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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
2020. január 30-i soros zárt ülésén
hozott határozatok kihirdetése



Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására 

			22/2020.(I.30.) számú határozat
			Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
	a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban c) alrészlettel jelölt 9,9699 ha szántó művelési ágban, valamint f) alrészlettel jelölt 2,5262 ha szántó művelési ágban nyilvántartott, együtt 12,4961 ha alapterületű részének a szerződés hatálybalépésétől számított 4 éves időtartamra történő haszonbérbeadásával az alábbi feltételekkel


	Haszonbérlő a haszonbérlet utolsó évében a jogviszony lejártát követő időszakra vonatkozó talaj-előkészítési munkákat a rendeltetésszerű gazdálkodás azonnali folytatásához szükséges állapot eléréséhez elvégzendő munkákon kívül nem végezhet, betakarítható növénykultúrát nem telepíthet,

az induló haszonbérleti díj: 7,-Ft+ÁFA/m2/év,
	a haszonbérleti díj évente a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével emelkedik.

Jóváhagyja az előterjesztéshez mellékelt versenytárgyalási felhívást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására
     

Határidő (a versenytárgyalás lebonyolítására): 2020. február 29. 
Felelős:	 Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Dr. Farkas Roland jogtanácsos)

	felhatalmazza a polgármestert, hogy a versenytárgyalás nyertesével a kihirdetését követő 30 napon belül az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság által jóváhagyott haszonbérleti szerződést kösse meg, és terjessze azt az előhaszonbérletre jogosultak elé a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltak szerint.


Határidő: az eredményes versenytárgyalást követő 30. nap
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: dr. Farkas Roland jogtanácsos)




Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására 

			23/2020.(I.30.) számú határozat
		Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.	megállapítja, hogy a Halis István Városi Könyvtár (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) igazgatói beosztásának betöltésére Bognár Csilla (Személyes adat szám alatti lakos) érvényes pályázatot nyújtott be.


2.	megállapítja, hogy a Halis István Városi Könyvtár (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) igazgatói beosztásának betöltésére Czupi Gyula (Személyes adat szám alatti lakos) érvényes pályázatot nyújtott be.


3.	a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2020. február 1-től 2025. január 31-ig öt évre a Halis István Városi Könyvtár igazgatói beosztásának betöltésével Czupi Gyulát bízza meg.

Garantált illetménye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján kerül meghatározásra. Vezetői pótlékát a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
magasabb vezetői pótlék: bruttó: 45. 000,- Ft

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 		2020. január 31.
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Bagarus Ágnes osztályvezető)






Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2019. évben lezárult perekről 

			25/2020.(I.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a folyamatban lévő, valamint a 2019. évben lezárult peres ügyekről szóló tájékoztatót elfogadja.


