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J e l e n t é s 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az előző ülés óta az alábbi testületi határozatok végrehajtási határideje járt le: 
 
83/2014(12.02.) számú határozat: 
Az 57/2014.(09.10.) számú határozathoz most már tudok kiegészítés fűzni, mivel a Magyar 
Közlöny 167. számában a 18147. oldalon megjelent A Kormány 1723.(XII.5.) Korm. 
határozata a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló 
izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításról. Az Izsák 
közigazgatási területén fekvő 1817,1818,1819,1920 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló 
beruházás 4479 millió forint keretösszegű központi költségvetési forrásból valósul meg. 
 
85/2014.(12.02.) számú határozat: 
A Képviselő-testület a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megállapításának módosítását 
jóváhagyta. A kivonat Kiskőrös Város Jegyzője részére megküldésre került. 
 
86/2014.(12.02.) számú határozat: 
A testület az Izsák és Térsége Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítását jóváhagyta, a kivonat bekerült a társulási iratok közé. 
 
87/2014.(12.02.) számú határozat: 
A Képviselő-testület az IZSÁK- KOM Fejlesztési Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítását jóváhagyta, a társulási iratok között elhelyezésre került a 
kivonat. 
 
88/2014.(12.02.) számú határozat: 
A testület 10 millió forint folyószámla hitelkeretet engedélyezett. A felvétellel kapcsolatos 
előkészítés megkezdődött a szerződés elkészítése folyamatban van. 
 
89/2014. (12.02.) számú határozat: 
A Képviselő-testület 10 millió forint munkabér hitelkeret igénybevételét engedélyezte. Az 
előkészítés megkezdődött a szerződés megkötése folyamatban van. 
 
93/2014.(12.02.) számú határozat: 
A testület hulladékszállítási díjkedvezmény biztosításáról döntött. A 32 fő kedvezményezett 
szolgáltatási díja átutalásra került az IZSÁK-KOM Kft részére. 
 
94/2014.(12.02.) számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött védőnői pályázat kiírásáról. A kiírásra a szükséges 
intézkedéseket megtettem. 
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98/2014.(12.02.)  számú határozat: 
A testület Hegedűsné Cserna Henrietta Ildikó részére egyszeri 75.000 Ft kifizetését rendelte 
el, a kifizetés megtörtént. 
 
99/2014.(12.02.) számú határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzati ingatlanok ( Holló utca 16, Kossuth Lajos u.85, 
Szabadság tér 12.) vonatkozásában igazságügyi ingatlanszakértőtől értékbecslés 
megrendelését hagyta jóvá. A szakértő 2014. december 15-én kezdi meg a munkákat. 
Tárgyaltam az Orgovány és Vidéke felszámolójával a Holló utcai ingatlan eladása tárgyában 
és szándékunkat írásban jeleztem a pénzintézet felé. 
 
100/2014.(12.02.) számú határozat: 
A testület elrendelte Tóthné Lóczi Anikó Ibolya bírósági keresete nyomán az ügyben 
keletkezett iratok megküldését a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz és 
kérte a benyújtott kereset elutasítását. A jegyző úr a feladatot végrehajtotta. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 
 
I z s á k, 2014. december 10. 
 
 
                                                                                                         (: Mondok József:) 
                                                                                                             polgármester 


