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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án 14 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 

Ülés helye: Városháza tanácskozó terme 

Jelen vannak: Mondok József polgármester, Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Bérces Lajos, 
Góhér Zoltán, Kutas Tibor, Dr. Rigó József Zsolt, Szabó József, Tetézi Attila, 
Végh Tamás képviselők, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, Krasznai Szilvia 
jegyzőkönyvvezető 

Mondok József polgármester: 
Köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel 
határozatképes és az ülést megnyitotta. A közelgő karácsonyra egy hatalmas mérvű ajándéknak 
örülhet a település. Hosszú munka után a város lakosai számára megnyugtató hírrel tudnak 
szolgálni. A kormány 1723/2014 számú határozatával kihirdette, hogy 4, 5 milliárd forintos 
nagyságrendben pályázatot nyert Izsák Város települése egy új iskola megépítésére, 40 
tanteremmel, egy 1000 férőhelyes sportcsarnokkal, 120 gépjármű parkolására ad lehetőséget. 

Napirend előtt: 
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Mondok József polgármester   (E-mailben kiküldve!) 
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Mondok József polgármester: 
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 11 határozat végrehajtása teljesült. Kiemelt az iskola 
projekt. Két héttel ezelőtt még nem teljesítettként szerepelt. Ma már másképp szerepel a lejárt 
határidejű testületi határozatok között. A három ingatlan vásárlása elindult, szakértői vélemény 
készítése folyamatban van.  

Mondok József polgármester: 
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:  
 „Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban szereplő határozatokról 
szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket jóváhagyta: - 83/2014.(12.02.) számú határozat, 
- 85/2014.(12.02.) számú határozat,- 86/2014.(12.02.) számú határozat, - 87/2014.(12.02.) számú 
határozat, - 88/2014.(12.02.) számú határozat,- 89/2014.(12.02.) számú határozat, - 93/2014.
(12.02.) számú határozat, - 94/2014.(12.02.) számú határozat,- 98/2014.(12.02.) számú 
határozat,- 99/2014.(12.02.) számú határozat,- 100/2014.(12.02.) számú határozat, 
Határidő: azonnal. Felelős: Mondok József polgármester.” 

A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
101/2014.(12.16.) számú: 
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Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról 

H a t á r o z a t 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi felsorolásban 
szereplő határozatokról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket 
jóváhagyta:  

- 83/2014.(12.02.) számú határozat, 
- 85/2014.(12.02.) számú határozat, 
- 86/2014.(12.02.) számú határozat,  
- 87/2014.(12.02.) számú határozat,  
- 88/2014.(12.02.) számú határozat, 
- 89/2014.(12.02.) számú határozat,  
- 93/2014.(12.02.) számú határozat,  
- 94/2014.(12.02.) számú határozat, 
- 98/2014.(12.02.) számú határozat, 
- 99/2014.(12.02.) számú határozat, 
- 100/2014.(12.02.) számú határozat, 

Határidő: azonnal.  
Felelős: Mondok József polgármester 

Mondok József polgármester: 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 

Miután sem kiegészítő sem pedig módosító javaslat nem hangzott el, a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását kezdte 
meg: 

N A P I R E N D 

1) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, 
a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól. 
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző   (E-mailben kiküldve!) 

2) Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
Előadó: Mondok József polgármester   (E-mailben kiküldve!) 

3) Izsák Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyása 
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző   (E-mailben kiküldve!) 
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4) Helyi Értéktár Bizottság létrehozása 
Előadó: Mondok József polgármester   (E-mailben kiküldve!) 

5) Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
Előadó: Mondok József polgármester   (Szóbeli előterjesztés!) 

6) ZÁRT ÜLÉS 

7) KÖZMEGHALLGATÁS (16.00 óra) 
- A 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előadó: Mondok József polgármester   (E-mailben kiküldve!) 

1.) Napirend 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól. 
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző 
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Mondok József polgármester: 
Jogszabályi kötelezettség a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elkészítése. Nem 
könnyű éven vannak túl. Kicsit csökkentett létszámmal működik jelenleg a hivatal. A pályázatok 
kiírása megtörtént, de nem minden álláshelyre találtak megfelelő végzettséggel rendelkező 
pályázókat.  

Kutas Tibor a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti 
ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  

A létszámról említést tettek a bizottsági ülésen is. A pályázatra várják még az alkalmas 
jelentkezőket. A fő utca állapotának a kérdése is felmerült. Kettős dolog, hogy sok esetben a 
vállalkozások rontják a városképet. A közútkezelőé valóban a közterület, de bizonyos helyeket 
ennek ellenére mégis az önkormányzat tart rendben, egyes helyeken viszont mégsem tehet 
semmit az önkormányzat.  

Mondok József polgármester: 
Évek óta visszatérő probléma, hogy egyes lakosok nem teszik meg kötelezettségüket a területük 
karbantartása ügyében. Vannak helyek, ahol az önkormányzat tartja rendbe a területet. A 
közútkezelővel egyezségre lehet lépni. Folyamatban van a levelezés a közútkezelővel, az 
önkormányzat észrevételeivel kapcsolatban. 

Dr. Bozóky Imre alpolgármester: 
A beszámolóba említették a létszámot. A pályázatokat kiírták. Néhány év alatt generációváltás 
történt a polgármesteri hivatalban. Javasolja, hogy a jövőben figyeljenek arra, hogy azokat az 
izsáki lakosú fiatalokat, akik alkalmazható képzettséggel rendelkeznek, velük akár tanulmányi 
szerződést kössenek, és a későbbiekben lehetne őket alkalmazni is. A versenyszférában 



"  5

helyenként jobb fizetési feltételek vannak, mint egy hivatalnál. De meg kell találni a módot, hogy 
az izsáki fiataloknak tudjanak munkát adni. 

Mondok József polgármester: 
Jó gondolat egy ösztöndíjrendszer valamilyen módon történő elindítása. A hivatali dolgozók bére 
valóban alacsony, gyakori parlamenti vita oka is ez. Aktuális kérdés az illetményalap emelése a 
kormánynál. Bíznak abban, hogy ennek lesz folytatása, lesz aktualitása. Javasolja, hogy a helyi 
sajtóban tegyék nyilvánossá a fiatalok ösztönzését.  
Mondok József polgármester: 
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:  
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a 
felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. – Szükségesnek tartja, hogy 
a Hivatal fokozott figyelmet fordítson a lakosság naprakész tájékoztatására, informatikai 
rendszere biztosítsa a határidők megtartását és az eljárások gyors és szakszerű lefolytatását, 
továbbá kerüljenek végrehajtásra a szükséges eszközfejlesztések és az információbizottsággal 
kapcsolatos feladatok, így a biztonságért felelős személy (szervezet) kiválasztása is. Határidő: 
azonnal, illetve 2015. december 31. Felelős Mondok József polgármester, Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző.” 

A Képviselő – testület vita nélkül, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

102/2014.(12.16.) 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, 
a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól 

H a t á r o z a t 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
munkájáról, a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 
- Szükségesnek tartja, hogy a Hivatal fokozott figyelmet fordítson a lakosság 
naprakész tájékoztatására, informatikai rendszere biztosítsa a határidők 
megtartását és az eljárások gyors és szakszerű lefolytatását, továbbá kerüljenek 
végrehajtásra a szükséges eszközfejlesztések és az információbiztonsággal 
kapcsolatos feladatok, így a biztonságért felelős személy (szervezet) kiválasztása 
is.   
Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 
Felelős: Mondok József polgármester 

                    Bagócsi Károly címzetes főjegyző. 

2.) Napirend 
Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
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Előadó: Mondok József polgármester 
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Mondok József polgármester: 
Technikai jellegű módosításról van szó. A bevételi és a kiadási oldal összevetéséről van szó. 
Változott mindkét oldal.  

Kutas Tibor a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Izsák Város Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 
megalkotását javasolja a képviselő-testületnek.  

Góhér Zoltán képviselő: 
A költségvetési koncepció ide tartozik ehhez a napirendi ponthoz? Szerepelnek megoldandó 
feladatok benne, amik jogosak. De az izsákiak biztonságát szolgáló kamerarendszer kiépítése 
nagyon fontos lenne, növelve ezzel a lakosok biztonságérzetét. Javasolja, hogy szorítsanak rá ki 
pénzt. Van néhány, de nem elég véleménye szerint, a frekventált helyeken nincs. Jó lenne 
bővíteni, minőségét javítani. 

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Nem ide tartozik, a közmeghallgatás vitaindító témája lesz majd.  Az elmúlt években volt 
pályázati lehetőség a kamerarendszer kiépítésére, bővítésére, adtak is be pályázatot, de nem jött 
rá válasz. 

Mondok József polgármester: 
A költségvetés elfogadásakor kell majd ismét felvetni ezt a problémát. A pályázatokat figyelni 
kell. Jelenleg négy kamera működik a településen, a rendőrség tanácsolta az elhelyezési helyüket, 
és a rendőrség működteti ezeket.  

A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta meg: 

10/2014.(XII.17.) számú: 
Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása 

R E N D E L E T 

                      A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 

Mondok József polgármester: 
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Megállapítja, hogy Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Izsák Város 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló _ /2014.(__.__.) önkormányzati rendeletét.   

                      . 
3.) Napirend 
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző 
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Mondok József polgármester: 
Jogszabály írja elő, hogy az adott év december 31.-ig el kell fogadnia a képviselő-testületnek a 
következő évi belső ellenőrzési tervet.  

Kutas Tibor a Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: 
A Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Izsák Város Önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyását javasolja a képviselő-testületnek.  
Mondok József polgármester: 
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:  
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatra vonatkozó 2015. évi belső 
ellenőrzési tervet - az e határozat mellékletét képező tartalommal - jóváhagyja és végrehajtását 
elrendeli. Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31.Felelős:   Bagócsi Károly címzetes 
főjegyző 
2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 2015. évi költségvetési 
rendelet, a gazdasági program benyújtásával azonos időpontban kerüljön benyújtásra a város 
2015-2019. évre szóló stratégiai ellenőrzési terve is. Határidő: 2015. február 28. Felelős:   
Bagócsi Károly címzetes főjegyző.” 

A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

103/2014.(12.16.) számú: 
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyása 

H a t á r o z a t 

1.)Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatra 
vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervet - az e határozat mellékletét 
képező tartalommal - jóváhagyja és végrehajtását elrendeli. 
Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31. 
Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző 

2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 2015. 
évi költségvetési rendelet, a gazdasági program benyújtásával azonos 
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időpontban kerüljön benyújtásra a város 2015-2019. évre szóló stratégiai 
ellenőrzési terve is. 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző 

4.) Napirend 
Helyi Értéktár Bizottság létrehozása 
Előadó: Mondok József polgármester 
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Mondok József polgármester: 
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen említették a Helyi Értéktár Bizottság megalapítását. Az ide 
vonatkozó jogszabályokkal megismerkedtek. Szeretnének egy 5 fős Helyi Értéktár Bizottságot 
létrehozni. Sok szimpatikus dologgal fog járni az értéktár létrehozása. Néhány településen már 
működik, nagyon jó tapasztalatokkal. Kötelesek egyes helyi értékeket megőrizni a jövő számára.  

Lezsák Sándor úrral beszélgettek a helyi értéktár fontosságáról a legutóbbi izsáki látogatása 
kapcsán. Említésre került, hogy vannak épületek, a helyi íz világ, italkülönlegességek, a Kolon-
tó, amiket meg kell őrizni. Jelentős összeg várható pályázati forrásokból a helyi értéktárak 
működtetésére. 
Kutas Tibor képviselő: 
Többen jelezték már, elszármazott izsákiak, illetve a településre látogató vendégek, hogy igényük 
lenne akár egy tájházra, akár egy helyre ahol a helyi sajátosságokkal megismerkedhetnének. A 
helyi értéktár megfelelő lenne e célra is.  

Tetézi Attila képviselő: 
A Tegyünk Izsákért Egyesület és néhány környező településen működő egyesület egy programot 
terveznek létrehozni, amelynek keretén belül egy sárfehér szőlőültetvényt telepítenének, ahol 
elhelyeznének egy csőszházat, közösségi házat is. Erre már a kérelmet be is adták. Lehetőséget 
adna a település értékeinek, hagyományainak bemutatására. 

Dr. Rigó József Zsolt képviselő: 
A korábban működő Helytörténeti Múzeummal mi lesz? Korábban nagyon jól működött, értékes 
tárgyakat tartalmazott, nem szabad veszni hagyni azokat.  

Mondok József polgármester: 
A tárgyak megvannak, értékmegóvás történt. Az épület sorsa kérdőjeles, mert Geinczwein Ferenc 
tulajdona, akinek már nincs izsáki kötődése, és értékesíteni szeretné az épületet. Amennyiben az 
értékesítésre kerül, az önkormányzatnak el kell onnan költöznie. Újabb problémát fog ez felvetni, 
megoldást fognak rá keresni. A hagyományos szőlő ültetése nagyon szép arculatot teremtene. 
Alkalmas helyet kell rá találni. Pályázati lehetőségek vannak rá, várhatóak jelentős támogatási 
lehetőségek. Szorgalmazni kell a kérdés megvalósítását. A Helyi Értéktár Bizottság elnökének 
Tetézi Lajost, tagjainak Ázsóth Ilonát, Gera Árpád Zoltánnét, Kállai Gyulát és Varga Istvánt 
javasolja. A létszám a későbbiekben emelkedhet, nem kötött.  
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Mondok József polgármester: 
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé: „Izsák Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete települési értéktár kialakítását határozza el.A Képviselő-
testület Települési Értéktár Bizottságot alakít, az alábbi tagokkal:- Tetézi Lajos elnök,- Ázsóth 
Ilona, - Gera Árpád Zoltánné, - Kállai Gyula, - Varga István. 
A Képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási 
szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét tájékoztassa. Határidő: azonnal. Felelős: Mondok József polgármester. „ 

A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

104/2014.(12.16.) számú: 
Helyi Értéktár Bizottság létrehozása 

H a t á r o z a t 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete települési értéktár kialakítását 
határozza el. 

A Képviselő-testület Települési Értéktár Bizottságot alakít, az alábbi tagokkal:- 
Tetézi Lajos elnök, Ázsóth Ilona, Gera Árpád Zoltánné, Kállai Gyula és 
Varga István tagok. 
A Képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével 
kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező 
működési szabályzatot elfogadja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa. 
Határidő: azonnal.  
Felelős: Mondok József polgármester. 

5.) Napirend 
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
Előadó: Mondok József polgármester 
(Szóbeli előterjesztés!) 

Mondok József polgármester: 
A képviselő-testület alakuló ülésén megválasztották az Egészségügyi és Szociális Bizottságot, 
valamint a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot. Az SZMSZ kimondja, hogy még kettő 
bizottságot kell megválasztania a képviselő-testületnek. Az egyik bizottságnak javasolja a 
Közművelődési – Oktatási és Sportbizottságot. Elnökének javasolja Bérces Lajos képviselőt, 



"  10

beltagjának Szabó József és Tetézi Attila képviselőket, kültagjának pedig Gréczi Gábor és Lévai 
Ferencné izsáki lakosokat.  
Másik bizottságnak javasolja megválasztani a Mezőgazdasági Bizottságot. Elnökének javasolja 
Góhér Zoltán képviselőt, tagjainak pedig Végh Tamás képviselőt és Kállai Gyula izsáki lakost. A 
tagokkal és az elnökökkel előzetesen egyeztettek már, és minden jelölt elvállalta a felkérést. A 
bizottsági tagok a felkérést elfogadták 

Mondok József polgármester: 
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:  
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési – Oktatási és Sportbizottság 
elnökének Bérces Lajos képviselőt, tagjainak Szabó József és Tetézi Attila képviselőket, valamint 
Gréczi Gábor és Lévai Ferencné izsáki lakosokat megválasztotta. Határidő: azonnal, Felelős: 
Mondok József polgármester.” 

A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

105/2014.(12.12.) számú: 
A Közművelődési – Oktatási és Sportbizottság  
elnökének és tagjainak megválasztása 

H a t á r o z a t 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési – 
Oktatási és Sportbizottság elnökének Bérces Lajos képviselőt, tagjainak 
Szabó József és Tetézi Attila képviselőket, valamint Gréczi Gábor és Lévai 
Ferencné izsáki lakosokat megválasztotta. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Mondok József polgármester 

Mondok József polgármester: 
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra a Képviselő-testület elé:  
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Bizottság elnökének Góhér 
Zoltán képviselőt, tagjainak Végh Tamás képviselőt, és Kállai Gyula izsáki lakost megválasztotta. 
Határidő: azonnal, Felelős: Mondok József polgármester.” 

A Képviselő – testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

106/2014.(12.12.) számú: 
A Mezőgazdasági Bizottság  
elnökének és tagjainak megválasztása 

H a t á r o z a t 
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Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Bizottság 
elnökének Góhér Zoltán képviselőt, tagjainak Végh Tamás képviselőt, és 
Kállai Gyula izsáki lakost megválasztotta. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Mondok József polgármester. 

Mondok József polgármester: 
Bejelenti, hogy a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütételére a következő ülésen kerül sor. 

Egyebek 
Mondok József polgármester: 
- Az év közben kivágott fákat, illetve azokat a fákat, amiket a viharok kidöntöttek összevágták, és 
az elkövetkezendő napokban, karácsonyig ki fogják szállítani a rászoruló családoknak. 
- Lezsák Sándor Úr 18 település polgármesterének kéthavonta egy-egy fórumot, összejövetelt 
tart. Ezen alkalmakkal az aktuális problémákat vitatják meg a települések vezetői. Az elmúlt hét 
során Izsákon tartották meg a soron következő összejövetelt. Jelen volt az Országos Vízügyi 
Igazgatója is, és fő témaként a belvízhelyzetek megoldását, segítését tárgyalták. A hozzáállás 
pozitív volt. A kormányzatot kérik a csapadékrendszer kiépítésének támogatására, amennyiben 
lesz rá lehetőség.  
- Elkészült a településen három új buszmegálló. Szerkezetük szerint bármikor áthelyezhetőek. 
- Strullendorfi testvérváros polgármestere levelében kifejezi karácsonyi jókívánságait, valamint 
sikeres és boldog új évet kíván Izsák Város lakosainak. A 2015-ös évben lesz a testvérkapcsolat 
20 éves évfordulója, melyre szeretettel várják az izsáki delegációt. A részletekről még a 
későbbiekben fognak tájékoztatást küldeni. 
- Lezsák Sándor Úrral már több ízben beszélgettek a helyi munkahelyteremtés elősegítéséről. 
2015. februárjában szeretnének egy vállalkozói fórumot összehívni Izsákon, és rendszeressé is 
szeretnék ezt tenni, segítve a vállalkozók munkáját, és a munkahelyteremtés kérdését.  
- Megköszöni az Adventi ünnepségek szervezőinek a munkáját, köztük a Tegyünk Izsákért 
Egyesületnek, Prikkel Lászlónak és Tetézi Lajosnak.  
- Megköszöni a képviselő – testület éves munkáját, és a lakosság türelmét. Véleménye szerint 
nagyon szép évet zárt a város mind költségvetésileg, mind városfejlesztésileg is.  
- Boldog, Békés, Nyugodt Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kíván 
Izsák Város lakosságának.  

A Képviselő-testület a továbbiakban 14.40 órától zárt ülésen folytatta munkáját. 
A Képviselő-testület 16 órától közmeghallgatást tart a Polgármesteri hivatal tanácskozó 
termében, melyen jelen vannak: Mondok József polgármester, Dr Bozóky Imre alpolgármester, 
Bérces Lajos, Kutas Tibor, Dr Rigó József Zsolt, Szabó József, Tetézi Attila, Végh Tamás 
képviselők, Bagócsi Károly címzetes főjegyző, Krasznai Szilvia jegyzőkönyvvezető és Sutus 
Juhász Magdolna izsáki lakos. A közmeghallgatásról távolmaradt előzetes bejelentéssel Góhér 
Zoltán képviselő. 

Mondok József polgármester: 
Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület 8 fővel 
határozatképes. 



"  12

KÖZMEGHALLGATÁS 
- a 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előadó: Mondok József polgármester 
(Írásos anyag, jegyzőkönyvhöz csatolva) 

Mondok József polgármester: 
Köszönti a közmeghallgatáson megjelent személyt és a televízió nézőit. A közmeghallgatás célja, 
hogy a lakosok feltegyék kérdéseiket, észrevételeiket. Vitaindítóként néhány szót szól a 2015. évi 
költségvetési koncepcióról. A 2015-ös évben 541 millió forint bevételre számítanak, ami 12 %-al 
kevesebb, az előző évhez képest. 505.700.000.- Ft lesz a működési kiadás. Plusz adók 
bevezetését nem tervezi az önkormányzat a következő évben sem.  
A legfontosabb feladatokat tartalmazza a koncepció. Néhányat mégis kiemelne közülük. 
Ahogyan azt a korábbiakban elmondta, meg tudják valósítani az új iskola felépítését, és 
folyamatban van az iskola projekthez szükséges három ingatlan megvásárlása is. Nincs lehetőség 
arra, hogy az iskola építését hitelforrásból valósítsák meg. Jelenleg 35 millió forintnyi összeg áll 
erre rendelkezésükre, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő néhány olyan ingatlan, amit 
értékesíteni szeretnének. 
A tervet már elkészítették a közvilágítás korszerűsítésére is. A megtakarításra összpontosítanak 
ezzel. Az új forgalmi rend kialakítása is nagyon fontos feladat lesz a 2015-ös évben.  
A tanyagondnoki szolgálat felállítása is kiemelt feladat. A világbajnokság során egy német 
állampolgárságú vendég adományozott egy autót a város részére. Ez a gépjármű megfelelő lesz a 
tanyagondnoki munkálatok elvégzésre, segítésére. 
A belvíz elvezető rendszer folyamatos építése is komoly feladat lesz az elkövetkezendő évben. 
Folyamatosan takarítják jelenleg is az átereszeket. Sok helyen újra kellene építeni azonban. 
Komoly beruházásra lenne szükség. Várják a megfelelő pályázatot, kész terveik vannak. 
Az IZSÁK INNO-KOM Nonprofit Kft átalakítását, megszüntetését tervezik. A jövő évben ezt 
véghez kell vinni.  
Ez év szeptemberében a kormányportál kialakítására nem került sor a Járási Hivatal 
szakembereinek tervezési hibáiból fakadóan. Újratervezés alatt áll a kialakítás. Várhatóan a 
2015-ös évben megvalósul, és ez által az okmányiroda és a gyámhivatal új helyre fog kerülni.  

Sutus - Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Örömmel olvasta a Magyar Közlönyben, hogy elkülönítették az új iskola építésére az összeget. 
Korábban 1,4 milliárd forintról volt szó, de végül 4,5 milliárd forintból fog felépülni az új iskola, 
a Nemzeti Sportközpont segítségével. Mi fér bele ebbe a 4,5 milliárd forintba? A megépítéséhez 
szükséges három telek megvásárlását és elbontását az önkormányzatnak kell fizetnie? Izsáki 
vállalkozó kapni fog a munkálatokban szerepet, vagy ugyan úgy, mint az új óvoda építésénél, 
erre nem lesz lehetőség? Uszoda, tanuszoda fog épülni? Ennek nagyon sokan örülnének. Hány 
medence és mekkora medencék lesznek? 

Mondok József polgármester: 
A munkálatok jelentős részét az óvoda vonatkozásában is izsáki vállalkozó végezte. A 4,5 
milliárd forintba nincs benne a tanuszoda. Azonban elindult egy uszodaprogram, egy külön körön 
belül, és ezen program keretén belül szeretnék megvalósítani az uszoda megépítését. Az ingatlant 
kell az önkormányzatnak biztosítania, ez által ez magába foglalja az elbontást is. Az elbontás is 



"  13

része a beruházásnak és a megvásárlás is. 8 és fél ezer négyzetméter terület beépítését 
kormányzati beruházás formájában fogják lebonyolítani a Nemzeti Sportközpont segítségével.  

Sutus - Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Tehát ezek szerint a lebontás az önkormányzat feladata lesz. 8 és fél ezer négyzetméter területen 
végig csak az épület lesz? 

Mondok József polgármester: 
Igen, 40 tantermes iskola, 1000 férőhelyes sportcsarnok, könyvtár.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Mi lesz a sorsa a mostani sportcsarnoknak? 

Mondok József polgármester: 
Továbbra is a város tulajdonában marad, és használhatják majd a lakosok. A gyerekek átjárása az 
iskolából a sportcsarnokba körülményes volt. Egyszerűbb lesz az új sportcsarnokba való átjutás.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
A kampányolás ideje alatt még tanuszoda építéséről is szó volt. A gyerekek Kiskőrösre járnak át 
uszodába. Be volt ígérve. 

Mondok József polgármester: 
A szándék nem változott, az uszodaprogramba való bekerülés a cél. Nagyon jó esélye van a 
településnek rá.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Az adósságrendezéskor 92 millió 600 ezer forintot vállalt át az állam Izsák Város 
Önkormányzatától. Júliusban 10 millió forintot vett fel az önkormányzat, és a december 2.-i 
testületi ülésen elhangzott, hogy újabb 10 millió forint folyószámlahitelt vesz fel az 
önkormányzat. Mennyi hitele van az önkormányzatnak? Hogy fizették volna ki a 92 millió 
forintot, ha nem lett volna az adósságrendezés? 

Mondok József polgármester: 
285 millió forintot vállalt át összesen az állam Izsák város tekintetében. Ez működési hitel volt. 

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
A 92 millió forint csak a második ütem volt. Összesen közel 293 millió forintot vállalt át az 
állam. Ez a korábbi pályázatokból tevődött össze. Korábban 60 millió forintos likvidhitellel 
rendelkeztek az adófizetési elmaradások miatt.  

Jelenleg kétszer 10 millió forint hitelt vettek fel munkabérhitel és folyószámlahitel formájában, 
melyek visszafizetése még idén meg fog történni. 10 millió 600 ezer forint van eltéve, hogy 
visszafizessék a munkabérhitelt. 2015-re vonatkozik a december 2.-án jóváhagyott 10 millió 
forint összegű hitel felvétele. Ezek azért vannak, hogy zavartalanul tudjon működni a hivatal.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
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A Holló utcai ingatlan hasznosítási terve sűrűn változik. Pillanatnyilag az IZSÁK INNO-KOM 
Nonprofit Kft. telephelye, de kérte már a Kiskunsági Nemzeti Park is. Mennyi bevétele volt 
eddig az önkormányzatnak az épületből? Adták már ki bérbe? El fogják adni, Ha igen, akkor 
mennyiért? Mennyi kiadást jelentett eddig? 

Mondok József polgármester: 
A mai napon megtartott képviselő-testületi zárt ülésen döntés született arról, hogy az ingatlant 70 
millió forintért fogják eladni a Kiskunsági Nemzeti Parknak. Jelenleg 51 millió forinttal tartozik 
a kft, amiért az önkormányzat kezességet vállal. Eddig 8.874.000.- Ft-ot fizettek ki.  

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet a lízingbe adó, ami jelenleg felszámolás alatt áll. 
Tárgyalási folyamatok zajlanak. Van remény arra, hogy kevesebbet kell majd visszafizetni, mint 
51 millió forint.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Bevétel mennyi volt eddig a Holló utcai ingatlanból? 

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Kb. 1,5 millió forint bevétel volt belőle. Ezek időszaki bérletek, illetve a közhasznúak képzéséből 
származó bevételek voltak. 

Mondok József polgármester: 
Komoly döntés volt az ingatlan eladási kérdése. A testület döntött az eladás mellett. Segített a 
döntésben, hogy kb. 20 főnek fognak tudni munkahelyet teremteni. Távlati szándék áll a 
Kiskunsági Nemzeti Park mögött. A városnak is szükséges lenne az ingatlanra, de kedvezőbb 
feltételeket biztosít az eladása. 

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Az IZSÁK INNO-KOM Nonprofit Kft. megtartása már egy éve kérdés körülbelül. Mennyi 
bevétele volt idén a kft-nek? Mennyit adott az önkormányzat a kft-nek fenntartási célra? Mit 
csinálnak jelenleg?  

Mondok József polgármester: 
Nagymértékben támogatja az önkormányzat a kft-t, mivel az átalakulása után lényegesen 
kevesebb bevételhez jut a kft. Jelenleg bevétel érkezik a piactér gondozásából, a kábeltévé 
díjbevételekből és a hirdetésekből. Jelenleg a sorsa az átalakulás, a leépítés.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Figyeli a kft tevékenységét. A 8 emberből kb. 3 munkája elfogadható. Van, aki meg sem jelenik, 
de felveszi a havi bérét. Miért nem lehet jobban figyelni? Vagy megszüntetni? 

Mondok József polgármester: 
Konkrét választ nem tud arra mondani, hogy napi szinten ki hány órát dolgozik. Túlórát még 
egyszer sem fizettek a dolgozóknak, pedig számtalanszor szombaton, vasárnap dolgoztak. 
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Átláthatatlan a feladat. Nem stabil nyolc órásak a munkakörök. Várhatóan át fogják alakítani a 
kft-t.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
A hivatalnak van egy Nissan típusú szolgálati gépjárműve. Ez a hivatalnál van, vagy a kft-nél. Ki 
használja, ki vezeti a menetleveleket? 

Mondok József polgármester: 
Az önkormányzat használatában van ez a gépjármű, és négy ember vezetheti: Mondok József, 
Bátri Krisztián, Juhász Attila és Krasznai István. Rendeltetésszerűen vezetik a menetleveleket.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Azt, hogy a polgármester költségtérítést is felvegyen és a szolgálati gépjárművet is használja, ezt 
a kettőt együtt a jogszabály nem engedi. Pedig így megy 16 éve. 

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Az átalányt a költségtérítésre adják. Korábban a költségtérítés 130.000.- Ft volt, most jóval 
kevesebb. A munkaviszonyok kapcsolatában adták ki. A gépkocsi használat jelenleg szokásjog. 
Van egy belső rendszere, de január 1-től új rendszere lesz 

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Bírósági ítéletet olvasott arról, hogy a kettő együtt nem jár.  

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Hol olvasott ilyen ítéletet? Nem Izsákra vonatkozóan. 

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Nem, de nem adható mind a kettő juttatás a jogszabály szerint.  

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
A szükséges intézkedéseket meg fogják tenni. 

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
A szelektív hulladékból mennyi bevétele származott az önkormányzatnak? 

Mondok József polgármester: 
Független az önkormányzattól, 16 település önkormányzatának tulajdonában áll a kft. Nincs 
belőle osztalék. De az adatokat ki fogják kérni a kft-től. Át kell gondolni a jövőben a lerakó 
működtetését.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Hogy mehetett tönkre? 

Mondok József polgármester: 
Egy család 14.000.- Ft – ot fizet ki évente, ebből 9.000.- Ft-ot elvesz az állam. Árat viszont nem 
emelhetnek a cégek.  
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Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Ha ráfizetéses lenne a szelektív hulladékgyűjtés, az állam nem vezette volna be.  

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Felvállalja, hogy utána néz, és írásban tájékoztatni fogja. 

Mondok József polgármester: 
Korábban egyes települések bevezették, hogy a szelektív hulladékot is a hulladéklerakóban 
helyzeték el. Voltak kezdeményezések.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Olyan helyre kell vinni, ahol adnak érte pénzt és nem ráfizetéses. Milyen munkálatok folynak 
jelenleg a szeméttelepen? 

Mondok József polgármester: 
Rákényszerültek, hogy a csurgalékvíz tározót megnagyobbítsák az utóbbi időben nagy mértékben 
lehullott csapadék miatt. A kft szakmai vezetése, és hozzáértése megvan, az önkormányzat nem 
folyik ebbe bele.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Az éves szükséges vizsgálatokat elvégzik? Mert nem látja közzé téve. 

Mondok József polgármester: 
Természetesen elvégzik. A szállítást és a lerakást ugyan az a cég végzi. Országosan okoz 
problémát a hulladék lerakók problémája. Az elvárások nőnek, de árat nem emelhetnek.  

Sutus – Juhász Magdolna izsáki lakos: 
Az IZSÁK-KOM Kft kitől bérli a szállító autókat? 

Bagócsi Károly címzetes főjegyző: 
Egy kecskeméti szállító cégtől, de utána fog nézni.   

Mondok József polgármester: 
Több napirendi pont, hozzászólás, egyéb észrevétel nem volt, megköszönte a testületi tagok, 
megjelenését, és az ülést 16:45 órakor berekesztette. 

K.m.f 

(:Mondok József:)     (:Bagócsi Károly:) 
   polgármester                                címzetes főjegyző 
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A Képviselő-testület 2014. december 16.-i ülése jegyzőkönyvének 1. számú melléklete! 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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                                                                           Kihirdetve: 2014.december 17. 

                                                                                                   (: Bagócsi Károly:) 
                                                                                                    címzetes főjegyző 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1.§ 

Izsák Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) 
önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Ör.) 2. §- helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

    főösszegét        624.056  ezer forintban 
    a) költségvetési bevétel összegét     624.056  ezer forintban, 
    b) költségvetési kiadás  összegét     624.056  ezer forintban  
    állapítja meg.  

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok ellátását biztosító 
előirányzat főösszege:  561.066 ezer Ft 

(3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak előirányzata: 62.990 ezer Ft. 

2.§ 

Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege 624.056 ezer 
forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti 
részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.  

3.§ 

Az Ör. 4.§ bekezdési helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(1) Az önkormányzat 2014. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület 
az  alábbi részletezéssel határozza meg: 

 Megnevezés:        
Működési kiadások előirányzata összesen:  514.827 ezer Ft, melyből 

  a) személyi jellegű kiadások:              178.041 ezer Ft 
  b) munkaadókat terhelő járulékok és 
                            szociális hozzájárulási adó        50.719 ezer Ft 
  c) dologi és egyéb folyó kiadások:   189.680 ezer Ft 
  d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           76.843 ezer Ft 
  e) egyéb működési célú támogatások :               10.000 ezer Ft  
                     f)  tartalék:                                                              9.544 ezer Ft 

(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola 
fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, 
m é l t á n y o s s á g i á p o l á s i d í j k a p c s o l ó d ó e l ő i r á n y z a t o k f ő ö s s z e g e :                                                          
62.990 ezer Ft,melyből 
                     a) személyi jellegű juttatások:                              14.426 ezer Ft 
                     b) munkaadókat terhelő járulékok és 
                         szociális hozzájárulási adó                                4.180 ezer Ft 
                     c) dologi és egyéb folyó kiadások:                       29.177 ezer Ft 
                     d) ellátottak pénzbeli juttatásai                               5.207 ezer Ft 
                     e) egyéb működési célú támogatások                  10.000 ezer Ft    

(3) Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-
testület az alábbi részletezettséggel határozza meg: 
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                       109.229 ezer Ft 
Ebből: beruházások                                                                      79.344 ezer Ft 
           felújítások                                                                          19.885 ezer Ft   
           tartalék:                                                                             10.000 ezer Ft   

(4) Az önkormányzat 2014. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és 
finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.  

4.§ 

Az Ör. 6.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi 
főösszegét 585.920 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok 
bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.  
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(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási 
főösszegét 235.174 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban: 
a) működési kiadások                                           131.330 ezer Ft, melyből 
    - személyi juttatás                                                 8.210 ezer Ft, 
    - munkaadót terhelő járulék és szociális 
      hozzájárulási adó                                                2.282 ezer Ft. 
   - dologi kiadások                                                  24.451 ezer Ft, 
   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               76.843 ezer Ft. 
   - egyéb működési célú támogatás                       10.000 ezer Ft, 
   - tartalék                                                                 9.544 ezer Ft. 

b) felhalmozási kiadások                                        103.844 ezer Ft, melyből 
    - beruházások                                                      79.344 ezer Ft 
    - felújítások                                                           14.500 ezer Ft  
    - fejlesztési célú céltartalék:                                 10.000 ezer Ft. 

(3) Az engedélyezett létszám: 5 fő 

(4) A (2) bekezdésben  a.) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt 
feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági 
ápolási díj) kapcsolódik:                                                            22.722 ezer Ft, melyből 
   - személyi juttatás:                                                  5.515 ezer Ft, 
   - munkaadót terhelő járulék és szociális 
     hozzájárulási adó:                                                 1.456 ezer Ft 
   - dologi kiadások                                                        544 ezer Ft 
   - ellátottak pénzbeli juttatásai                                  5.207 ezer Ft 
   - egyéb működési célú támogatás                        10.000 ezer Ft 

(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.  

5.§ 

Az Ör 7.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi 
főösszegét 126.029 ezer forintban határozza meg,  
melynek részletezése a következő: 
-  fenntartói finanszírozás                                                                 128.697 ezer Ft. 

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének kiadási 
főösszegét 128.697 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési 
kiadásokra használható fel. Ennek részletezése: 
a) személyi juttatás                                                                              65.447 ezer Ft 
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó               17.964 ezer Ft 
c) dologi kiadások                                                                                45.286 ezer Ft 

6.§ 
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Az Ör. 8.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek 

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét 215.349 ezer forintban állapítja meg, melynek 
részletezése a következő: 
működési bevételek       :                                                                  213.645 ezer Ft, 
melyből 
     - intézményi működési bevétel                                                      21.335 ezer Ft 
       - ebből: intézményi térítési díj                                      17.135 ezer Ft 
                    egyéb sajátos bevétel                                       4.200 ezer Ft 
     - fenntartói finanszírozás                                                             192.310 ezer Ft 

                 
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2014. költségvetésének 
kiadási főösszegét 213.645 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a 
következő: 
működési kiadások                                                                          213.645 ezer Ft, 
melyből 
    - személyi juttatás:                                                          86.229 ezer Ft 
    - munkaadót terhelő járulék és  
      szociális hozzájárulási adó                                           25.246 ezer Ft 
    - dologi kiadások                                                          102.170 ezer Ft 

(3) Az intézmény 2014. évi működési kiadásainak címenkénti bontását a 8. számú 
melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 39 fő. 

(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( Általános iskola fenntartása, 
ü z e m e l t e t é s e ) k a p c s o l ó d ó m ű k ö d é s i k i a d á s o k e l ő i r á n y z a t a :                                                                         
37.642 ezer Ft,melyből: 
     - személyi juttatás:                                                          9.506 ezer Ft, 
     - munkaadót terhelő járulék és 
       szociális hozzájárulási adó:                                          2.885 ezer Ft, 
    - dologi kiadások:                                                           25.251 ezer Ft. 
     - engedélyezett létszám: 7 fő. 

7.§. 

Az Ör.10.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi 
költségvetésének bevételi főösszegét  13.539 ezer forintban határozza meg, melynek 
részletezése a következő: 
- fenntartói finanszírozás                                                                 13.539 ezer Ft. 
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(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi 
költségvetésének kiadási főösszegét 13.539 ezer forintban határozza meg, mely 
működési kiadás és részletezése az alábbi: 
a) személyi juttatás                                                         10.374 ezer Ft 
b) munkaadót terhelő járulék és  
    szociális hozzájárulási adó                                           3.009 ezer Ft 
c) dologi és egyéb folyó kiadások                                        156 ezer Ft.  

8.§ 

Az Ör. 11.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2014. évi költségvetésének bevételi 
főösszegét 13.649 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: 
a) intézményi működési bevétel:                                                            4.959 ezer Ft  
- ebből: intézményi térítési díj:                                            3.865 ezer Ft 
             egyéb sajátos bevétel:                                           1.094 ezer Ft 
b) fenntartói finanszírozás                                                                       8.690 ezer Ft. 

(2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
13.649 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az 
alábbi: 
a) személyi juttatás                                                            5.781 ezer Ft 
b) munkaadót terhelő járulék és 
    szociális hozzájárulási adó                                            1.732 ezer Ft 
c) dologi kiadások                                                              6.136 ezer Ft. 

Záró rendelkezések 

9.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

I z s á k, 2014. december 16. 

Mondok József                           Bagócsi Károly 
                          polgármester                címzetes főjegyző 
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