Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2015. február 24-én tartandó ülésére.

Tárgy: Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A program elkészítésnél már nemcsak az intervallum meghosszabbítását, hanem a jogszabályi
környezetet is figyelembe kellett venni.
A gazdasági program elkészítését az előző ciklusban még helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv 91.§. (6) bekezdése írta elő az alábbiak szerint:
„(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt
meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten
meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési összhangban, a
helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat(ok) által nyújtott kötelező és
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a
területfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a
befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.”
Az új program összeállításnál már a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 16.§-ának rendelkezései az irányadók: „
(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó
figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását,
színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel
összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására,
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni
vagy módosítani.
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költségvetési lehetőségeit és a korábbi kistérségi területfejlesztési koncepció helyébe beemeli
a megyei területfejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos összhang megteremtésének elvét. A
tartalommal kapcsolatban is a konkrétabb a felsősorolás, amikor különösen kiemeli az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó irányvonalat.
Számunkra az egyik meghatározó irányvonal a 72/2014.(10.27.) számú testületi határozat,
mely a Képviselő-testület alakuló ülésén került elfogadásra az alábbi szöveggel:
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri programot jóváhagyja, azt
az önkormányzat gazdasági programjának alapjául elfogadja. Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Mondok József polgármester.”
A program fő célkitűzései döntően a választási programban szereplő feladatok végrehajtása,
emlékeztetőül:
- Táncsics Mihály Általános Iskola új épületének és a kapcsolódó tanuszodának a megépítése,
akadálymentesítés.
- Egészségügyi Központ kialakítása (körzeti orvosi rendelők, egészségház összevonása)a
Kiskőrösi Járás fejlesztési pénzforrásainak bevonásával, akadálymentesítés.
- A szennyvíztisztító telep és a Kodály Zoltán utcai csatornahálózat felújítása, korszerűsítése.
- A „KÉK – Víz” Ivóvízminőség-javító program végrehajtása, a víz és csatornahálózat
rekonstrukciós munkáinak elvégzése.
- Izsák város nyugati részén a belterületi (felszíni) csatornahálózat kiépítése, belvízelleni
védekezési tározók kiépítése.
- A Kossuth Lajos utcai óvodaépület hasznosítási céljainak meghatározása. ,Például a
gondozási ellátórendszer elhelyezése, Idősek nappali ellátásának biztosítása, tanyagondnoki
feladatok ellátása stb.
- Mezőgazdasági földterületeket érintő útépítési programokban való részvétel, Izsák város
belterületi útjainak tehermentesítése.
- Izsák város kijelölt utcáiban a pályázati lehetőségek adta útfelújítások elvégzése, új
burkolatok elkészítése.
- A KEOP-7.9.0/12-2013-0011 számú „ Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a DunaTisza közi hátság vízhiányos, ökológiai állapotának javítása érdekében” projekt keretében az
Izsákon átmenő csatorna teljes mederkotrásának, nádmentesítési munkáinak elvégzése,
szilárd támfal kiépítése.
- Kormányablak kialakításának elősegítése.
- Új közlekedési koncepció kidolgozása Izsák város teljes területére, parkolási feltételek
biztosítása a Holló utcai ingatlanok bevonásával.
- A hulladékgyűjtési feltételek javítása, teljes edényzet csere, schippes rendszer kialakítása,
mérhető hulladék utáni díjfizetés.
- Sportöltöző és környékének felújítása, új sportkoncepció előkészítése, csapatépítés
támogatás, osztályváltás előkészítése.
- Öntevékeny művészeti csoportok, civil szervezetek, egyházak működési feltételeinek javítása
pályázati források bevonásával.
- A Polgármesteri Hivatal szervezeti és humánerőforrásának megerősítése, e-közigazgatás
feltételeinek megteremtése, következetes adó végrehajtási politika.
- Startmunka programok, közfoglalkoztatás szervezése, melyhez szigorú településtisztasági
ellenőrzések kerülnek csatolásra, közterület-felügyelői rendszer kialakítása
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- Hatékony, eredményes, ellenőrizhető és finanszírozott városüzemeltetési feladatellátás.
- Közrend- közbiztonsági helyzet javítása, helyi tűzoltóbázis kialakításának elősegítése,
- Izsák város gesztorságával működő önkormányzati társulások adta lehetőségek
kihasználása,pályázatok koordinálása, lakossági érdekképviselet és a rezsicsökkentés
támogatása.
- Lakossági fórumok hatékony működtetése, a lakossági igények folyamatos felmérése.
Az elfogadott program alapján – az előző program szerinti szerkezeti rendben- szeretném a
programot előterjeszteni és reményeim szerint az Önök segítségével azt megvalósítani.

II.
Az önkormányzatok feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 21 pontban határozza meg. Természetesen városunk
önkormányzata valamennyi feladat ellátását felvállalni nem tudja, de nem is cél mivel
különféle szolgáltatói szervezetek biztosítják az ellátást és a jövőben az állami szolgáltatói
holding kialakítása is azt célozza, hogy gazdaságosan működtethető megfelelő méretű piaci
szereplők álljanak a lakosság rendelkezésére.
Önkormányzatunk az alábbi feladatellátásokban vállal szerepet:
1.településfejlesztés, településrendezés,
2.településüzemeltetés (köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3.egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
4.környezet- egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)
5.óvodai ellátás,
6.kulturális szolgáltatás, különösen nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális
örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
7.szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
8.helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
9.honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
10.helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
11.kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik- értékesítési
lehetőségeinek biztosítása,
12.sport és ifjúsági ügyek.
13.nemzetiségi ügyek,
14.közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
15.hulladékgazdálkodás,
16.víziközmű-szolgáltatás, mivel a víziközmű- szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Az önkormányzat további önként vállalt – egyéb jogszabályokban szereplő- feladatai:
1. alapfokú oktatási és művészetoktatási feladatokhoz kapcsolódó fenntartási és üzemeltetési
feladatok ellátása,
2. gyermekétkeztetés biztosítása,
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4. civil szervezetek támogatása.
5. eb rendészeti feladatok ellátása
III.
A továbbiakban szorosan kapcsolódni fogok a feladatok felsoroláshoz és az azon belüli
fejlesztési, működési feladatokhoz, de azt hiszem, hogy az egyik – ha nem a legfontosabbfeladattal kezdem a részletezést:
Biztonságos anyagi háttér megőrzése
Az elmúlt ciklusban a Kormány kezdeményezésére megtörtént az önkormányzatok
adósságkonszolidációja, mely azt eredményezte, hogy városunk megszabadult a 2025. évig
vállalt kötelezettségeitől és újratervezheti fejlesztési forrásainak felhasználását.
Az intézkedéshez szorosan kapcsolódik, hogy az Országgyűlés és a Kormány jogalkotási
munkája nyomán keretszabályozásra került sor ( Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető jogügyletekről szóló
353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet) melynek célja, hogy az önkormányzati hitelfelvételek egy
része engedélykötelessé vált és olyan feltételrendszert kapcsoltak a jogügyletekhez, melyek
biztosítják a tervezhetőséget, a mértékletességet és beépült egy többlépcsős ellenőrzési
rendszer ( Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal, államháztartásért felelős miniszter, Kormány)
Előzetes terveink szerint ebben a tervezési periódusban egyetlen alkalommal kívánunk ezzel a
lehetőséggel élni, mégpedig az iskolaépítési projekthez kapcsolódó telekvásárlási ügyben.
A hatályos szabályozás szerint működési célra az önkormányzat csak naptári éven belül
lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet, tehát ebből az következik, hogy hitel a tárgyévi
költségvetésben nem is tervezhető.
Feladatok:
1.) A tárgyévi költségvetések tervezése során törekedni a gazdasági programban
meghatározott feladatok megvalósítására, figyelemmel kell lenni azok finanszírozási
megalapozottságára.
2.) A kötelező feladatok ellátása során törekedni kell a leghatékonyabb működési struktúrák
kialakítására, melyek költségvetési finanszírozással párosulnak.
3.) A kötelezettségvállalásoknak minden esetben jóváhagyott előirányzatokon kell alapulnia
és törekedni kell pályázati tartalékalap képzésére.
4.) Folyamatosan biztosítani kell a pályázatok rendszeres figyelését – a testületet azonnal
vagy a soron következő ülésén tájékoztatni kell - és a programhoz kapcsolódó lehetőségeket
azonnal ki kell használni.
5.) Gyors-,megbízható és hatékony pénzügyi információs rendszert kell működtetni.
6.) Közteherviselés biztosítása, adózási fegyelem javítása.
Természetesen folyamatosan vizsgálni kell az önként vállalt feladatok finanszírozásának
lehetőségeit és élni kell a jogszabályok adta lehetőségekkel ( járulékok kivetése pl. mezőőri,
vízügyi érdekeltségi hozzájárulás, eb rendészeti feladatok finanszírozása stb.)
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Izsák Város rendezési tervének felülvizsgálata most van folyamatban. Ebben elsősorban a
vállalkozók igénye szerint történik változás, mivel szeretnénk, ha törekvéseik megvalósulása
együtt járna a város fejlődésével.
A jogszabályi változások nyomán a Képviselő-testület 84/2014.(12.02.) számú határozatával
meghatározta a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településfejlesztési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályait
A határozat részletesen meghatározza:
- az eljárásban résztvevők körét,
- a tájékoztatás módját és eszközeit,
- a partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálására, elfogadásának
illetve el nem fogadásának módját és azok nyilvántartását,
- az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket,
- valamint a nyilvánosság biztosítását a lakosság közvetlen tájékoztatása, a honlap, a hirdetőtábla
útján.

Feladatok:
1.A testületi határozatban és a feladathoz kapcsolódó jogszabályokban meghatározott
feladatok végrehajtása, az információk időben történő közzététele.
2.A módosítások legalább két évenkénti összegyűjtése, mivel jelentős költségekről van szó a
távlati tervezés lehetőségének előtérbe helyezése, rendkívüli helyzetekben közös tehervállalás
az önkormányzat és a döntés kedvezményezettje között.
3. A jelenlegi módosítás az új igények mellett terjedjen ki a hatályos szabályozások teljes
körű felülvizsgálatára is.

Településüzemeltetés
a) Köztemető kialakítása és fenntartása:
Már több mint egy éve megalkotásra került a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet, valamint az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013.(X.25.)
Korm. rendelet, mely 17/A-D §-aiban intézkedik a szociális köztemetésről. A rendelet
vonatkozó részei 2016. január 1-én lépnek hatályba és a kapcsolódó helyi szabályokat
önkormányzati rendeletben kell megállapítani.
Itt problémaként jelentkezik, hogy ez a temetés szociális parcellában valósulhat meg, ami
azért gond, mert Izsák városában a temetők felekezeti tulajdonban vannak, önkormányzati
köztemető nincsen.
Feladatok:
1.Egyeztetés után szociális parcellák kijelölése a felekezeti temetőkben, a használat és
díjfizetés rendjében szerződés kötése az egyházközségekkel.
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2. Önkormányzati rendelet megalkotása.
3. Szervezési – lebonyolítási és nyilvántartási rendszer kialakítása, a szolgáltatás
megszervezése vagy gazdálkodó szervezethez történő telepítése.
4. Normatív állami támogatás igénylése.
b.) A közvilágításról való gondoskodás:
Izsák Város Önkormányzata és a Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság 2001.
szeptember 27-én teljeskörű közvilágítási szerződést kötött, melynek tárgya: „ Izsák teljes
közigazgatási területén – mint fogyasztási helyen- a közterületi világítás villamos energiával
való ellátása, üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése, a rendszer működésének ügyvezetése,
irányítása és ellenőrzése, meghatározott minőségi jellemzők betartása mellett, röviden: a
teljeskörű közvilágítás szolgáltatás.”
A szerződés érvényessége: „Jelen szerződés az aláírás időpontjában válik érvényessé, és a
4.3. pontban meghatározott korszerűsítés befejezését követő hónap első napjától – mely
egyben az emelt szintű szolgáltatás és a jelen szerződés szerinti díjfizetés kezdő pontjaszámított 15 évig tart.”
Ez utóbbi azt jelenti, hogy ez a szerződés 2017. február 28. napjáig van hatályban. A
szerződés 3. számú melléklete szerint a korszerűsítés előtti lámpatest állománya 673 db volt,
míg a korszerűsítés után ez a szám 823 darabra módosult és a szolgáltató szerint
településünkön jelenleg 852 db található.
Az elmúlt évben felmérést végeztettünk a TEGAVILL Villamosságipari Berendezéseket
Gyártó és Szerelő Kft-vel
aki az általa forgalmazott LED termékek nemzetközi
tanúsítványával, rendszerengedélyekkel és megfelelőségi nyilatkozatokkal rendelkezik és az
E.ON Zrt (mint hálózat tulajdonos) szolgáltatási területen több referenciával rendelkezik és
tevékenysége ismert az EDF- DÉMÁSZ Zrt területén is, mivel Mohács vonatkozásában
végzett kivitelezési munkát.
Számításuk szerint a jelenlegi éves fogyasztás 176.103 kW, mely 13.102.036 Ft költséggel
jelenik meg a költségvetésünkben, ami a LED források felszerelése után 59.232 KW-ra és
4.406.827 Ft áramdíjra módosul. A tervezhető megtakarítás évente 116.871 kW és 8.695.209
Ft. Ehhez kapcsolódik egy egyedi karbantartási ajánlat, mely az évi 12 millió forint körüli
összeget 80 százalékkal csökkentené.
A Képviselő-testület már egyszer döntést hozott a fejlesztéssel kapcsolatban 54/2014.(08.14.) számú határozat- „ Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Részvénytársasággal 2001. szeptember 27.-én aláírt
„Izsák teljeskörű közvilágítás szolgáltatásának szerződése” dokumentum 2014. szeptember
30. napjával történő felmondásával és az ezzel járó fizetési kötelezettségek előterjesztés
szerinti megfizetésével és a további együttműködésre vonatkozó szerződések megkötésével.
Felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződések aláírásával, az elszámolással
(kifizetésekkel) kapcsolatos pénzügyi intézkedések megtételével. Izsák Város Önkormányzat
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy kötelező feladatként meghatározott közvilágításról való
gondoskodás feladatát LED közvilágítási lámpatestek felszerelésével kívánja ellátni a város
közigazgatási területén.
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felvétele – mely a beruházás forrását képezte volna – elmaradt.
Feladatok:
1.) A hatályos szolgáltatói szerződés ismételt felülvizsgálata és a felbontással kapcsolatos
fizetési kötelezettségek mértékének és időtartamának pontos meghatározása.
2.) A TeGaVill Kft-vel a 2014. évi árajánlat pontosítása, szükség esetén a tartalom
felülvizsgálata és a kivitelezési konstrukció szerződéses rögzítésének megvizsgálása ( bérlet, a
kivitelező részére 5 éves működtetési konstrukció felkínálása, megtakarítási garanciák
rögzítése és realizálásukra szerződés megkötése stb.)
c.) A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása:
A feladat folyamatosan szerepel a korábbi testületek gazdasági programjában és álláspontom
szerint most is aktuális és még sokáig célként jelenik meg a város képviselő-testülete előtt.
A feladatfinanszírozás beléptével már külön normatíva is rendelkezésre áll, mely a 2015.
évben 10 millió forint. A bel-és külterületi utak folyamatos karbantartása szükségessé teszi,
hogy a közmunka programból vásárolt gréder működési kiadásainak finanszírozása biztosított
legyen, ugyanakkor legalább az összeg fele egy-egy útszakasz kátyúzására, karbantartására
fordítódjon.
Pályázati pénzeszközök központi forrásból az elmúlt években nem voltak elnyerhetőek és
mivel nem ismerjük a „brüsszeli csomagot” így nem tudjuk, hogy a következő tervezési
ciklusban milyen lehetőségeink lesznek.
Azt azonban tudjuk, hogy 2015. évben a közfoglalkoztatás keretében lehetőségünk lesz a
belterületi földutak karbantartására, az erre vonatkozó kérelmünket már benyújtottuk a
Belügyminisztérium felé. Izsákon jelenleg tíz földes útszakasz található, terveink szerint
ezeken fogunk tereprendezési, vízelvezetési munkákat elvégezni.
Most van tervezés alatt a 2015. március hónaptól induló hosszabb időtartam ( egy éves)
közfoglalkoztatási program, melynek keretében folytatódik a külterületi földutak
karbantartása.
Feladatok:
1.) Meg kell határozni azokat az utcákat, melyek pályázati pénzek megnyílásából kerülnek
leburkolásra és ezekre építési engedélyes terveket kell elkészíteni.
2.) A Mezőgazdasági Bizottság határozza meg, hogy milyen sorrendben történjen meg a
külterületi utak kimérése, karbantartása. A karbantartás terjedjen ki az út menti árkokra ,
cserjék, bokrok , fák rendbetételére.
3.) Élni kell a közfoglalkoztatási pályázati lehetőségekkel és tervszerű karbantartást kell
végrehajtani a város földburkolatú útjain, összekapcsolva a munkákat a vízelvezetési
feladatokkal.
4.) Gondoskodni kell a megépült kerékpárút környezetének folyamatos karbantartásáról, a
szükséges közlekedésbiztonsági feltételek kiépítéséről és fenntartásáról, burkolati jelek, táblák
elhelyezéséről.
5.) Évente biztosítani kell, hogy a költségvetési normatíva rendeltetésének megfelelően
kerüljön felhasználásra.
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Az elmúlt ciklusban került felújításra a Szabadság téri park a játszótér átépítésékor. Mivel e
célra is elkülönített költségvetési norma van , így meghatározott feladatunk a célszerinti
felhasználás.
Az éves évelővirágok beszerzésén, ápolásán és a zöldfelületek időszaki munkájának elvégzése
mellett gondolnunk kell a jelenlegi park felújítására a művelődési ház körüli szakaszon, mivel
az ott lévő fák elöregedtek, állapotuk megromlott, hiányzik a tervszerű megújítás és a
zöldfelület folyamatossága sem mindenütt folyamatos. A központ mellett figyelni kell az
önkormányzati épületek környékének és az egyéb közterületek ( csatorna melletti
partszakaszok) rendben tartására is.
A mai gyakorlatot is átkell szervezni, mert nem arányos közteherviselést jelent, hogy egyes
utcákat a „hivatal” tart rendben, míg a mellékutcákban már ez a lakosságra hárul. Lennie kell
egy „szociális” szempontrendszernek is, mely alapján segítjük a rászorulókat ( idős, egyedül
élő, beteg stb.) de ezek inkább kivételek legyenek, mint „ jogos” elvárások.
Feladatok:
1.) Szakemberek bevonásával felül kell vizsgálni a közparkok, önkormányzati épületek és
önkormányzati közterületek állapotát és éves ütemezéssel felújítási, kialakítási, építési tervet
kell készíteni.
2.) Tételesen – felületi felméréssel- kerüljenek meghatározásra azok a területek, ahol az
önkormányzat látja el az állapot-fenntartási, karbantartási feladatokat.
3.) A költségvetési normatíva célirányosan kerüljön felhasználásra.
4.) Élni kell a közfoglalkoztatás adta lehetőségekkel és a jelentkező feladatokat e keretek
között kell megoldani.
e.) gépjárművek parkolásának biztosítása:
Már a korábbi önkormányzati törvényben is a kötelező feladatok között szerepelt a parkolási
feltételek biztosítása, azonban érdemi előrelépés az ügyben – bár sokat beszéltünk róla- nem
történt. Még 2010-ben a város egy új közterület használati rendeletet alkotott meg, de az a
személyi feltételek( közterület-felügyelők) hiánya miatt nem érte el célját. Rendőrségi
javaslatként megjelent, hogy a piac kerüljön már helyre, vagy a piaci napokon kerüljön
lezárásra a környék, mert a parkolási állapot már követhetetlen a városban a piaci napokon.
Az elmúlt években a városközpont felújítása során több parkoló került kialakításra, de ezek a
helyek átalakultak napi megőrzési pontokká, mivel reggel leállítják az autót és este elviszik
onnan. Ebből pedig az következik, hogy nem valósul meg a beruházás egyik kiemelt célja.
A másik probléma a belváros közlekedési (forgalmi) rendjének helyzete. Ehhez kapcsolódik
több lakossági kezdeményezés is, melyek a közlekedési táblák hiányának pótlását, tartalmuk
felülvizsgálatát indítványozta, de kezdeményezés történt egye utcák irányosított közlekedési
rendjének kialakítására is.
Előrelépés az elmúlt ciklusban a gyermekek védelme érdekében történt a kerékpárút
megépítésével, kerékpártárolók kialakításával, a közlekedésben történő részvétel szabályainak
oktatásával, de ezek már csak kapcsolódó történések a feladathoz viszonyítva.
Előrelépést készített elő a Holló utcai ingatlanok lízingje is, mivel a tehergépjárművek
elhelyezésére jelentett volna megoldást.
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1.) Szakértők bevonásával ki kell alakítani a belváros forgalmi, parkolási rendjét és azt
évente felül kell vizsgálni..
2.) Pályázat útján biztosítani kell, hogy a városon áthaladó forgalom ne veszélyeztesse a
gyalogosokat, a járművek sebessége csökkenjen biztonságos gyalogátkelőhelyek kiépítésével,
pályázati lehetőségek igénybevételével.
3.) Kerüljön sor az iskola előtti buszöböl kiépítésére az új projekt kivitelezéséhez
kapcsolódóan.
4.) Meghatározott sorrend szerint kerüljön sor a jelzőtáblák kihelyezésére, cseréjére.
5.) Önkormányzati rendelet készüljön a parkolás szabályaira, mely akadályozza meg a
korlátlan helyfoglalás lehetőségét.
6.) Kerüljön sor legalább két fős közterület-felügyelői szolgálat létrehozására, elsősorban a
közfoglalkoztatási program keretében.
7.) Vizsgálni kell az állandó parkolási helyek adóztatásának( bérlésének) lehetőségét. Meg
kell vizsgálni a korábbi építési- használatbavételi engedélyekben előírt parkolási feltételek
biztosításának gyakorlati végrehajtását ( Kossuth Lajos utca).
8.) Vizsgálni kell új parkolók kialakításának(kiépítésének) lehetőségét elsősorban a
településképet rontó épületek lebontásával.
9.) A rendőrség segítségének kérése a KRESZ szabályinak betartásában, fokozott helyszíni
ellenőrzések formájában.
Egészségügyi alapellátás
A városban 4 háziorvos(gyermekorvos), 2 fogorvos, 2 védőnő látja el az alapellátásban
jelentkező feladatokat.
A korábban tervezett egészségügyi központ kialakítása ma is aktuális igényként fogalmazódik
meg a lakosság részéről, mivel a feladatellátáshoz kapcsolódó rendelők és helyiségek állapota
igen rossz és jelentős költséget jelentenek az önkormányzatnak a fogorvosi rendelők után
fizetett bérleti díjak.
Az elmúlt évben közfoglalkoztatási program keretében kialakításra került egy „kétszékes „
fogorvosi rendelői rész. A tárgyi feltételek javítása mellett azonban friss jelentkező probléma,
hogy mindkét fogorvos nyugdíjas korú.
Az iskolai projekt előtérbe kerülésével kézenfekvő megoldás, hogy a felszabaduló Gorkij
utcai iskolában kerüljön kialakításra az egészségügyi centrum, melynek működéséhez
szükséges parkolási feltételek az említett beruházás kapcsán megépülnek. Itt valamennyi
rendelő, kiszolgáló helyiség kialakítható és lehetőség nyílik szakellátás feltételeinek
kialakítására is.
Feladatok:
1.) Megkell vizsgálni az új egészségügyi centrum kialakításának és finanszírozásának
feltételeit. A projekt bekerült a megyei fejlesztési feladatok közé is 300 millió forintos
előirányzattal.
2.) A kivitelezés időbeni tervezését megelőzően felmérést kell végezni az esetleges
szakellátási igényekre vonatkozóan, vizsgálni kell a privátszféra bevonásának lehetőségét és a
gyógyszertár helyszínének áthelyezését.
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támpontként kell felhasználni az „ Izsák Város Egészségügyi Koncepciójának elfogadása
(2015-2025.) „ dokumentum célkitűzéseit, megállapításait.
4.) Ki kell dolgozni egy szakember ellátási (biztosítási) önkormányzati ösztöndíjrendszert,
mivel az egészségügyi dolgozók (elsősorban orvosok) hiányának országos helyzetképe
alapján Izsák város kilátásai is behatároltak.
5.) Gondolkodni kell egy „ Izsáki modell” kidolgozásán, hogy lehetőségeink adta keretek
között többletjuttatások biztosítására legyen lehetőségünk ( lakásépítési- támogatási rendszer,
életút elismerési támogatás stb.)
Óvodai ellátás
Az előző gazdasági programban még „Az óvodai nevelés, általános iskola oktatás és nevelés”
alcím szerepelt. Időközben az általános iskolai, művészetoktatási, valamint a napközi otthoni
szakmai munka szervezése, irányítása állami feladatként a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz került és csak az üzemeltetési- fenntartási ( jegyző szerint: házmesteri)
feladatokat látja el az önkormányzat.
Mégis örvendetes – a város életében meghatározó –projekt szerepel Magyarország 2015. évi
költségvetésében, mégpedig az izsáki iskola építése 4.479 millió forint előirányzattal.
Képviselő-testületünk meghozta a részünkről szükséges döntéseket, kérte, hogy az építéshez
kapcsoló véleményezési jogát gyakorolhassa. Információink szerint a beruházás 2016 őszére
fejeződik be és ezután nyílik lehetőségünk a tervezett egészségügyi projekt indítására.
Állami – kiemelt- beruházás lesz, melynek lebonyolítási szabályait külön Kormányrendelet
fogja tartalmazni. Az építmény a XXI. századi iskola jegyeit fogja viselni és önkormányzati
„feladatként „ részünkre a humánerőforrások helyi fogadási feltételeinek kialakítása marad.
Feladatok:
1.) Az iskolai projekttel kapcsolatos fenntartási- üzemeltetési kötelezettségek tisztázása( a
feladat ellátásának kezdete, finanszírozás módja, bekerülési összege, rendelkezési határok
stb.)
2.) A projekthez kapcsolódó kötelezettségvállalások ( telekvásárlás, kormányzati hozzájárulás
megszerzése a hitelfelvételhez stb.) határidőben történő teljesítése.
3.) A pedagógus életpálya- modell kiegészítése helyi ösztöndíjrendszerrel és „ izsáki
juttatásokkal”, a lehetőségek függvényében egy koncepció kidolgozása.
4.) Az oktatási és kulturális feladatok ellátásának még szorosabb kereteinek kialakítása (
könyvtár munkának átszervezése, sportolási feladatok hatékonyságának javítása, utánpótlás
nevelés, művészeti csoportok munkájának koordinációja, közművelődési színterek bővítése
stb.)
A korábbi programban még két telephelyű óvodával terveztünk. Az előző ciklusban sikerült
megoldani a Kodály Zoltán utcai épület felújítását, valamint olyan mértékű bővítését,mely
lehetővé tette, hogy az óvodáskorú gyerekek egy helyen, azonos szinten és körülmények
között kapják meg az intézményi szolgáltatásokat. Erre szükség volt és talán még további
szervezési munkák is szükségessé válnak a kötelező óvodai részvétel bevezetésével.
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történő eladása. Az iskolai projekt kapcsán a szorgalmi idő teljesítése miatt azonban
szükségessé válhat átmeneti funkcióváltása, mivel minimális karbantartás mellett alkalmas
alsó tagozatos tanulók elhelyezésére.
A felújított és bővített óvoda lehetőséget ad arra, hogy valamennyi jelentkező( később
kötelezett) gyermek részére a felvétel biztosított.
Lakossági igényként felmerült a bölcsődei szolgáltatás biztosítása is, melynek feltételei kisebb
átalakítással és munkaszervezéssel biztosíthatók. Jogszabály szerint nem kötelezően
biztosítandó szolgáltatásról van szó (10.000 lakos felett kötelező), de az önkormányzat
vizsgálja a 2015. szeptember 1-től induló intézmény működéséhez szükséges feltételek
kialakítását.
Feladatok:
1.) A Felsővárosi óvodai épület hasznosítási módjának meghatározása, az állagromlást
minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni.
2.) Vizsgálni kell az óvoda-bölcsőde 2015. szeptember 1-jétől történő működtetésének
lehetőségét, ehhez biztosítani kell a szakhatósági eljárások lefolytatását, a finanszírozási
feltételek biztosítását, a szakdolgozói létszámot, a tárgyi és étkeztetési feltételeket.
3.) Az óvodának felkell készülnie, hogy biztosítani tudja szolgáltatását valamennyi
igénybevételre kötelezett izsáki gyermek részére.
4.) Fokozott figyelmet kell fordítani a humánerőforrás folyamatos biztosítására, képesítési
követelmények teljesítésére, vezető személyének kiválasztására, helyi utánpótlás
biztosítására.
5.) Biztosítani kell a meghatározó közlekedési eszközként szereplő kerékpárok tárolását,
biztonságos elhelyezését.
Kulturális szolgáltatások
a) Nyilvános könyvtári ellátás biztosítása:
A hatályos szabályozás szerint: „ A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi
önkormányzatok kötelező feladata.” A feladatát Izsák Város Önkormányzata ellátja. Az előző
ciklusban valósult meg négy település összefogásával egy informatikai fejlesztés, melynek
nyomán könnyebb a nyilvántartási munka és nagy segítséget jelent a könyvtári
szolgáltatásokat igénybevevők részére.
Az iskolai projekt kapcsán már érintőlegesen szóltam arról, hogy az új épületben kapna
elhelyezést a könyvtár és a városi, valamint iskolai feladatok jobban összehangolhatóvá
válnak, a szükséges feltételek (könyvállomány, felszerelések, terem, informatikai eszközök)
maradéktalanul rendelkezésre állnak. A jelenlegi épület és ezen belül a villamossági rész, a
polcrendszer stb felújításra (cserére) szorul.
Feladat:
1.)Az új környezetbe történő áthelyezés adta lehetőségekre hasznosítási tervet kell készíteni,
mely biztosítja a feltételrendszer javulásában megjelenítésre kerülő lehetőségek kihasználását(
pl. iskolai órák tartása, szakmai előadások, vetélkedők szervezése stb.)
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Vizsgálni kell egy „Civil szervezetek háza” – „ Helyi értéktár-ház”- pályázati
pénzeszközökből történő kialakításának a lehetőségét.
b) Helyi közművelődési tevékenység támogatása:
Bár részben megtörtént a Kossuth téri művelődési ház felújítása, azonban méretei miatt csak
kevés program fogadására alkalmas.
A végleges megoldáshoz több alternatíva áll rendelkezésünkre:
1), az iskola projekt kapcsán új 1200 férőhelyes lelátóval sportcsarnok is épül, így a jelenlegi
átvehetné egy művelődési centrum funkcióját, vagy mint új közösségi szintér segítené a
jelenlegi munkáját. Itt el kell gondolkodni a létesítmény városon belüli elhelyezéséről.
2) az egészségügyi centrum kialakításával a művelődési ház melletti orvosi rendelő és
szolgálati lakás hozzácsatolható a jelenlegi épülethez és egy „ városközponti rehabilitációs
pályázat” keretében a szükséges pénzeszköz is biztosítható lenne.
„A közösségi szintér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési
tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési
megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen
rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény( helyiség együttes,
épület)”
A könyvtári épület hasznosítása már szoros kapcsolatban lehet a kulturális örökség
védelmével kapcsolatos önkormányzati feladattal is. Mivel a Pálinka múzeum jelenleg nem az
önkormányzat tulajdonosa, így távlatokban kell elgondolkodni az összegyűjtött helyi értéket
védelméről, gyarapításáról és meglétük közzétételéről.
Az öntevékeny művészeti csoportok éves költségvetési támogatásban részesülnek, melyről
évente elszámolnak. A Sárfehér Napok rendezvénysorozat népszerűsége töretlen, már
országos hírnévnek örvend, megrendezésével kapcsolatban csak a költségvetési lehetőség
szabnak időnként határt.
A város országosan elismert „lovas centrum”, mely megfelelő versenypályával és
adottságokkal rendelkezik. A terület tulajdonjogának rendezése folyamatban van, jelenleg
érvényes tulajdonosi felosztással és bejegyzéssel rendelkezünk. Több alkalommal felmerült,
hogy a terület – a Kolon –tó közelségét is kihasználva- alkalmas egy szabadidőpark
kialakítására is, ahol biztonságos körülmények között családi programok, sportesemények,
találkozók szervezhetőek.
A lakosság kulturális információval való ellátását segíti az Izsáki Hírek újság és az Izsáki
Televízió.
Feladatok:
1.) Az öntevékeny csoportok költségvetési támogatását a továbbiakban is biztosítani kell. A
csoportoknak több fellépési lehetőséget kell biztosítani a város és intézményei rendezvényein.
2.) Vizsgálni kell a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének lehetőségét, ha a „múzeum „
mint lehetőség megszűnik.
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álló épületek felhasználásával. A feladat végrehajtásához élni kell a pályázatok adta
lehetőségekkel.
4.) El kell gondolkodni a Sárfehér Napok évenkénti megszervezéséről, itt áttérés lehetséges a
kétévenkénti megrendezésre. A köztes évben kerülne sor a Strullendorfi kulturális
kapcsolatok ápolására és mivel több személyes ismeretség és szerveződés előtérbe helyezte
Erdélyt, így célszerű egy testvér-települési kapcsolat kezdeményezése.
5.) A helyi televízió technikai fejlesztését folyamatosan biztosítani kell és törekedni kell az
általa nyújtott lehetőségeket ( információ áramlás, közvélemény kutatás stb.) jobban ki kell
használni.
Köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása.
Rossz gyakorlatként kialakult, hogy az önkormányzat, mint a közterület gazdája köteles a
jelentkező feladatokat elvégezni. Mivel anyagi lehetőségeink végesek és számos olyan
fejlesztés szükséges, mely a lakosság komfortérzetét javítja, így lépni kell a feladatmegosztást
illetően. Jelenleg is hatályban van egy „ nagyközségi” rendelet, de a végrehajtás ellenőrzésére
eddig nem került sor. Ezt is segíteni a már említett közterület- felügyeleti rendszer, valamint
az önkormányzat által kötelezően elvégzendő feladatok behatárolása.
Feladatok:
1.) Új önkormányzati rendelet megalkotása, konkrét feladat megosztás az önkormányzat és a
lakosság között.
2.) Megfelelő ellenőrzési rendszer működtetése.
3.) Folyamatos kapcsolattartás a szakhatóságokkal és szükség esetén bevonásuk a
végrehajtási eljárásokba ( parlagfű elleni védekezés, növényvédelmi kötelezettségek
elmulasztása, útpadkák rendszeres karbantartása, út melletti árkok tisztántartása, út menti fák,
cserjék és bokrok tervszerű irtása, a tulajdonosi kötelezettségek teljesítése.)
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
a) Szociális alapellátás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény alapján a szociális
alapellátások közül városunkban az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a családsegítés
működik. Az Idősek Ápolási Otthona 52 férőhellyel működik, melyből 5 emelt szintű.
A szociális ellátások mellett működik a Gyermekjóléti Szolgálat is, melynek munkáját a
felügyelő szakmai hatóság jónak értékelte a legutóbbi vizsgálatnál. Városunkban egyre többen
veszik igénybe a szolgálatok és a Gondozási központ munkáját, így kiemelt feladat az idős,
beteg, egyedül élő emberekkel való foglalkozás. Folyamatosan igény jelentkezik az otthoni
gondozásra, mivel a rászorulók a szociális otthoni elhelyezést az alacsony jövedelmük miatt
nem tudják megfizetni.
Alapvetően változik a szociális ellátás biztosítása 2015. március 1. napjától, mivel a
lakásfenntartási támogatás, a méltányossági ápolási díj és a méltányos közgyógyellátás
biztosítása kikerül a rendszerből és az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó helyi
szabályozás kerül bevezetésre.
Az arányos teherviselés egyik jellemzője lesz az „öngondoskodás” előtérbe kerülése.
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eltartásra kötelezetteknek) kell megoldania azokat az élethelyzeteket, melyek veszélyeztetik a
megélhetést, a tartást és az életfeltételek fennmaradását. Csak ezután lép be az önhibájukon
veszélyhelyzetbe kerültek megsegítésére az önkormányzat. Az nem lehet szempont, hogy az
önkormányzat kötelessége az ellátás biztosítása, ugyanakkor semmiféle kötelezettség a
rászorultat nem terheli.
E szempontok érvényesülnek az új önkormányzati rendeletben, mivel a rendelkezésünkre álló
források szélesebb „szociális háló” kifeszítésére nem adnak lehetőséget.
A szakmai munka területén is előrelépés szükséges, mivel a feladatok ellátása megfelelő
végzettséggel rendelkező dolgozók bevonásával történhet. Az ellenőrzések rendszeresek és
csak az a támogatási forma részesül állami normatív támogatásban, ahol a humánerőforrás és
a tárgyi feltételek biztosítottak.
Az elmúlt évben kezdeményeztük a tanyagondnoki szolgálat kialakítását, de pályázati
támogatást nem nyertünk. Most a pályázati források mellett saját megoldásokkal is
számolunk.
Feladatok:
1.) Önkormányzati rendelet megalkotása a biztosított ellátásokról.
2.) Nagy figyelmet kell fordítani az éves költségvetések összeállításánál a szociális
feladatokkal kapcsolatos kiadások megtervezésére, az állami normatíva igénybevételére.
3.) A közmunkaprogram keretében foglalkoztatottakkal ( megfelelő képzést vállalókkal)
növelni kell a gondozási feladatot ellátók számát és ezzel a rendszerbe több ellátott vonható
be.
4.) Figyelemmel kell lenni a szolgáltatás fejlesztésével (tanyagondnoki szolgálat) kapcsolatos
járműbeszerzés lehetőségére és a tárgyi feltételek megteremtésére.
5.) Vizsgálni kell a Gondozási Központ- a Családsegítő- és a Gyermekjóléti Szolgálat egy
intézményként történő működésének lehetőségét, mert ezzel a végzendő munka jobban
koordinálható, az ellátás komplexebb és teljesebb.
6.) Szigorú ellenőrzési rendszert kell kialakítani a szociális ellátások igénybevételéhez előírt
feltételek teljesítésére, azok folyamatos meglétére és a bejelentési kötelezettségek határidőben
történő teljesítésére.
b.) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások:
A szociális alapellátásoknál már részben említetésre került a Gyermekjóléti szolgálat
működése, hiszen tevékenysége szorosan kapcsolódik az alapszolgáltatásokhoz.. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint
önkormányzati feladat a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítése,
a szülői kötelezettségek teljesítése, gondoskodni kell a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről, megszűntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról és a
gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A
szolgálatnak tevékenysége során több szervezettel, de legfőképpen a családdal kell
együttműködnie. Biztosítania kell a családból kikerülő gyermekek biztonságát, korához és
szükségleteihez igazodó gondozást, nevelést és egészséges személyiségfejlesztést. A
gyermekjóléti szolgálat mellett az intézmények is részt vesznek a munkában.
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1.) Fokozott figyelmet kell fordítani a gyermekek körében szükséges szűrővizsgálatok
elvégzésére és segíteni kell azok szülők általi elfogadtatását.
2.) Biztosítani kell a folyamatos és megfelelő információkat az Önkormányzat
gyermekvédelemmel kapcsolatos kiadásainak tervezéséhez.
3.) Nagy figyelmet kell fordítani az információs rendszer működésére és előre kell lépni a
gyermeket testi, személyiségi fejlődését veszélyeztető helyzetek feltárásában, vállalni kell a
népszerűtlen hatósági intézkedések kezdeményezését is.
4.) Biztosítani kell a kulturális és oktatási intézmények bevonásával az iskolaszüneti
tevékenységek személyi és anyagi feltételeit.
Helyi környezetvédelem- és természetvédelem
Már közel húsz éves jogszabályok érvényesek a szakterületen és az Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi munkatervében szerepel a Város Környezetvédelmi programjának
elkészítése.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( a
továbbiakban: Kt.) az EU normák, elvárások figyelembevételével készült el, mely rövid-,
közép- és hosszú távon egyaránt meghatározza a hazai környezetpolitika alakítását. A törvény
IV. fejezete határozza meg a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait az alábbiak
szerint:”
46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet
védelme érdekében
a.) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe
utalt hatósági feladatokat,
b.) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E.§-ban foglaltak szerint,
amelyet a Képviselő-testülete( közgyűlése) hagy jóvá,
c.) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg
határozatot hoz,
d.) együttműködik a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, más
önkormányzatokkal és társadalmi szervezetekkel,
e.) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot
f.) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a
környezeti állapot javítását.”
A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival sajátosságaival és
gazdasági lehetőségeivel összhangban – a 48/B.§ (2) bekezdésében foglaltakon túltartalmaznia kell:
a) a légszennyezettség- csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,
b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép
készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján
készítendő intézkedési tervekkel,
c) a zöldfelület-gazdálkodással
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,
e) az ivóvízellátással
f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,
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h) a települési hulladékgazdálkodással,
i) az energiagazdálkodással,
j) a közlekedés-és szállításszervezéssel,
k) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat.
A települési környezetvédelmi program – a település adottságaival, sajátosságaival és
gazdasági lehetőségeivel összhangban – tartalmazhatja
a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi
állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata
érdekében különösen
aa) a területhasználattal,
ab) a földtani képződmények védelmével,
ac) a talaj, illetve termőföld védelmével,
ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével,
ae) a rekultivációval és rehabilitációval,
af) a természet-és tájvédelemmel,
ag) az épített környezet védelmével,
ah) az ár-és belvízgazdálkodással,
ai) az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi
hatásaihoz való alkalmazkodással,
b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat
és előírásokat.
A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt
feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a
feladatok ellátását.
2 A természetvédelmi törvény önkormányzati vonatkozású rendelkezései
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben megjelenő új törekvések lényege az
eddigiekkel szemben újfajta viszony kialakítása a természetvédelem-gazdaság, és az embertermészet vonatkozásában. Az eddigi tiltások helyett támogatásokban, illetve gazdasági
ösztönzésben gondolkodnak, célul tűzve ki a társadalmi közmegegyezés megvalósítását, a
természetvédelem, a területfejlesztés, és a gazdasági, mezőgazdasági politika integrált
együttműködését.
A települési önkormányzat az illetékességi területén található helyi jelentőségű védett
természeti területek fenntartására tervet készít. A tervnek az országos, a regionális tervekkel
összhangban kell lennie. A tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel
fogadja el.
A terv előterjesztéséhez a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának előzetes véleménye
szükséges. A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának
fejlesztéséről, őrzéséről a védetté nyilvánító települési önkormányzat köteles gondoskodni. A
települési önkormányzat a természet védelmének helyi - területi feladatai ellátására az
önkormányzat környezetvédelmi alapjában (Kt. 58. §) természetvédelmi célokat szolgáló részt
hozhat létre.
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hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek megalapozás céljából megvalósítandó
nyugati mintaprojekt, mely érinteni fogja városunk közigazgatási területét is.
A KEOP-7.9.0/12-2013-0011. számú „Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a DunaTisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében „ projekt keretében
tervek szerint megtörténik az Izsákon átmenő csatorna teljes mederkotrásának, nádmentesítési
munkáinak elvégzése és a szilárd támfal kiépítése
Feladatok:
1.) A Város Környezetvédelmi Programjának elkészítése,
2.) A szakterülettel kapcsolatos önkormányzati rendeletek megalkotása,
3.) Kapcsolódó projektek véleményezése, véleménynyilvánítás, érdekérvényesítés.

Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
Izsák közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett. A város közigazgatási területe az
Alsó- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság által javasolt és az Országos Vízügyi Főigazgatóság
által legutóbb elfogadott dr. Pálfy – féle belvíz- veszélyeztetettség alapján IV. kategóriába
tartozik, azaz belvízzel veszélyeztetett.
a) Vízellátás:
A település vízellátása az Izsák- Ágasegyháza közös vízműről történik, a vízmű 2015. június
30-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízhálózat hossza: 77,6 km. A
rendszer részét képezi 2 db 200 m3-es térségi víztároló és 1 db 500 m3-es víztorony, a vízmű
szabad kapacitással rendelkezik.
A közös vízmű által szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a 201/2001.(X.25.) Korm.
rendelet által meghatározott vízminőségi határértékeknek, emiatt ivóvízminőség-javító
beruházásra van szükség.
A 63992-2-11/2013. számú határozattal elvi vízjogi engedély került kiadásra Izsák és
Ágasegyháza kistérségi vízmű önálló fejlesztésére, mely szerint a meglévő izsáki vízbázisra
új víztisztítási technológia kerül kiépítésre, valamint 1 db tartalék kút telepítése szükséges (A
2. számú kút műszaki állapota nem megfelelő.) A vízmű rendelkezik érvényes vízjogi
létesítési engedéllyel, mely 2016. október 31-ig érvényes. Az engedély szerint Izsák térségi
vízellátó rendszer – vízbeszerzési létesítmények – vízmű 4. számú kút kerül kivitelezésre.
b) Szennyvízelvezetés:
A településen keletkező kommunális szennyvíz szennyvízcsatorna hálózaton kerül
összegyűjtésre, majd az Izsák- Ágasegyháza- Orgovány közös szennyvíztisztító telepre jut. A
tisztítótelep és a hálózat érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik 2015. október 30-ig.
A telep névleges hidraulikai kapacitása: 916 m3/nap. A telep fogad szippantott szennyvizet is.
A tisztítási technológia SBR egymedencés, totáloxidációs eljárás. A tisztított szennyvíz
befogadója a II. övcsatorna 4+406 cskm szelvénye. A keletkező szennyvíziszap a Kecskeméti
Regionális Hulladékkezelő telepen kerül komposztálásra. A gyűjtőhálózat hossza 152,75 km.
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25/2002.(II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, vagyis az agglomeráció területén a
szennyvízközmű beruházást 2015. december 31-ig meg kellene valósítani. Ez a meglévő
szennyvíztisztító telep és a szennyvízgyűjtő rendszer fejlesztését jelenti. Az erre vonatkozó
vízjogi engedély 2015. június 30-ig hatályos, de kezdeményeztük a hatályosság
meghosszabbítását.
c) belvízrendszerrel kapcsolatos feladatok:
Az elmúlt évek csapadékos időjárása rámutatott arra hogy kiemelten kell foglalkozni a város
nyugati részén lévő felszíni vízelvezető árkok és tartozékaik karbantartása, illetve a burkolt
rendszer kialakítása, mivel a talajviszonyok miatt a karbantartások csak ideiglenes megoldást
jelentenek.
A területre rendelkezünk komplett tervvel, melyet aktualizálni kell és pályázat benyújtásához
elő kell készíteni. Mivel egyszerre a munka nem kivitelezhető, így a veszélyeztettségi
szempontok rangsorolásával részekre kell bontani és saját erővel is hozzá kell kezdeni a
munkák elvégzéséhez.
A településen belül belvízzel veszélyeztetett területek:
- Ady Endre utca környéke (mély fekvés miatt)
- Cegerétsor (a XIX/A jelű csatorna magas vízszintje esetén)
- Pacsirta utca környéke (mély fekvés miatt)
- Damjanich utca (mély fekvés miatt)
- Deák Ferenc utca (mély fekvés miatt)
- Andrássy utca (mély fekvés miatt)
- Szily Kálmán utca (mély fekvés miatt)
- Orgoványi és Páhi út környéke (mély fekvés miatt)
- Diófa - Csokonai Váczi Mihály utcák ( mély fekvése miatt)
- Nádas- Alma utca nyílt árok átkötésének hiánya miatt,- Pásztor- Kertész-Bocskai- Muszály utcák ( árok hiánya, illetve a meglévő árkok
kapacitása miatt
- Kovács Aladár- Hunyadi utca kereszteződése( a tározó terület beépítésre került,
mivel magánterület)
- Hold- Liliom és Nefelejcs utcák ( mély fekvése, illetve kiépített árkok hiánya miatt)
- Kertész utca (a kiépítési feltételek hiánya miatt)
Az elmúlt évben az Önkormányzat területvásárlással legalizálta a Kertész utca végén meglévő
víztározó fennmaradását. Itt bővítési, élet-és vagyonbiztonsági munkákat kell elvégezni.
Feladatok:
1.) A „ KÉK-VÍZ” Ivóvízminőség- javító program végrehajtása, a víz és csatornahálózat
rekonstrukciós munkáinak elvégzése.
2.) Izsák és térsége szennyvízberuházása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2013-0028 számú
pályázatban foglaltak végrehajtása.
3.) A város nyugati részére elkészített csapadékvíz- elvezetési terv aktualizálása, részekre
bontása a veszélyeztettségi helyzet rangsorolása alapján.
4.) A közfoglalkoztatási program lehetőségeivel élve folytatni kell a belvízi árkok, átereszek,
műtárgyak karbantartását és felújítását.
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5.)Biztosítani kell a KOLON Vízgazdálkodási Társulás működési feltételeinek megteremtését
az illetékes szakhatóságok és felügyeleti szervek bevonásával.
6.)A feladatellátásban közreműködő szervekkel rendszeres (negyedéves, féléves)
egyeztetéseket kell tartani, ahol az aktuális problémákat és feladatokat kell koordinálni.
7.) A megvásárolt földterületen meglévő víztároló bővítése, bekerítése, a fenntartáshoz
szükséges engedélyek beszerzése.
Helyi közfoglalkoztatás
A lehetőségekkel élve Izsák város Önkormányzata 2012-től részt vesz a közmunka
programokban. A rendszer a START közmunkaprogramokkal indult és kiegészült a rövidilletve hosszabb időtartamú foglalkoztatással. Az első szempont az volt, hogy a bérpótló
juttatásban ( később foglalkoztatást helyettesítő támogatás) részesülők részére biztosítsuk a
jogszabályban előírt 30 napos kötelező munkát, a másik pedig, hogy értékteremtő
programokat hajtsunk végre( művelődési ház, hivatali irattár felújítása, fogorvosi rendelő
kialakítása).
A programban való részvétel a szociális szempontok mellett a saját forrásokkal való
takarékosságot is jelent, mivel jelenleg is legalább 8 fő fizikai besorolású dolgozó hiányzik a
kötelező alapfeladatok ellátásából a korábbi létszámcsökkentések végrehajtása miatt.
Új eleme a programnak 2015-ben, hogy a hosszabb időtartamú foglalkoztatás már egy éves
időtartamot jelent és előre tervezhető.
Feladatok:
1.) Élni kell a programok adta lehetőségekkel és az esélyegyenlőségi szempontok mellett
hasznos, értékteremtő munkát kell végezni megfelelő szervezettség, következetes
számonkérés és elszámolhatóság megvalósításával.
2.) A közfoglalkoztatásba – megfelelő információk biztosítása mellett – be kell vonni
városunk vállalkozóit is, ehhez megfelelő kapcsolati rendszert kell kialakítani.
3.) A létszámcsökkentéseknél vizsgálni kell a más területen történő továbbfoglalkoztatás
lehetőségeit és itt elsősorban azokra a területekre kell gondolni, melyeket a központi
költségvetés normatívával finanszíroz és a szolgáltatásra igény van városunkban.
Helyi adó
Városunkban a vállalkozók kommunális adójának 2010. december 31-i hatállyal történő
megszűntetése után egy helyi adónemben történik adóztatás ez pedig az iparűzési adó. A
képviselő-testület a jogszabályban biztosított 2 %-os adómérték helyett 1,7 százalékos fizetési
kötelezettséget állapított meg.
Az önkormányzati feladatok átcsoportosításához kapcsolódóan a központi kormányzat 2015.
január 1-jétől lehetőségként biztosította, hogy: „
E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és
kerületi) önkormányzat képviselőtestülete ( a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az
illetékességi területén helyi adókat( a továbbiakban adót), valamint települési adókat vezethet
be.
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adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési
adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben
szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat,
szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó (52.§ 26. pont.)- A települési adóból
származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele.”
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-ös költségvetési évben nem élt a
települési adó bevezetésének lehetőségével és ahogy azt a költségvetési előterjesztésekben
megfogalmazta, ezt az évet próbaidőnek szánja.
Mivel újabb terhet nem rakott az adóalanyok vállára, így joggal érvényesíthetjük a kivetett
adók szigorú beszedésének elvét és ehhez minden törvényes eszközt igénybe kell venni.
Feladatok:
1.) Meg kell találni azt a szervezeti megoldást, mely a bírósági végrehajtótól hatékonyabban
tudja a város érdekeit képviselni és minden jogszabályi lehetőséget felhasználva eredményes
végrehajtói munkát képvisel.
2.) Meg kell akadályozni a két éven túli tartozások kialakulását, az adóságok felhalmozása
után bekövetkező felszámolási eljárásokat.
3.) A település vállalkozóival naprakész információs rendszert kell kialakítani.
4.) A jogszabályi előírásoknak megfelelően évente elszámolást kell készíteni a helyi adó
felhasználásáról.
Gazdaságszervezés
Izsák Város jelenlegi gazdasági (pénzügyi) helyzetében a már említett 0,3 százalékos
iparűzési adó kedvezmény mellett más közvetlen támogatást nem tud nyújtani a településen
befektetési szándékkal jelentkezők részére. Azonban hatósági eszközökkel – rendezési terv
módosítása, hatósági eljárások gyors lebonyolítása, stb – segíteni tudja a vállalkozókat.
A költségvetési források szűkülése miatt az Önkormányzat nem jelenik meg helyi
gazdaságszervezői szerepben, mivel szolgáltatás iránt igényei elsősorban monopolhelyzetben
lévő cégek irányába jelennek meg.
Feladat:
Vizsgálni kell egy településszintű gazdasági együttműködést
megalakításának lehetőségét, az erre irányuló igényt fel kell mérni.

koordináló

fórum

Turizmus
Izsák természeti adottságai, helyi értékei és rendezvényei szükségessé teszik, hogy a város
kiemelt figyelmet fordítson a turizmus- mint jövedelemtermelő forrás is – adta lehetőségek
kihasználására. Ehhez szükséges, hogy az „Értéktár „ teljes körűen felmérésre kerüljön és
megfelelő PR tevékenységgel közzététele megtörténjen.
Feladat:
Turisztikai koncepció elkészítése, szervezeti rendszer kialakításának vizsgálata.
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piac fenntartása
A városháza melletti területen a követelményeknek megfelelő piaci hely került kialakításra,
bár a forgalomszervezésnél említett problémák megoldásra várnak. Amennyiben sor kerül az
árusok számának korlátozására elsődlegességet kell biztosítani a saját terméket áruló Izsákiak
részére.
Ha a forgalomszervezési szempontok kerülnek előtérbe, akkor vizsgálni kell a helyi termelői
piac kialakítását a rendelkezésre álló LEADER vagy mezőgazdasági támogatások
igénybevételével. Ehhez megfelelő hely lehet a HÍD presszó mellett kialakított önkormányzati
ingatlan.
Feladatok:
1.) Szakértő bevonásával vizsgálni kell a „piaci forgalmi helyzet” megoldásának lehetőségét
és az ehhez szükséges költségekről a testületet tájékoztatni kell.
2.) Újra kell szabályozni a piacfenntartással kapcsolatos előírásokat, helypénzt és közzé kell
tenni a vonatkozó működési szabályokat.
3.) Meg kell vizsgálni egy fedett termelői piac kialakításának lehetőségét pályázati
pénzeszközök bevonásával.
Sport és ifjúsági ügyek
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat e
területtel kapcsolatban hosszú távú fejlesztési koncepciót köteles készíteni. Ebben meg kell
határozni a következőket:
- a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról,
- ezzel a célkitűzéssel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel,
- fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
- megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a közoktatási törvényben
meghatározottak szerint- biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez
szükséges feltételeket.
Az elmúlt évben megtörtént a sportöltöző felújítási munkái első ütemének végrehajtása és
várhatóan újabb pályázat kapcsán ebben az évben sor kerül a belső karbantartási munkák
elvégzésére is. A sportcsarnok parketta felújítására pályázatot adtunk be, mely nem kapott
támogatást forráshiány miatt. A pályázati lehetőség újra megnyílik ebben az évben és élni
kívánunk a lehetőséggel.
A korábbi gazdasági programban még szerepelt a normatív támogatás, mely mára megszűnt,
illetve olyan támogatási konstrukció ( egyéb önkormányzati feladatok) került kialakításra,
ahol a forrás a helyi adó.
A Sárfehér Sportegyesület éves támogatásban részesül és ellátjuk a sporttelep működtetését és
fizetjük az ezzel kapcsolatos költségeket.
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jogcímen támogatás igénylésére, melynek maximális összege 20 millió forint. A pályázat
várhatóan 2015. február 28. napjáig kerül kiírásra.
Feladatok:
1.) Tisztázni kell a helyi sporttelep működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és
vizsgálni kell azok indokoltságát.
2.) Pontosan meg kell határozni az önkormányzat szerepvállalását a sportegyesület
működtetésében.
3.) El kell készíteni a hosszú távú koncepciót és azt évente a pénzügyi finanszírozás
függvényében azt felül kell vizsgálni.
4.) Vizsgálni kell a pályázati és a TAO források megszerzésének lehetőségét és azokkal élni
kell a helyi sporttelep felújításánál, a további sportolási lehetőségek (futó-,strandröplabda,
teniszpálya stb.) biztosításához szükséges feltételek kialakításánál.
Az ifjúsághoz kapcsolódó feladatok szinte valamennyi oktatási- kulturális- szociális – és
sportfeladatnál jelen vannak és a velük történő törődés kiemelt szempont a „város jövőjének
építésénél.”
Nemzetiségi ügyek
Izsák Városban Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. A nemzetiségi ügyekkel
kapcsolatos kötelező feladatokat jogszabály határozza meg és ezeket a Város Önkormányzata
végrehajtja. Együttműködési megállapodás tartalmazza a pénzügyi támogatást, az
önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátását, a működési feltételek biztosítását.
Feladat:
A hatályos együttműködési megállapodások aktualizálása és évenként felülvizsgálatának
végrehajtása.
Település közbiztonsága
Az előző középtávú programban megtörtént az osztályú jogállású őrs kialakítására. Az
önkormányzat eddig támogatást nyújtott a rendőrségi gépjárművek üzemanyaggal történő
ellátásához. A településen polgárőrség működik, részükre az önkormányzat anyagi támogatást
biztosít. Évente értékeli az önkormányzat az őrs munkáját és eddig minden alkalommal
elfogadta a beszámolót. Létszámhiány van a szervezetnél, egy sajnálatos eseten túl feladatát
az őrs jól látta el, az önkormányzati rendezvények szervezésénél és biztosításnál példaértékű
munkát végeztek.
Feladatok:
1.) Az önkormányzati költségvetésben – a lehetőségek szerint – évente támogatást kell
nyújtani a rendőrség részére.
2.) Pályázati források igénybevételével bővíteni kell a kihelyezett kamerák számát, meg kell
újítani a kapcsolódó számítástechnikai rendszert és biztosítani kell a felvételek folyamatos
ellenőrzését.
3.) A polgárőrség részére – feladatvállalás meghatározás mellett - támogatást kell nyújtani.
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Izsák város a jelenleg működő IZSÁK- KOM Térségi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
felelősségű Társulásban közel 23 %-os tulajdonrésszel rendelkezik, így – mivel a lerakó is
közigazgatási területünkön van- kiemelt figyelemmel kell fordítani a fejlesztéssel,
átalakítással kapcsolatos folyamatokat.
A korábbi szolgáltatóval kötött szállítási szerződés 2012. december 31-én lejárt, így ezeket a
feladatokat szintén a gazdasági társaság látja el. Jogszabályi változások nyomán új működési
engedélyek beszerzése vált szükségessé, ezek beszerzése megtörtént.
A működési pozíciót rontja a lerakási díj bevezetése, a magas lakossági díjtartozás és a távlati
működtetés feltételeinek állandó változása. A lerakóhely a környezetvédelmi előírásoknak
megfelel, ellenőrzése rendszeres és szigorú a szakhatóságok részéről.
Pályázat révén lehetőség nyílt négy ezer 50 literes kuka beszerzésére, melyből az izsáki
igénylők részére 670 darab kerül kiosztásra.
Az elmúlt ciklusban megtörtént az „ Izsák és térsége rekultivációs önkormányzati társulás” –
hoz tartozó 9 önkormányzat működési területén lévő szemétlerakók rekultivációja.
Állandó feladatként szerepel az illegális szemétlerakó helyek felszámolása és a közterületen
keletkező (szétdobált) szemét begyűjtése. Erre elsődlegesen a közfoglalkoztatási programban
foglalkoztatott munkaerőt kívánunk alkalmazni.
Feladatok:
1.) Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
jogszabályok előírásainak megtartására, elő kell készíteni az állami holding megalakulását
követő önkormányzati kötelezettségvállalásokat. Javaslattal kell élni a tulajdonosok
önkormányzatok felé a „legkisebb veszteség” elvének alkalmazására.
2.) A szociális alapon nyugvó támogatási rendszert felül kell vizsgálni és a költségvetési
lehetőségek függvényében fenn kell tartani.
3.) A mezőőri rendszer igénybevételével biztosítani az illegális szemétlerakók folyamatos
felszámolását és a közfoglalkoztatási programban alkalmazott dolgozókkal a közterületeken
keletkező szemét folyamatos takarítását meg kell oldani.
Víziközmű szolgáltatás
Izsákon az ivóvíz –és szennyvíz szolgáltatási feladatokat jogszabályi változás nyomán 2013.
január 1-jétől a BÁCSVÍZ Zrt látja el.
Az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettsége természetesen megmaradt, tulajdonosként
feladatunk a vagyonértékelés végrehajtása. A szolgáltató a tényleges fogyasztás alapján
üzemeltetési szerződés szerint bérleti díjat fizet. A szolgáltatásokkal kapcsolatos beruházások
már korábban ismertetésre kerültek.
Feladatok:
1.) A fejlesztési pályázatoknál együttműködés az Önkormányzat és a szolgáltató között.
2.) Az üzemeltetési szerződések évenkénti felülvizsgálata.
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Az önkormányzat a Royalsekt Zrt –vel kötött szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az
óvodáskorú gyermekek és az általános iskolai tanulók étkeztetését. Szeptembertől új étkezési
szabályok kerülnek bevezetésre és ennek megfelelően új tartalmú szerződés megkötése is
szükségessé válik. A gyermekétkeztetés biztosítása szükséges, mivel 394 fő veszi igénybe és
közülük 2/3 részben ingyenesen, vagy 50 százalékos kedvezménnyel részesülnek az
ellátásban. A rendszeres és meleg étkeztetés biztosítása a gyermekek élettani fejlődésében
elengedhetetlen.
Feladatok:
1.) A közszolgáltatási szerződés évenkénti felülvizsgálata, tartalmának módosítása a
jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2.) Az éves költségvetésekben biztosítani kell az elismert finanszírozás és a tényleges
költségek közötti különbség fedezetét.
A polgármesteri Hivatal működése
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel- az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az Okmányiroda és a Gyámhivatal a közigazgatás átszervezésével a Kiskőrösi Járási Hivatal
szervezeti keretébe került át és izsáki kirendeltségként működnek. Új elem, hogy központilag
került meghatározásra a polgármesteri hivatalok köztisztviselői létszáma és a finanszírozás e
létszám alapulvételével történik.
Nyugdíjazások és felmondások következtében a hivatal belső átszervezése megkezdődött, az
új munkatársak kiválasztására két alkalommal került pályázat kiírásra. Sajnos nagy eredményt
nem értünk el, mivel a jelentkezők a jogszabályban előírt munkaköri végzettségekkel nem
rendeltek.
Nem közvetlenül a hivatalhoz, de hatósági munkavégzéshez kapcsolódik a 2015. őszén
megnyitásra kerülő Kormányablak kialakítása a Kossuth tér 8 szám alatti ingatlanban.
Feladatok:
1.) Folytatni kell a hivatalon belüli feladatfelosztást és olyan szervezeti struktúrát kell
kialakítani, mely hatékony, költségtakarékos és színvonalas munkavégzésre képes.
2.) Folytatni kell a szervezet hatékonyságával kapcsolatos fejlesztéseket, melynek alapját
képezi egy egységes informatikai rendszer kialakítása.
3.) A települési honlap tartalmát folyamatosan fejleszteni kell és meg kell teremteni az
információ szolgáltatásról szóló jogszabályokban foglalt tartalmi megfelelést.
4.) Fel kell készülni az elektronikus ügyintézésre és ehhez a szükséges fejlesztéseket végre
kell hajtani (ügymenet, nyomtatványminták stb.)
5.) Ki kell alakítani egy ügyfélszolgálati irodát, ahol meghatározott ügyek azonnal vagy
rövidített határidőn belül intézhetőek.
6.) Össze kell hangolni a hivatal illetve a Kormányablak ügyfélfogadását és segíteni kell a két
szervezet együttműködését.
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Ki kell mondani, hogy az önkormányzat gazdasági programja nem a szó szoros értelemben
vett gazdálkodást jelenti, hanem a rendelkezésre álló pénzügyi és jogi keretek által behatárolt
mozgásteret. Mindenkor figyelemmel kell lenni ugyanis a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben és más jogszabályokban meghatározott feladatokra,
amelyek végrehajtása az önkormányzatra nézve kötelező vagy önként vállalt. Ezek teljesítése
után lehet csak figyelembe venni olyan feladatokat, melyekre nézve az önkormányzat
fejlesztési, pénzügyi fedezetet tud biztosítani.
A gazdasági program nem pénzügyi terv. Készítésénél azonban figyelemmel kell lenni az
éves költségvetésben biztosított fenntartási és fejlesztési pénzeszközökre. Természetesen
nehéz úgy célokat kitűzni, hogy az ahhoz szükséges pénz csak esetlegesen vagy egyáltalán
nem áll rendelkezésre. Az éves költségvetésben azonban törekedni kell arra, hogy a középtávú
programban meghatározott célkitűzések kapjanak elsőbbséget.

Tisztelt Képviselő-testület!
Röviden – de nem teljes körűen – ennyiben volt összefoglalható az elkövetkező négy évben
előttünk álló feladatok halmaza. Mivel pénzügyi tartalékok jelenleg nem állnak rendelkezésre,
így az anyagiakkal járó feladatokat elsősorban pályázati forrásokból tudjuk megvalósítani.
Meggyőződésem, hogy sok kérdésben támogató döntéseinkkel támogatni tudjuk a Jegyző úr
által vezetett Hivatalt és így tudunk előre lépni vállalt feladataink megoldásában.
Kérem javaslataikkal, észrevételeikkel egészítsék ki az anyagot.
I z s á k, 2015.február 16.
(: Mondok József:)
Polgármester

Határozat- tervezet:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város 2015-2019. évi gazdasági
programját elfogadja. A végrehajtással kapcsolatban minden évben a tárgyévi költségvetés
elfogadásához kapcsolódóan kér tájékoztatást és végrehajtási ütemtervet.
Határidő: folyamatos, illetve 2019. szeptember 30.
Felelős: Mondok József polgármester.

