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J e l e n t é s 

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az előző ülés óta az alábbi felsorolásban szereplő határozatok végrehajtási határideje járt le: 
 
1/2015.(02.03.) számú határozat: 
A Képviselő-testület16 határozat végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és a tett 
intézkedéseket jóváhagyta. 
 
3/2015.(02.03.) számú határozat: 
A testület első fordulóban tárgyalta a város 2015. évi költségvetését és meghatározta a 
költségvetés sarokszámait, valamint fejlesztési céljait. A költségvetési rendelet-tervezet 
benyújtása a február 24-i ülésre megtörtént. 
 
6/2015.(02.03.) számú határozat: 
A Képviselő-testület éven belüli hitel felvételét engedélyezte a Holló utcai ingatlanok 
megvásárlásához kapcsolódóan. Az adásvételi szerződés aláírásának előkészítése az 
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet felszámolójánál és  a hitelkérelmi dokumentumok 
benyújtása megtörtént. Várhatóan egy héten belül megtörténik az ingatlanok megvásárlása és 
utána intézkedünk az értékesítés végrehajtására. 
 
7/2015.(02.03.) számú határozat:: 
Felhatalmazást kaptam a testülettől az „ Iskolai projekt előkészítésére”, a „Holló utcai 
ingatlanok értékesítésére” és a „ Közvilágítás  korszerűsítése” feladatok előkésztésére. Az 
iskolai telekvásárlások ügyében az egyeztetést lefolytattam, ha nehezen is, de sikerült az 
adásvételek előkészítése. A Holló utcai ingatlanokról az előző pontban adtam tájékoztatást a 
közvilágítás esetében a kivitelezési konstrukció újbóli ellenőrzését kértem. 
 
8/2015.(02.03.) számú határozat: 
A Képviselő-testület az Izsák Inno- Kom Nonprofit Kft átszervezéséről, a 2015. évi 
feladatainak megtárgyalásáról és az általa nyújtott szolgáltatásokra épülő pénzügyi terv 
véleményezéséről szóló előterjesztést elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy az átszervezéshez 
kapcsolódó konkrét javaslat február végéig készüljön el. Az előterjesztés benyújtása a mai 
ülésre megtörténik.     
 
9/2015.(02.03.) számú határozat: 
A testület az iskolai projekthez kapcsolódó ingatlanok vételáráról döntött. Az érintett 
tulajdonosokkal személyesen elbeszélgettem és az adásvételi szerződések megkötésére az 
előzetes akaratról tájékozódtam. A kapcsolódó pénzügyi hitelről a pénzintézettel egyeztettem, 
mivel az előzetes szerződés a kormányzati hozzájárulás megszerzésének előfeltétele. A 
költségvetési rendelet megalkotását követően február 25-én benyújtjuk a kérelmet a Bács-
Kiskun Megyei Államkincstárhoz és egyeztetünk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal. 
  



-2- 
 
 
10/2015.(02.03.) számú határozat: 
A Képviselő-testület Kovács László fellebbezését elutasította. A határozatban a kérelmező 
figyelmét felhívtuk, hogy „ amennyiben van ápolási díjra jogosult családtag, annak esetében 
ismételten kérelmezze a méltányossági ápolási segély folyósítását.” A határozat kiküldése 
megtörtént.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 
 
I z s á k, 2015. február 17. 
 
                                                                                                 (: Mondok József:) 
                                                                                                      polgármester 
 


