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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 határozatok végrehajtási határideje járt le: 
 
29/2015.(03.31.) számú határozat: 
A 15 határozat végrehajtásáról szóló jelentésemet fogadta el a Képviselő-testület és a tett 
intézkedéseket jóváhagyta. 
 
30/2015.( 03.31.) számú határozat: 
A testület a hatályos közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 
elfogadta. A Royalsekt Zrt-vel között közétkeztetési szerződésben szereplő szolgáltatási 
költségek 4 százalékos emelését jóváhagyta 2015. április 1-i hatállyal és azzal a feltétellel, 
hogy a szolgáltatónak 2015. szeptember 1-jétől csatlakozni kell a mintamenza programhoz. A 
szerződést a szolgáltató képviselőjével aláírtam. 
 
33/2015.( 03.31.) számú határozat: 
A Képviselő-testület a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően lezárta a tájékoztatási 
szakaszt, melynek során a beérkezett szakhatósági és szolgáltatói véleményeket összegezte. A 
konkrét szövegezés most kezdődik el. A kivonat a tervező részére kiadásra került. 
 
34/2015.(03.31.) számú határozat: 
A Holló utcai ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos hitelfelvételről döntött a testület, 
amikor az OTP előírásainak megfelelő tartalommal hozott határozatot. A szükséges 
előkészítés megtörtént, azonban a Kiskunsági Nemzeti Park részére történő értékesítéshez kell 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt hozzájárulása. Ebben 2015. április 21-én érkezett 
értesítés, mely szerint az Igazgatóság 2015. május 4-én fog dönteni az ügyben. Addig nem 
kerül sor az adásvétel lebonyolítására. 
 
35/2015.(03.31.) számú határozat: 
A Képviselő-testület Hörcsög Nikolett Tünde részére - az 50. INTERSTENO Gyorsíró, 
Gépíró és Szövegszerkesztő világbajnokságon történő részvételéhez - 100 ezer forint 
támogatás nyújtásáról rendelkezett. A kivonat az érintett és a pénzügyi csoportvezető részére 
megküldésre került. 
 
36/2015.(03.31.) számú határozat: 
A testület Sutus – Juhász Magdolna összeférhetetlenségi beadványáról döntött és felszólított, 
hogy a dohánytermékek kiskereskedelmi jogosultság átenegedésére vonatkozó koncessziós 
szerződés alapján gyakorolt tevékenységet 2015. április 27-ig szüntessem meg, mert annak 
elmaradása esetén az összeférhetetlenségi ok fennállásáról fog dönteni. Kezdeményeztem  a 
2013. május 16-án aláírt szerződés módosítását, ahol a koncessziós jog gyakorlója egy betéti 
társaság lesz. Az összeférhetetlenség megszűntetése megtörtént. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Javasolom a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 
 
I z s á k, 2015. április 21. 
 
 
 
                                                                                       (: Mondok József:) 
                                                                                             polgármester 
 
 
 


