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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 testületi határozatok végrehajtási 

határideje járt le: 

 

16/2016.(02.23.) számú határozat: 

A testület a 2016. évi közbeszerzési tervet hagyta jóvá azzal a feltétellel, hogy amennyiben 

közbeszerzés köteles projekt indult, akkor a tervet a következő ülésen módosítani kell. 

Ebben az évben már nem indul ilyen projekt, így nem szükséges az eredeti terv módosítása. 

 

24/2016.(04.05.) számú határozat: 

A Gondozási központ ideiglenes működési engedéllyel végzi tevékenységét, így a 

Kormányhivatal ellenőrzése nyomán egy komplex intézkedési tervet kellett a testületnek 

elfogadnia. Az épület valójában adott a Gorkij utcai iskola egyik szintjén, ahol egészségügyi 

központot kívánunk kialakítani. A 2017. évi koncepcióban szerepeltetjük a feladatokat, de a 

megfelelő megoldáshoz még további források lesznek szükségesek. Sajnos a pályázati 

kiírások már működő szolgálatokat támogatnak (pl. tanyagondnok), a szakmai létszám 

elsősorban közfoglalkoztatással biztosított. Jelenleg is egyeztetés folyik, hogy miként lehet 

még haladékot kapni az ideiglenes működésre. 

 

50/2016.(07.19.) számú határozat: 

A Képviselő - testület Izsák Város településrendezési eszközeinek ismételt módosítása 

napirendet tárgyalta négy új benyújtott kérelem alapján. Az előzetes szakhatósági 

állásfoglalások bekérése megtörtént, 2016. november 21-én kerültek kiküldésre a 

véleményezési szakasz levelei és várhatóan 2017. I. negyedévében tudjuk a rendezési tervvel 

kapcsolatos dokumentumokat módosítani.  

 

51/2016.(07.19.) számú határozat: 

A testület az izsáki 04/28. hrsz-ú földrészletet érintően fennálló osztatlan közös tulajdon 

megszűntetésére irányuló eljárásban való képviselettel Bagócsi Károly címzetes főjegyzőt 

bízta meg.  A lezáró jegyzőkönyvek aláírására 2016. november 11-én került sor, így a lovas 

pálya véglegesen önálló helyrajzi számmal (04/32) a város kizárólagos tulajdonába került. 

 

58/2016.(08.30.) számú határozat: 

A közvilágítási szerződés  felülvizsgálatával kapcsolatos döntéseket hozta meg a Képviselő-

testület. A hatályos szerződés 2017. február 28-án hatályát veszti. A LED közvilágítással 

kapcsolatos anyagot a költségvetési koncepció részletezi.  

 

62/2016.(08.30.) számú határozat: 

A Sárfehérmajori autóbuszmegálló áthelyezésével kapcsolatban a tényleges igény 

felmérésére közvélemény-kutatás végrehajtásáról döntött a testület. A beérkezett 

„szavazatok” szerint az áthelyezés indokolt. 
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64/20016.(08.30.) számú határozat: 

A testület a Teleki Pál utca forgalmának egyirányúsításáról döntött. A tájékoztatás és az új 

táblák kihelyezése megtörtént. 

 

67/2016.(09.20.) számú határozat: 

A Képviselő-testület elfogadta az Izsáki ÁMK tevékenységéről szóló beszámolót, a kivonat 

az intézményvezető részére megküldésre került. 

 

68/2016.( 09.20.) számú határozat: 

A testület módosította az ÁMK alapító okiratát az étkeztetési résznél. A szükséges 

intézkedések megtörténtek. 

 

70/2016.(09.20.) számú határozat: 

A Képviselő-testület csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi kiírásához. A pályázatok beérkeztek, elbírálásuk a mai ülésen 

megtörténik. 

 

72/2016.(09.20.) számú határozat: 

Az Izsáki Sárfehér Sportegyesület fejlesztéseinek támogatásáról döntött a testület. A 

pályázati hiánypótlás megtörtént, a szükséges önerő a 2017. évi költségvetési koncepcióban 

szerepel. 

 

73/2016.(09.20.) számú határozat: 

A Képviselő-testület az Izsáki Általános Iskola eltérő tagozata részére az Erzsébet táborba 

utazás költségeihez történő hozzájárulásként 25.000 Ft kiadását rendelte el. A kifizetés 

megtörtént. 

 

74/2016.(09.20.) számú határozat: 

A testület olyan határozatot hozott, hogy a települési kitüntetések adományozásáról titkos 

szavazással dönt. 

 

75/2016.(09.20.) számú határozat: 

A Képviselő-testület Kállai Gyula részére „Izsák Díszpolgára” címet adományozott. A 

kitüntetés átadására a Sárfehér napi ünnepségégen került sor. 

 

76/2016.(09.20.) számú határozat: 

A testület Balogh Pálné, Balogh Rita, Damásdi Gábor, Fóris Sándor, Holló Attila és Szabó 

Mária, Mezei Károlyné,Nagy Oszkár István, Terecskei Zsoltné, Turcsán István, Varga István 

és Varga Katalin részére „Izsákért” Emlékérmet adományozott. Az emlékérmek átadása a 

központi ünnepségen megtörtént. 

 

77/2016.(10.25.) számú határozat: 

Új névvel halad tovább a szennyvízrendszer felújításának projektre. A konzorciumi 

megállapodás aláírása hatalmazott fel a Képviselő-testület, az aláírás 2016. november 23-án 

megtörtént. 

 

Alapvető változás a név: „ Közép-és Kelet Magyarországi szennyvíz és kezelési fejlesztés 

5.” Továbbá az, hogy a korábbi három település konzorciuma hétre növekedett. 

 



-3- 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a jelentés megvitatását, elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2016. november 28. 

 

                                                                                              (: Mondok József:) 

                                                                                                   polgármester     


