
ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI 

2017. február 28-án 

 

 

21/2017.(02.28.) számú: 
Izsákért Közalapítvány Kuratóriumi elnökének 

lemondása, új elnök megválasztása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gera Árpád 

Zoltánné lemondását az Izsákért Közalapítvány Kuratóriumi 

Elnöki tisztségéről tudomásul veszi. A szervezetben végzett 

áldozatos munkájáért elismerését és köszönetét fejezi ki. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 

2.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 

28-i hatállyal Dr Bozóky Imréné 6070. Izsák Dózsa György tér 

7.szám alatti lakost választja meg az Izsákért Közalapítvány 

Elnökének. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:  Mondok József polgármester. 

 

 

22/2017.(02.28.) számú: 

A civil szervezetek részére nyújtandó 2017. évi költségvetési támogatásokról. 

 

H a t á r o z a t 

 

1.) Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséből a 

civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat nyújtja: 

- Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért                                             100.000.-Ft 

- Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány                                  100.000.-Ft 

- Sárfehér Néptánc Egyesület                                                                300.000.-Ft 

- Izsáki 882. sz Mátyási József Cserkészcsapat                                    150.000.-Ft  

- Izsáki Táncsics Mihály Ált.Iskola Intézményi Tanácsa                     100.000.-Ft 

- Média szakkör, Kölyök TV.                                                               100.000.-Ft 

- Református Egyházközség                                                                  400.000.-Ft 

- Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete                              100.000.-Ft 

- Izsáki Sárfehér Sportegyesület                                                            800.000.-Ft 

- Tegyünk Izsákért Egyesület                                                                400.000.-Ft  

- Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub                                                              250.000.-Ft 

- Kolontó Polgárőr Egyesület                                                                300.000.-Ft 

- Város Vegyeskar                                                                                 100.000.-Ft 

- Izsáki Tornasport                                                                                150.000.-Ft 

- Izsáki Képzőművészeti Táborok ( Németh-Balogh)                          300.000.-Ft 

- Futóhomok Természetvédelmi Egyesület                                           100.000.-Ft 



- Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltóság                                          400.000.-Ft  

- Hubertus Vadásztársaság                                                                   150.000.- Ft 

- Római Katolikus Egyház                                                                    400.000.-Ft 

- BKM. Rendőr –főkapitányság (Izsáki Rendőrőrs)                             400.000.-Ft 

Összesen:                                                                                       5.100.000,.Ft 

 

2.) A támogatás folyósítása a hatályos szabályzat szerint történik és a 

felhasználásról szóló beszámolót is annak megfelelően kell elkészíteni. A 

támogatások kifizetésére a II. negyedévtől kezdődően az adott 

rendezvényekhez kapcsolódóan kerül sor. 

Határidő: 2017. április 1-jétől folyamatosan, illetve 2017. december 31. 

Felelős: Mondok József polgármester 

              Támogatásban részesült szervezetek vezetői 

 

 

 

23/2017.(02.28.) számú: 
Mónus Ferencné fellebbezésének elutasítása. 

 

 

H a t á r o z a t 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mónus Ferencné ( születési neve: Klárik 

Eszter Ilona, születési hely, idő: Szabadszállás 1956.szeptember 23. anyja neve: Kocsis 

Eszter) 6070. Izsák Szily Kálmán u.3/a. szám alatti lakos fellebbezését – melyet Izsák Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának 10/2017.(I.30.) 

számú határozata ellen nyújtott be – elutasítja.  

 

Nincs helye fellebbezésnek a Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott 

határozata ellen. A testületi határozat esetében bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

 

I n d o k o l á s 

 

Mónus Ferencné izsáki lakos fellebbezést nyújtott be a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság(továbbiakban: Bizottság)  10/2017(I.30.) számú határozata ellen, melyben ápolási 

célú települési támogatásra való jogosultságának megállapítására irányuló kérelmét 

elutasította. 

 

Mónus Ferencné ápolási díjra való jogosultsága ügyében a Bizottság 2017. január 2. napjával 

hivatalból eljárást indított. Az ügyfél az eljárás keretében kérelméhez csatolta a jövedelmi 

viszonyait igazoló dokumentumokat, valamint egy 1993-ban kiadott ideggyógyászati 

zárójelentést és egy 2003-ben készült ideggyógyászati leletet. 

 

Ügyében a Bizottság 2017. január 30. napján kelt 10/2017.(I.30.) számú határozatával a 

méltányossági ápolási díj megszűntetése mellett döntött, mivel az ellátás a továbbiakban ilyen 

formában, jogszabályi változások miatt nem lehetséges. 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/A § (3) 

bekezdése szerint: „ A 2014. december 31-én hatályos 41.§ (2) bekezdésének a Magyarország 

2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénnyel 

történő módosításából eredő, az ápolási díjjal összefüggésben eljáró hatóság illetékességét 



érintő rendelkezéseket az ápolási díj megállapítására 2014. december 31-ét követően indult 

ügyekben, továbbá az ápolási díjra való jogosultságának, vagy az ápolási díj összegének a 

2014. december 31-ét követő legközelebbi felülvizsgálatakor kell alkalmazni.” 

 

A döntés ellen 2017. február 13-án nyújtott be fellebbezést Mónus Ferencné. A döntés 2017. 

február 20. napján kiegészítésre került az ápolási célú települési támogatásra való jogosultság 

elutasításával, mivel az ápolt személy a Polgári törvénykönyv szerint nem hozzátartozó. 

 

A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló módosított 2/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében: „ A rendszeres ellátásra való 

jogosultságot meg kell szüntetni, ha a jogosultsági feltételek megszűntek, vagy jogosultságot 

kizáró körülmény következett be.” 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a jogosultsági feltételekben változás következett be, 

ennek megfelelően a Képviselő-testület a Bizottság döntését helyben hagyja és a fellebbezést 

elutasítja.  

 

A jogorvoslat lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény( a továbbiakban: Ket.) 100.§ (1) bekezdés f.) 

pontja és a (2) bekezdése rendelkezik. A Ket.107.§ (1) bekezdése szerint: „ Önkormányzati 

hatósági ügyben a fellebbezés elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ha az 

elsőfokú döntést nem a Képviselő-testület hozta.” 

Határidő: 2017. március 16. 

Felelős:  Bagócsi Károly címzetes főjegyző 

 

 

 

24/2017.(02.28.) számú: 
Innoterv Zrt.-vel kötendő megállapodás megtárgyalása  

 

H a t á r o z a t 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mondok 

József polgármestert, hogy Izsák Város Önkormányzata és az Innoterv 

Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság között fennálló – 

jogerős bírói ítéleten alapuló- fizetési kötelezettségre vonatkozó 

megállapodást aláírja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Mondok József polgármester 

 

 

 

25/2017.(02.28.) számú: 
Innoterv Zrt. felé keletkezett fizetési kötelezettség 

keletkezési körülményeinek kivizsgálása  

 

H a t á r o z a t 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bagócsi Károly 

címzetes főjegyzőt, hogy  Izsák Város Önkormányzata és az Innoterv 



Magyarország Zártkörűen Működő részvénytársaság között keletkezett és 

a Szegedi Ítélőtábla Gft. III. 30.039/2016/5 számú jogerős ítéletével 

megállapított fizetési kötelezettség keletkezése tárgyában készítsen 

jelentést a Képviselő-testület részére az ügy érdemi körülményeinek 

bemutatásával. A jelentés térjen ki a felelősségi körök megállapítására.  

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző  

 

 

 

 

 

 


