
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

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: 

 

26/2017.(04.25.) számú határozat: 

A testület elfogadta a 17 határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést és a tett 

intézkedéseket jóváhagyta. 

 

27/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület elfogadta a Kiskőrösi Rendőrkapitányság Izsáki Rendőrőrs 

beszámolóját  Izsák Város közbiztonságának 2016. évi helyzetéről. A határozat kivonat 

megküldésre került a Kiskőrösi rendőrkapitányság Vezetőjének és az Izsáki Rendőrőrs 

Parancsnokának. 

 

28/2017.(04.25.) számú határozat: 

A testület elfogadta a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolót. A 

határozat kivonata a parancsnok részére megküldésre került. 

 

29/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület módosította a város településszerkezeti tervét. A határozat kivonat és a 

testületi jegyzőkönyv megküldésre került a véleményező szakhatóságok, az állami főépítész 

és az építésügyi hatóságok részére. 

 

31/2017.(04.25.) számú határozat: 

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása nyomán a testület 2017. április 30-i hatállyal 

felmondta az IZSÁK- KOM Nonprofit Kft-vel hatályos hulladékkezelési közszolgáltatási 

szerződését. A dokumentum aláírása megtörtént. 

 

33/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a hulladék gyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és a 

hulladékkezelési díj beszedéséről Közszolgáltatási Szerződést kötött az „ÖKOVÍZ” 

Nonprofit Kft- vel. A szerződés aláírása megtörtént. Megjegyezni kívánom, hogy a jelenlegi 

helyzet egy átmeneti állapot, mely a központi közbeszerzési eljárás eredményes elbírálásáig 

áll fenn. 

 

34/2017.(04.25.) számú határozat: 

A testület elfogadta Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2016. évi 

munkájáról szóló beszámolót. A határozat kivonat az intézményvezető részére kiadásra 

került. 

 

35/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta Izsák Város Gyermekjóléti- és 

Családsegítő Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A határozat 

kivonat kiadása megtörtént, a Szabályzatban a változás átvezetésre került. 
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36/2017.( 04.25.) számú határozat: 

A testület elfogadta Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti – és gyermekvédelmi 

feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. Az értékelés a kivonattal a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően felterjesztésre került a Kormányhivatalhoz. 

 

37/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be az „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására” kiírásra. A pályázat keretében az Árpád, Bartók, Kisfaludy, 

Katona József, Mátyás király, Ősz és Somogyi utcákban lévő önkormányzati tulajdonú 

belterületi közutak felújítását kívánja az önkormányzat megoldani. A pályázat határidőre 

benyújtásra került, a befogadásáról az értesítést megkaptuk. 

 

38/2017.(04.25.) számú határozat: 

A testület pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására. A megpályázott támogatás felhasználási célja a Szegedi Ítélőtábla 

Gf.30.039/2016/5 számú jogerős ítéletében az Önkormányzat terhére meghatározott 

82.392.792 Ft kifizetése. A pályázat határidőre benyújtásra került, befogadásáról az értesítést 

megkaptuk. 

 

39/2017.(04.25.) számú határozat: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta Izsák és Térsége Rekultivációs 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását. A határozat kivonat a 

társulás részére átadásra került. 

 

40/2019.(04.25.) számú határozat: 

A testület jóváhagyta az Izsák – Kom Fejlesztési Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítását. A határozat kivonat a társulás részére átadásra került. 

 

41/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy a Kiskőrösi Kistérségi Társulás a gyepmesteri 

telep zavartalan működésének biztosítása céljából egy új Dacia gyártmányú Dokker Van 1.5 

dCi 90LE Ambiance típusú gépjárművet vásároljon. Az izsáki önrész 408.174 Ft. A 

határozat kivonata Kiskőrös Város Polgármestere részére megküldésre került. 

 

43/2017.(04.25.) számú határozat 1.) pontja: 

A testület a hatályos közszolgáltatási szerződések felülvizsgálatáról szóló jelentést elfogadta. 

Módosította a Royalsekt Zrt-vel kötött közétkeztetési szerződést és annak aláírására 

felhatalmazott. A szerződés aláírása megtörtént. 

 

44/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület jóváhagyta az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására vonatkozó jegyzői előterjesztést. A határozat kivonat kiadásra 

került. 

 

45/2017.(04.25.) számú határozat: 

A testület az Izsáki Polgármesteri Hivatal alapító okiratát jóváhagyta. A változás átvezetési 

kérelem a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához (a továbbiakban: 

MÁK) benyújtásra került. 
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46/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület jóváhagyta az Izsáki Általános Művelődési Központ alapító okiratát. A 

változás átvezetési kérelem a MÁK - hoz benyújtásra került. 

 

47/2017.(04.25.) számú határozat: 

A testület jóváhagyta Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata alapító okiratát. 

A változás átvezetési kérelem a MÁK – hoz benyújtásra került. 

 

48/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület jóváhagyta a Gondozási Központ alapító okiratát. A változás átvezetési 

kérelem a MÁK – hoz benyújtásra került. 

 

49/2017.(04.25.) számú határozat: 

A testület jóváhagyta Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának alapító 

okiratát. A változás átvezetési kérelem a MÁK - hoz benyújtásra került. 

 

51/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület Jávorka Gyuláné ügyvezetői megbízását egy évvel meghosszabbította 

és havi bérét bruttó 150 ezer forintban határozta meg. A kivonat az ügyvezető és a kft 

részére kiadásra került. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

 

I z s á k, 2017. május 22. 

 

                                                                                              (: Mondok József:) 

                                                                                                   polgármester     


