
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 határozatok végrehajtási határideje járt le: 

 

30/2017.(04.25.) számú határozat: 

A Képviselő-testület elrendelte a települési arculati kézikönyv elkészítésével és a 

településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos feladatok végrehajtását. Időközben 

jogszabályi változások miatt a végrehajtási határidő kitolódott 2017. december 31-ig, így a 

törvényi határidő feloldja az önkormányzat által megszabott szeptember 30-i határidőt. A 

Települési Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezete elkészült. Az anyagokkal 

kapcsolatos lakossági fórum 2017. november 14-én 16.30 órai kezdettel megtartásra került, 

csekély lakossági érdeklődés mellett. A rendelet tervezet már kiküldésre került a testületi 

tagok részére és jelenleg folyik szakhatósági véleményezése ( Bács-kiskun Megyei 

Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti- és Média Hírközlési Hatóság, a 

Miniszterelnökséget vezető Miniszter és a Kiskunsági nemzeti Park). A mai napon 

megérkezett a Hírközlési Hatóság véleménye. Az előzetes egyeztetések szerint a 

dokumentumok elfogadása 2017. december 19-én megtörténik. 

 

65/2017.(06.27.) számú határozat: 

A testület első alkalommal módosította a 2017. évi közbeszerzési tervét a Magyar 

Államkincstár ellenőrzése nyomán a közétkeztetési szövegrésszel. A határozat hatályon kívül 

helyezése a 2017. november 28-i ülésére beterjesztett második módosítással hatályát veszti. 

 

84/2017.(09.19.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a 10 határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadta és 

a tett intézkedéseket jóváhagyta. 

 

85/2017.(09.19.) számú határozat: 

A testület felhatalmazott a „Közép-és kelet- magyarországi szennyvíz- elvezetési és kezelési 

fejlesztés 5.” projekt megvalósítására megkötött konzorciumi szerződés 1. számú módosítását 

tartalmazó dokumentum aláírására. Az aláírás megtörtént. 

 

86/2017.(09.19.) számú határozat: 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendelte el a „Mini bölcsődei férőhelyek 

kialakításának támogatására” kiírásra. A pályázat benyújtásra került és információink szerint 

felterjesztésre került a döntéshozó minisztériumba. 

 

88/2017.(09.19.) számú határozat: 

A testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének Sörösné Boldoczki Tímeát, 

tagjának Kanizsai Ágnest megválasztotta.  

 

89/2017.(09.19.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjának Sörösné 

Boldoczki Tímeát megválasztotta. 
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90/2017.(09.19.) számú határozat: 

A testület csatlakozott a BURSA HINGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi kiírásához és közzétette az „A” és „B” típusú pályázati 

kiírásokat. 

 

91/2017.(09.19.) számú határozat: 

A Képviselő-testület döntött a Gorkij utca egyirányúsításáról. A szükséges intézkedések 

megtételre kerültek. 

 

92/2017.(09.19.) számú határozat: 

A testület 2017. október 1-i hatállyal az Izsáki Általános Művelődési Központ dolgozói 

létszámát 1 fő gondnok beállításával – a sportcsarnokhoz- engedélyezte. Az álláshely 

betöltésre került Török Bálint alkalmazásával. 

 

93/2017.(09.19.) számú határozat: 

A testület úgy határozott, hogy a kitüntetések adományozásáról titkos szavazással dönt.  

 

94/2017.(09.19.) számú határozat: 

A Képviselő-testület  posztumusz „Izsák Város Díszpolgára címet adományozott dr Rigó 

József Zsolt részére. A kitüntetés átadása özvegye részére megtörtént. 

 

95/2017.(09.19.) számú határozat: 

A testület „ IZSÁKÉRT” Emlékérmet adományozott Ázsóth Ilona Edit,Bognár Erika, Dr 

Bozóky Imréné, Böcskei Imre, Csizmadia László, Kállainé Varga Erzsébet, Losoncziné Vass 

Judit, Nagy Ferencné, Dr Reznerné Viczián Erzsébet és tege Andrásné részére. Az 

emlékérmek átadása megtörtént. 

 

96/2017.(09.19.) számú határozat: 

A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető jogügylethez kapcsolódó hitelszerződés 

előkészítéséről döntött. A szerződés aláírásra került az OTP-vel, a hozzájárulási kérelem 

benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz. 

 

98/2017.(09.19.) számú határozat: 

A testület konzorcium alakításáról döntött, melynek célja a „LEADER- Helyi Akciócsoportok 

együttműködési lehetőségeinek előkészítése és megvalósítása” megnevezésű pályázaton való 

részvétel volt. A pályázat benyújtása megtörtént. 

 

99/2017.(11.07.) számú határozat: 

A Képviselő-testület az ANTENNA HUNGÁRIA „ Magyar Műsorszóró és Rádióközlési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére eladta a 0394/9. hrsz -ú ingatlant 4,5 millió 

forintért. Az adásvételi szerződés aláírása részemről megtörtént. 

 

100/2017.(11.13.) számú határozat: 

A testület az Agrárkamara állásfoglalásának ellenére támogatta Dalkó Attila  leányfalui lakos 

tulajdonjog szerzését egy rokona tulajdonát képező kisizsáki ingatlan megszerzésnél. A 

határozat kivonata megküldésre került az adásvételi szerződés alanyainak és a közreműködő 

hatóságoknak. 
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101/2017.(11.13.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a 2017. november 14-től induló közbeszerzési eljáráshoz a  Bíráló 

bizottság elnökének Bagócsi Károly címzetes főjegyzőt, tagjainak dr Zoric Ildikó ügyvédet, 

Bak Nándor aljegyzőt, Sutus Mónika pénzügyi csoportvezetőt és Pohl Nándor 

villamosmérnököt megválasztotta. Részükre a megbízólevél kiadása megtörtént. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

 

I z s á k, 2017. november 20. 

 

                                                                                            (: Mondok József:) 

                                                                                                 polgármester 


