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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: 

 

 

80/2016.(12.06.) számú határozat: 

A Képviselő-testület 2017. évi munkatervét fogadta el. A testület a munkatervben szereplő 10 

ülés helyett 21-et tartott. 

 

81/2016.(12.06.) számú határozat: 

A testület elfogadta az önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervét. A terv 

végrehajtásáról szóló részletes beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2018. 

május hónapban kerül a Képviselő-testület elé. 

 

75/2017.(08.29.) számú határozat: 

A Képviselő-testület az adóigazgatási munkáról szóló beszámolót elfogadta. Célul határozta 

meg, hogy a hátralékok kezelésével kapcsolatos munkát tovább kell folytatni és törekedni kell 

arra, hogy az adóalanyok a kivetett adót a tárgyévben megfizessék. Sajnos nagyon nem javult 

a helyzet. Iparűzési adóból a 27 legnagyobb adófizetőnek 17.383.006 Ft hátraléka, gépjármű 

esetében a 30 legnagyobb adózónak 9.786.609 Ft hátraléka állt fenn 2018. január 9-én, ebből 

önkormányzatunkat megillető rész: 9.914.644,-Ft. Ez valójában az adóügyi könyvelés szerint 

93, illetve 90,5 százalékos teljesítést jelent. 

 

78/2017.( 08.29.) számú határozat: 

A Bihari 4. szám alatti ingatlan megvásárlásáról, illetve kisajátításáról született döntés. Az 5/6 

rész vonatkozásában a szerződés megkötése, a vételár kifizetése és az önkormányzati tulajdon 

bejegyzése 2017. decemberében megtörtént. Az ingatlan tehermentesítése után tudtuk 

elindítani a kisajátítási eljárást, mely várhatóan 2018. március 31-ig megtörténik. 

 

110/2017.(11.28.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a 2018-as évre 10 millió forint folyószámlahitel keretet határozott meg 

részünkre. A szükséges intézkedéseket megtettük a keret rendelkezésünkre áll. 

 

114/2017.(12.19.) számú határozat: 

A testület  az öt határozat végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta és a tett intézkedéseket 

jóváhagyta. 

 

117/2017.(12.19.) számú határozat: 

A Képviselő- testület elfogadta az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját 

bevételek meghatározásáról szóló előterjesztést. Ez valójában az ún. „kitekintő táblázat „, 

melyben a tárgyévre és az azt követő három évre részletezzük a saját bevételek 50 százalékát 

és a hitelekből adódó fizetési kötelezettségeket.. 
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118/2017.(12.20.) számú határozat: 

A Képviselő-testület elfogadta a Települési Arculati Kézikönyvet. A dokumentum közzététele 

és felterjesztése a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. 

 

1/2018.(01.08.) számú határozat: 

A testület támogatta a járási start közmunkaprogram keretében benyújtásra kerülő 

pályázatokat. A belvízelvezetés és a mezőgazdasági földutak karbantartására irányuló 

szociális ráépülő programokra a kérelmek benyújtásra és befogadásra kerültek. 

 

2/2018.(01.08.) számú határozat: 

A Képviselő-testület döntött a Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.039/2016/5. számú ítéletében 

foglalt – az Innoterv Magyarország javára megítélt összegek – fizetési kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos – megállapodás jóváhagyásáról és felhatalmazott annak aláírására. 

A megállapodás aláírása és a kapott állami támogatás átutalása megtörtént. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2018. január 30. 

 

 

                                                                                (: Mondok József:) 

                                                                                   polgármester 

 

  


