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Izsák Város Polgármesterétől. 

E l ő t e r j e s z t é s  

A Képviselő-testület 2019. október 28-án tartandó alakuló ülésére. 

Tárgy: Polgármesteri program ismertetése. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A polgármesteri program elkészítésének célja, hogy Önök és a lakosság megismerhesse 

azokat a célokat, elképzeléseket, amelyekért a ciklus során dolgozni kívánok és amelyek 

magvalósításában számítok a Képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, gazdálkodó szervek, 

vállalkozók, valamint Izsák város lakosságának együttműködésére.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116.§ (5) 

bekezdése szerint a képviselő-testületnek az alakuló ülést követő hat hónapon belül egy 

gazdasági programot, fejlesztési tervet kell elfogadnia. Ez a dokumentum helyi szinten 

határozza meg mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat 

költségvetési lehetőségeivel összhangban a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági 

adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 

biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

Az ismertetendő polgármesteri programom iránymutatást ad a megalapozott gazdasági 

program elkészítéséhez. Alapcél az önkormányzat családbarát, polgárközpontú jellegének 

erősítése, egy XXI. századi közép-európai, fejlődő magyar kisváros kialakítása. Kiemelt 

fontosságúnak tartom, hogy a város fejlődését az itt lakók a nagyberuházások mellett a 

hétköznapjaikban, a közvetlen lakókörnyezetükben is érezhessék. 

A tervezett programban a felsorolás nem fontossági sorrendet jelent, hanem azokat a célokat, 

melyeket majd évente nevesítünk a gazdasági programban és a tárgyévi költségvetésben. 

 Meglévő és közbeszerzés előtt álló beruházások pontos, szakszerű végig vitele. 

(Piaccsarnok – a folyamat biztosított, Egészségügyi Központ – komoly forráshiánnyal 

küzd, október 15-én szembesültem a megoldandó feladattal, Bölcsődeépítés – 

közbeszerzés előtt) 

 Mezőgazdasági földterületeket érintő útépítési programokban való részvétel. 

 Izsák város utcáiban útfelújítások elvégzése, új burkolatok elkészítése pályázati forrásból 

és saját erőből. 

 Temetők körül parkolók kialakítása, „sármentes” megközelítés biztosítása 
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 Új közlekedési koncepció kidolgozása Izsák város teljes területére, parkolási rendszer 

átdolgozása. Kossuth Lajos utca megújítása. 

 LEADER pályázat keretében parkolók és játszótér építése. 

 Közbiztonság erősítése, térfigyelő kamerák kihelyezése és alkalmazása 

 Helyi tűzoltóbázis kialakítási feltételeinek elősegítése 

 Egy „második városközpont” kialakítása, a Kossuth Lajos utcai volt könyvtár épület 

hasznosítási céljainak meghatározása 

 Munkahelyteremtő beruházások támogatása 

 Helyi vállalkozásokkal való folyamatos együttműködés, az önkormányzat lehetőségeihez 

mérten a helyi vállalkozások támogatása. 

 Kisizsáki gyalogátkelő-hely létesítése, „helyi központ” kialakítása. 

 Sportpálya felújítása, rekortán és mulcsozott futópályák kialakítása, további sportolási 

lehetőségek megteremtése. 

 Öntevékeny művészeti csoportok, civil szervezetek, egyházak működési feltételeinek 

javítása saját erőből és pályázati források bevonásával. 

 Tehetséggondozás és felzárkóztatás támogatása, az iskolai tevékenység kiegészítése 

önkormányzat által – az éves költségvetésekben nevesítetten – finanszírozott 

foglalkozásokkal 

 Közfoglalkoztatás szervezése, településtisztaság növelése, közterület-felügyelői rendszer 

kialakítása 

 Hatékony, eredményes, ellenőrizhető és finanszírozott városüzemeltetési feladatellátás 

biztosítása. 

 Önkormányzati társulások adta lehetőségek kihasználása, pályázatok koordinálása, 

lakossági érdekképviselet támogatása. 

 Lakossági fórumok hatékony működtetése, a lakossági igények folyamatos felmérése. 

Természetesen nyitott vagyok minden olyan kezdeményezésre, mely nem szerepel a most 

meghirdetett programomban, de az a város felemelkedését szolgálja. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy támogassák a program megvalósítását. 

I z s á k , 2019. október 24. 

 Kutas Tibor 

 polgármester 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri programot jóváhagyja, azt az 

önkormányzat gazdasági programjának alapjául elfogadja. 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős: Kutas Tibor polgármester 
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