
Izsák Város Alpolgármesterétől. 

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: 

1/2020.(01.21.) számú határozat: 
A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés sarokszámait fogadta el. Az Önkormányzat 
2020. évi költségvetési rendelete 1/2020.(II.11.) szám alatt elfogadásra került. 

7/2020.02.11.) számú határozat: 
A testület elfogadta a 10 határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést és a tett 
intézkedéseket jóváhagyta. 

8/2020.(02.11.) számú határozat:  
A Képviselő-testület 20 civil szervezet részére 7.000 ezer Ft támogatás biztosításáról döntött. 
A támogatási szerződek elkészítésre kerültek, azokat Kutas Tibor polgármester Úr aláírta, 
azonban néhány szervezet még adós maradt az aláírással. Ezen szervezetek ismételt 
kiértesítésükre intézkedtem. 

9/2020.(02.11.) számú határozat: 
A testület az adósságot keletkeztető ügyletek megkapcsán a saját bevételek éves összegét 
határozta meg a 2020-2023. közötti évekre és összegezte a fennálló fizetési kötelezettségeket.  
Ez a döntés minden évben megtörténik és a hitelfelvételek nélkülözhetetlen melléklete. 

11/2020.(02.11.) számú határozat: 
A Képviselő-testület elfogadta az Izsáki Általános Művelődési Központ Könyvtárának 2019. 
évi beszámolóját. A kivonat az intézmény részére kiadásra került. 

12/2020.(02.11.) számú határozat: 
A testület az Izsáki Általános Művelődési Központ Könyvtárának 2020. évi munkatervét 
fogadta el. 

13/2020.(02.11.) számú határozat: 
A Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás II. módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta. A társulás 
képviselőjének az értesítése megtörtént. 

14/2020.(02.11.) számú határozat: 



A testület a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását – 2019. 
évi választási eredményekre és lakosságszámra kiterjedően- jóváhagyta. A Társulás elnöke a 
döntésről értesítésre került. 
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15/2020.(02.11.) számú határozat 
A testület jóváhagyta az 1822. hrsz-ú ingatlanra szóló szolgalmi jog bejegyzésével 
kapcsolatos előterjesztést. Az átjárási szolgalmi jog bejegyeztetését Hofer Ilona kérte, aki 
vállalta a kapcsolódó költségek megfizetését is. A szerződést Kutas Tibor polgármester aláírta. 

16/2020.(02.25.) számú határozat: 
Az izsáki médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozások felülvizsgálatával kapcsolatos 
polgármesteri előterjesztést elfogadta a Képviselő-testület és ennek kapcsán 4 pontos 
határozatot fogadott el: 

1) az IZSÁKI HÍREK önkormányzati időszaki lap megjelentésével kapcsolatban döntött 
a kiadással kapcsolatos kérdésekről. 

2) elrendelte az önkormányzat törzskönyvi bejegyzésének módosítását, 
3) elrendelte a médiaszolgáltatás bejelentési osztályánál nyilvántartott adatok 

ellenőrzését és szükség szerinti módosítását. 
4)  elrendelte az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016.(IX.21.) 

önkormányzat rendelet módosítását. 

A megújult formátumban és tartalommal a lap megjelenése folyamatos, a törzskönyv 
módosítása megtörtént és bejelentésre került, hogy a médiaszolgálttatásként bejegyzett 
Tájékoztató és Kulturális Szolgáltató Központ önálló intézményként megszűnt az Izsák ÁMK 
megalakításával. A rendelet módosítása elmaradt, így kérem az eljárási határidő 2020. 
október 31-ig történő meghosszabbítását. 

17/2020.(02.25.) számú határozat: 
A testület elfogadta az öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi programját és a jegyző útján 
felkérte az esélyegyenlőségi referenst, hogy gondoskodjon a programban foglalt intézkedések 
magvalósításáról és az intézkedések nyomon követéséről. Az esélyegyenlőségi referens 
részére a döntés kiadásra került. 

18/2020.(05.25.) számú határozat: 
A Képviselő-testület az Izsák Inno-Kom Nonprofit Kft. tulajdonát képező Ford Transit 
gépjárművet vásárolta meg nettó 500.000 forintért. A gépjármű megvásárlása megtörtént. 

20/2020.(06.30.) számú határozat: 
A testület a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját jóváhagyta. A dokumentum a 
szolgálat működési engedélyénél kiadási feltétel. 

21/2020.(06.30.) számú határozat: 



A testület elrendelte az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába a 107055 Falugondnoki, 
tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkció felvételét. A Kincstár 03-
TNY-660-2/2020-725031 iktatószámú határozatával a változás-bejelentési kérelemnek teljes 
egészében helyt adott. 

22/2020.(06.30.) számú határozat: 
A Képviselő-testület pályázatot írt ki a tanyagondnoki álláshely betöltésére. A felhívásra egy 
pályázat érkezett. A tanyagondnok kinevezésével kapcsolatos előterjesztés benyújtásra került. 
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24/2020.(07.14.) számú határozat:  
A testület elfogadta a beszámoló az intézményi és belső ellenőrzés helyzetéről szóló 
beszámolót. A 2019. évi ellenőrzési tervben meghatározott feladatok ismételt áttekintése 
megtörtént utólagos intézkedésre nem volt szükség. A 2020. évi ellenőrzési tervben nevesített 
feladatok végrehajtása érdekében a belső ellenőrrel a kapcsolatfelvétel megtörtént, az 
ellenőrzési feladatok elvégzésre irányuló szerződés tervezetek elkészültek, a 2020. évi 
ellenőrzési terv szerinti feladatok végrehajtása folyamatban van. 

25/2020.(07.14.) számú határozat: 
A Képviselő-testület az előterjesztésemet megtárgyalta és az előterjesztésben szereplő 
döntéseket ezzel a határozatával megerősítette. 

26/2020.(07.14.) számú határozat: 
A testület névszerinti szavazással (7 igen) elrendelte az Izsáki Egészségügyi Centrum 
energetikai korszerűsítése, valamint az egészségház(alapellátás) kivitelezési(építési 
munkáinak azonnal megkezdését. Az Irányító Hatóság nemleges döntésének esetére 
(feltételesen) felvállalta a projekthez szükséges 13.857.358 Ft, illetve 11.920.000 Ft önerő 
biztosítását a 2021. évi költségvetés terhére. A munkaterület átadása 2020. augusztus 3-án a 
kivitelező részére átadásra került. 

27/2020.(07.14.) számú határozat: 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással (5 igen és 2 nem) elrendelte a „Három csoportos 
bölcsődei fejlesztés Izsákon” projekt kivitelezési munkáinak megkezdését az 5/2020.(01.21.) 
számú közbeszerzést lezáró döntésnek megfelelően 2020. július 6. napjával. A képviselő-
testület fenntartotta Izsák Város Polgármesterének 40/2020.(03.11.) számú határozatában tett 
kötelezettségvállalását. Figyelemmel a jelenleg folyó irányítóhatósági eljárásra és annak 
kimenetelére az Önkormányzat feltételesen kötelezettséget vállalt arra, hogy az igény 
eredménytelen elbírálása esetére a 27.765.593 Ft-ot a 2020-2021. évi költségvetésének terhére 
biztosítja. A munkaterület átadása 2020. augusztus 10-én megtörtént. A többlettámogatásról 
szóbeszéd van, írásos dokumentum még nincsen. 

28/2020. (07.14.) számú határozat: 
A testület a tiszteletdíjamat 2020. június 29-i hatállyal 269.300 Ft/hó, havi költségtérítésemet 
pedig 40.390 Ft-ban állapította meg. 



29/2020.(07.14.) számú határozat: 
A Képviselő-testület döntött az Izsák Gábor Áron u.13. szám alatti ingatlan előterjesztésben 
szereplő vételárért való megvásárlásáról. Az adás-vételi szerződés megkötésre került az 
előterjesztésben megjelölt 4 m, - Ft vételárat az önkormányzat kifizette.  
30/2020.(07.14.) számú határozat: 
A testület nem támogatta a népkonyhai szolgáltatás bevezetését a településen. Azóta 
módosultak az elvárások. Már nem kérnek önkormányzati elhelyezést, nem szükséges 
mozgáskorlátozott WC és alkalmazotti segítség sem. Most azt szeretnék, ha az Önkormányzat 
támogatná, hogy a Gordiusz Intézmény látná el a szolgáltató feladatokat Izsákon. Kértem, 
hogy az új szándékot írásban is jelezzék a testületnek. 
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31/2020.(07.14.) számú határozat: 

A Képviselő-testület Magyar Gyuláné Somogyi Béla u.6. szám alatti lakos kérelmét támogatta 
és 3. könyvének megjelentetéséhez 200.000 Ft támogatást biztosított. Az összeg kifizetése 
megtörtént. 

33/2020.(07.14.) számú határozat: 
A testület elutasította Kutas Tibor volt társadalmi megbízatású polgármester jutalmával 
kapcsolatos előterjesztést. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

I z s á k, 2020. augusztus 19. 

                                                                                (: Végh Tamás:) 
                                                                                   alpolgármester 

 


