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E l ő t e r j e s z t é s 
A Képviselő-testület 2014. október 27-én 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. 
 
Úgy vélem, hogy a megalapozott gazdasági program elkészítéséhez iránymutatást ad 
programom, melyet Önök már széles körben  megismerhettek a kampány időszakában 
közzétett anyagban, melyet a velem közösen induló (nagytöbbségében a működő képviselő-
testületbe bejutott ) képviselőkkel együtt állítottam össze. Ezeket a célokat néhány 
működéshez kapcsolódó céllal kívánom kiegészíteni. 
 
A tervezett programban a felsorolás nem fontossági sorrendet mutat, hanem azok  
megvalósításának előkészítettségét és azokat a célokat melyeket majd évente nevesítünk a 
gazdasági programban és a tárgyévi költségvetésben.   
 
- Táncsics Mihály Általános Iskola új épületének és a kapcsolódó tanuszodának a megépítése, 
akadálymentesítés. 
 
- Egészségügyi Központ kialakítása (körzeti orvosi rendelők, egészségház összevonása)a 
Kiskőrösi Járás fejlesztési pénzforrásainak bevonásával, akadálymentesítés. 
 
- A szennyvíztisztító telep és a Kodály Zoltán utcai csatornahálózat felújítása, korszerűsítése. 
 
- A „KÉK – Víz” Ivóvízminőség-javító program végrehajtása, a víz és csatornahálózat 
rekonstrukciós munkáinak elvégzése. 
 
- Izsák város nyugati részén a belterületi (felszíni) csatornahálózat kiépítése, belvízelleni 
védekezési tározók kiépítése. 
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- A Kossuth Lajos utcai  óvodaépület hasznosítási céljainak meghatározása. ,Például a 
gondozási ellátórendszer elhelyezése, Idősek nappali ellátásának biztosítása, tanyagondnoki 
feladatok ellátása stb.  
 
- Mezőgazdasági földterületeket érintő útépítési programokban való részvétel, Izsák város 
belterületi útjainak tehermentesítése. 
 
- Izsák város kijelölt utcáiban a pályázati lehetőségek adta útfelújítások elvégzése, új 
burkolatok elkészítése. 
 
- A KEOP-7.9.0/12-2013-0011 számú „ Vízkészlet gazdálkodási projekt előkészítése a Duna- 
Tisza közi hátság vízhiányos, ökológiai állapotának javítása érdekében” projekt keretében az 
Izsákon átmenő csatorna teljes mederkotrásának, nádmentesítési munkáinak elvégzése, szilárd 
támfal kiépítése. 
 
-  Kormányablak kialakításának elősegítése. 
 
- Új közlekedési koncepció kidolgozása Izsák város teljes területére, parkolási feltételek 
biztosítása a Holló utcai ingatlanok bevonásával. 
 
- A hulladékgyűjtési feltételek javítása, teljes edényzet csere, schippes rendszer kialakítása, 
mérhető hulladék utáni díjfizetés. 
 
- Sportöltöző és környékének felújítása, új sportkoncepció előkészítése, csapatépítés 
támogatás, osztályváltás előkészítése. 
 
- Öntevékeny művészeti csoportok, civil szervezetek, egyházak működési feltételeinek 
javítása pályázati források bevonásával. 
 
- A Polgármesteri Hivatal szervezeti és humánerőforrásának megerősítése, e-közigazgatás 
feltételeinek megteremtése, következetes adó végrehajtási politika. 
 
- Startmunka programok, közfoglalkoztatás szervezése, melyhez szigorú településtisztasági 
ellenőrzések kerülnek csatolásra, közterület-felügyelői rendszer kialakítása 
 
- LEADER keretében mezőgazdasági fejlesztések támogatása, termelői piac kialakítása. 
 
- Hatékony, eredményes, ellenőrizhető és finanszírozott városüzemeltetési feladatellátás. 
 
- Közrend- közbiztonsági helyzet javítása, helyi tűzoltóbázis kialakításának elősegítése, 
 
- Izsák város gesztorságával működő önkormányzati társulások adta lehetőségek kihasználása, 
pályázatok koordinálása, lakossági érdekképviselet és a rezsicsökkentés 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, 2014. október 20. 
 
 
                                                                                            (: Mondok József:) 
                                                                                                  polgármester 

 
 
 

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

önkormányzat gazdasági programjának alapjául elfogadja. 
      Határidő: 2015. február 20. 
      Felelős:    Mondok József polgármester 

  
 


