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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 felsorolásban szereplő testületi határozatok végrehajtási határideje 
járt le: 
 
11/2015.(02.24.) számú határozat: 
A Képviselő-testület elfogadta a hét határozat végrehajtásáról szóló jelentésemet. 
 
12/2015.(02.24.) számú határozat: 
A testület a 2015-ös és az azt követő három év saját bevételeinek főösszegét és a vállalt 
fizetési kötelezettségeket határozta meg. Ennek lényege, hogy a saját bevételek főösszegével 
szemben mekkora pénzintézeti tartozás áll fenn a 40,4 millió forintos adósságot keletkeztető 
jogügyletből eredően. 
 
13/2015.( 02.24.) számú határozat: 
A Képviselő-testület az iskolaépítéshez kapcsolódó három telek vonatkozásában döntött az 
adósságot keletkeztető jogügylethez kapcsolódó hitelszerződés előkészítéséről. A szükséges 
dokumentumok benyújtásra kerültek a pénzintézethez. Többletfedezetként a Hegyközség 
épülete és a szociális otthon került megjelölésre. 
 
16/2015.(02.24.) számú határozat: 
A testület jóváhagyta az Izsák INNO-KOM Nonprofit Kft székhelyének megváltoztatását, 
mely az új alapító okirat szerint a piactér melletti volt „ zöldséges bolt „ lett. A határozat a Kft 
részére kiadásra került. 
 
17/2015.(02.24.) számú határozat: 
A Képviselő- testület 2015. március 15. napjától visszahívta Bátri Krisztián ügyvezetőt és 
2015. március 16. napjától 2015. december 31. napjáig Jávorka Gyulánét bízta meg a Kft 
ügyvezetői feladatainak végrehajtásával.  A szükséges intézkedések megtörténtek. 
 
18/2015.(02.24.) számú határozat: 
A testület elfogadta a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot. A kivonat a Kft 
részére kiadásra került. 
 
19/2015.(0.24.) számú határozat: 
A Képviselő-testület elfogadta az Izsák INNO-KOM Nonprofit Kft létszámcsökkentésére 
vonatkozó előterjesztést. A munkaokmányok elkészítése és a dolgozók részére történő kiadása 
megtörtént. 
 
20/2015.(02.24.) számú határozat: 
A testület elfogadta az Izsák INNO-KOM Nonprofit Kft átszervezésével kapcsolatos 
pénzügyi és vagyoni elszámolás ütemtervét. A pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági 
jelentés benyújtásra került.  



-2- 
 
 
21/2015.(02.24.) számú határozat: 
A Képviselő-testület jóváhagyta a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
valamint a Szakmai Programot. A kivonat kiadása megtörtént. A változásokról a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Hivatala tájékoztatást kapott. 
 
22/2015.(02.24.) számú határozat: 
A testület hozzájárult a Dr Fillér Katalin fogszakorvossal kötött megállapodás 2015. május 
31-i hatállyal történő felbontásához. A doktornő településen végzett munkájáért elismerését és 
köszönetét fejezte ki a Képviselő-testület. A döntésről személyes beszélgetés keretében adtam 
tájékoztatást. 
 
23/2015.(02.24.) számú határozat: 
A Képviselő-testület Jávorka Gyuláné ügyvezető munkabérét havi 140.000 forintban 
határozta meg. A szükséges intézkedések megtörténtek. 
 
24/2015.(02.24.) számú határozat 
A testület döntött, hogy a korábbi ügyvezető 2014-es költségvetési évre járó külön 
juttatásának kifizetését nem engedélyezi. 
 
26/2015.(02.24.) számú határozat: 
A Képviselő-testület vállalta, hogy Rácz György Izsák Gödör u.31. szám alatti lakos részére 
szív transzplantációs listára történő felkerüléshez feltételként szabott steril környezet 
kialakításához 150.000 Ft természetbeni önkormányzati segélyt nyújt. A kórház és az ügyfél 
kiértesítése megtörtént. 
 
27/2015.(03.23.) számú határozat: 
A testület rendkívüli ülésén módosította a 12/2015.(02.24.) számú határozatát. A változás 
annyi, hogy a korábbi 50 százalékos saját bevétel helyett a 100 százalékot kell szerepeltetni. 
Ez a Kincstár kérése volt. 
 
28/2015.(03.23.) számú határozat: 
A Képviselő-testület módosította a 13/2015.(02.24.) számú határozatot. A korábban 
fedezetként felajánlott Szociális Otthon helyett most a régi posta, a Kossuth utcai óvoda  és a 
Híd presszó mögött lévő 1999. hrsz-ú építési telket kívántuk fel a pénzintézet kérésére. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 
 
I z s á k, 2015. március 24. 
 
                                                                                                        (: Mondok József:) 
                                                                                                             polgármester 


