
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

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: 

 

78/2015.(09.29.) számú határozat: 

A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi pályázati kiírásához és közzétette az „A” és „B” 

típusú pályázatokat. Határidőre 26 pályázat érkezett, elbírálásuk a mai ülésen megtörténik. 

 

89/2015.(11.10.) számú határozat 1.) pontja: 

A testület elfogadta a lejárt határidejű testületi határozatokról szóló polgármesteri jelentést és 

a tett intézkedéseket 19 határozat esetében jóváhagyta. 

 

90/2015.(11.10.) számú határozat: 

A Képviselő-testület jóváhagyta Izsák Város településszerkezeti tervét, melynek 

figyelembevételével megalkotta Izsák Város Rendezési terve és Építésügyi Szabályzatáról 

szóló 2/2009.(II.04.) Ktr. számú rendelet módosításáról szóló 16/2015.(XI.11.) önkormányzati 

rendeletét. 

 

91/2015.(11.10.) számú határozat: 

A testület a Helyi Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadta. A kivonat a 

bizottsági elnök részére megküldésre került. 

 

95/2015.(11.10.) számú határozat: 

A Képviselő-testület elfogadta az ingatlanokra alapított jelzálogjog átjegyeztetésére 

vonatkozó előterjesztést ( Sportcsarnok – KEOP pályázat, Régi posta – értékesítés miatti 

törlések, helyette: sporttelep, strandfürdő és az 1209. hrsz-ú lakóház, valamint a 04/29. hrsz-ú 

rét.). A szükséges dokumentumok benyújtása a pénzintézet felé megtörtént, bonyolítása 

folyamatban. 

 

96/2015.(11.10.) számú határozat: 

A testület jóváhagyta a régi posta épületével kapcsolatos árverés eredményét. Az ingatlan 

tehermentesítése (jelzálogjog törlése) az előző pont szerint folyamatban van. A döntés 

nyomán az intézkedés azonnal megtörténik. 

 

97/2015.(11.10.) számú határozat: 

A Képviselő-testület döntött a 2016. évi folyószámlahitel összegéről és igénybevételéről. A 

szükséges dokumentumok az OTP részére benyújtásra került, a döntés folyamatban. 

 

98/2015.(11.10.) számú határozat: 

A testület az IZSÁK INNO_KOM Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjának 2015. 

november 10-i hatállyal öt éves időtartamra Bátri Krisztián izsáki lakost megválasztotta. A 

szükséges intézkedést a felkért ügyvéd megtette. 
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99/2015.(11.10.) számú határozat: 

A Képviselő-testület az IZSÁK INNO-KOM Nonprofit Kft felügyelőbizottsági tagjának 

2015. november 10-i hatállyal öt éves időtartamra Heibl József izsáki lakost választotta meg. 

A szükséges intézkedést a felkért ügyvéd megtette. 

 

101/2015.(11.10.) számú határozat: 

A testület támogatta, hogy Kovács Csilla Izsák Diófa u.51. szám alatti lakos részt vegyen az 

Arany János Tehetséggondozó Programban. A kivonat a szülő részére kiadásra került. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2015. november 26. 

 

 

                                                                                              (: Mondok József:) 

                                                                                                   polgármester 

  


