
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 testületi határozatok végrehajtási határideje járt le: 

 

15/2016.(02.23.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a város 2016. évi  költségvetésének tárgyalásakor elfogadta a 

mezőgazdasági Bizottság javaslatait melyek a következők voltak: 

- „ kerüljön megtárgyalásra a hiányállásokra vonatkozó ösztöndíjalap létesítése és arra a 

később képezzenek előirányzatot. „   A téma jelenleg is napirenden van, mivel a fogorvosi 

ellátási rendszer várhatóan személyi változások miatt átalakul a településen, az egészségügyi 

körzetek felülvizsgálatát a véleményező szaktestület jóváhagyta, az ÁMK vezető állás most 

van pályáztatás alatt. A költségvetés teherbíró képességének felülvizsgálatára szeptember 

hónapban kerül sor az adóbefizetések függvényében, így javasolom a végrehajtási határidő 

meghosszabbítását 2016. szeptember 30. napjáig. 

- „ a pályázatok keretében próbálják megoldani a térfigyelő kamerarendszer kialakítását.” Az 

egyeztetés folyamatban van és a TOP pályázat keretében a Kossuth tér arculati megújításánál 

és a piaccsarnokként települési igényként bejelentésre került. 

-  „az iskola bontási anyagát használják fel útalap kialakítására.”  A központi közbeszerzési 

eljárás eredményeként a bontási építményi anyagokkal a kivitelező rendelkezik. 

 

28/2016.(04.05.) számú határozat: 

A testület bérleti díjak emeléséről döntött. Elrendelte továbbá a  3,5 tonna teherbírás feletti 

gépjárművek közterületen történő parkolásának vonatkozásában új végleges szabályozás 

elkészítését. A határozat első részének végrehajtása megtörtént a második folyamatban van, 

mert várhatóan 2016. július 5-én nyújtják be engedélyezésre az iskola kiviteli 

dokumentációját és a parkolók számának kialakításánál figyelembe veszik a települési 

adottságokat. A rendelet módosítás és a koncepció a sürgősségi okok miatt rendkívüli ülésre 

benyújtásra kerül. 

 

35/2016.(05.23.) számú határozat:  

A Képviselő-testület rendkívüli ülésén tárgyalta meg a településfejlesztési eszközök 

(településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítása előterjesztést, mely az iskolai 

és a piaccsarnoki projekttel kapcsolatos  változásokat tartalmazta. Az eljárást a vonatkozó 

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§ (2) bekezdése szerint egyszerűsített formában 

bonyolítottuk le (25 szakhatóság, 3 szolgáltató) és várhatóan a július 5-i ülésen az egyeztetési 

szakaszt zárni tudjuk. Az előző határozatnál jelentem egy rendkívüli ülés megtartásának 

szükségességét. E téma rendelet módosítással zárul, így az építkezések és a pályázat miatt 

szükséges a sürgősségi eljárás. 

 

36/2016.(05.31.) számú határozat: 

A testület elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló polgármesteri jelentést. 
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37/2016.(05.31.) számú határozat: 

A Képviselő-testület elfogadta a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. A 

határozat kivonat megküldése megtörtént. 

 

40/2016.( 05.31.) számú határozat: 

A testület pályázatot írt ki az Izsáki Általános Művelődési Központ vezetői álláshelyére. A 

pályázati kiírás közzététele a határozat szerint megtörtént. 

 

41/2016.(05.31.) számú határozat: 

A Képviselő-testület kiegészítette Izsák Város Gyermekjóléti –és Családsegítő Szolgálata 

Alapító okiratát. A döntés kivonata az érintettek részére kiadásra került, a változás 

átvezetésére a Magyar Államkincstár megyei Igazgatóságánál az intézkedést megtettük. 

 

42/2016.(05.31.) számú határozat:: 

A testület  Izsák Város Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálatának Szervezeti és 

Működési Szabályzatát módosította és új rész beiktatásával. A döntés kivonata az érintettek 

részére megküldésre illetve kiadásra került. 

 

43/2016.(05.31.) számú határozat: 

A Képviselő-testület Izsák Város Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálatának Szakmai 

Programját módosította. A határozat- kivonat az érintettek részére megküldésre illetve 

kiadásra került. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2016. június 24. 

 

 

                                                                                                        (: Mondok József:) 

                                                                                                              polgármester 


