Izsák Város Polgármesterétől.
Jelentés
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző ülés óta az alábbi felsorolásban szereplő testületi határozatok végrehajtási ideje járt
le:
11/2016. (01.26.) számú határozat:
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyámügyi törvények
módosításával kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést
elfogadta és elrendelte az alábbi felsorolásban szereplő feladatok végrehajtását.
- a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosításának előkészítését,
- a módosításnak tartalmazni kell az étkeztetéssel és a házi segítségnyújtás keretében nyújtott
tevékenységekkel kapcsolatos térítési díjak összegét, melyek az önköltség és az állami
normatíva különbözete alapján kerüljenek meghatározásra.
- időtálló javaslatot kell készíteni a nappali ellátás, mint kötelező önkormányzati feladat
ellátásával kapcsolatban.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos anyag a mai ülésen első napirendi pontként szerepel.
13/2016.(02.23.) számú határozat:
A testület 11 határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadta és a tett
intézkedéseket jóváhagyta.
14/2016.(02.23.) számú határozat:
A Képviselő-testület az államháztartási törvény, valamint az adósságot keletkeztető
353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint meghatározta az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit 2016. év illetve a következő három év
vonatkozásában és határozatában bemutatta a saját bevételek évenkénti összegeit, melynek
50 százaléka az a határ, ameddig a kötelezettségvállalás megtörténhet. Ebben az évben
kormányzati hozzájáruláshoz kötött hitelfelvételt nem terveztünk, ezt a költségvetési
rendeletünkben rögzítettük, így előzetes bejelentési kötelezettségünk a Kormány felé nincsen.
Fizetési kötelezettségünk ebben az évben a korábban felvett 44,4 millió forint hitel esedékes
törlesztő részlete és felszámított kamata, ezek összege maximum 7 millió forint, a
hitelkeretünk felső határa 59 millió forint.
20/2016.(02.23.) számú határozat:
A testület elutasította a kötelező betelepítési kvótát, ami jogtalan és értelmetlen. A kivonat
megküldésre került Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés
Alelnöke részére.
21/2016.(02.23.) számú határozat:
A Képviselő-testület elrendelte az izsáki 1999. hrsz-ú ingatlan átsorolásának előkészítését
KL-1 besorolásból „ Piac” besorolásba. A felhatalmazás alapján a geodéziai munkákat
megrendeltem és egyeztettünk Szilberhorn Ezsébet tervezővel a változás szakmai
egyeztetése és végrehajtása ügyében.

-2Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását.
I z s á k, 2016. március 16.
(: Mondok József:)
polgármester

