
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. június 27-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások működéséről és az aktuális feladatok 

végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A napirendi pont tervezésekor még nem volt információnk arról, hogy a Magyar 

Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a gesztorságunkkal működő társulások 

esetében szükségesnek tartja a hatályban lévő társulási megállapodások módosítását. 

 

 A feladatának Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint tett eleget: 

- 39/2017.(04.25.) számú határozatával módosította Izsák és Térsége Rekultivációs 

Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását. 

- 40/2017.(04.25.) számú határozatával módosította az Izsák – Kom Fejlesztési 

Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását. 

 

Az előterjesztések akkor részletesen tartalmazták az ellenőrzés megállapításait, a társulási 

megállapodások tartalmi követelményeit és az egységes szerkezetű megállapodásokat. 

 

Kiegészítésként a két társulással kapcsolatban a következőket tudom közölni: 

- a társulások évente érvényes költségvetéssel rendelkeznek, 

- évente a zárszámadási beszámolók elfogadásra kerülnek, 

- a kötelező évi hat ülés megtartásra kerül, 

- a gazdálkodási feladatokat Izsák Város Polgármesteri Hivatalának pénzügyi csoportja 

látja el, 

- a jegyzőkönyvek felterjesztése a hatályos szabályozás szerint megtörténik, 

- valamennyi olyan kérdésben, amelyek a képviselő-testületek hatáskörébe tartoznak a 

testületi döntések időben megszületnek. 

 

 

II. Kiskőrös és Térsége Többcélú Társulás  

 

 

A Kiskőrös és Térsége Többcélú Társulás ( a továbbiakban: KTTT) célja a társulási 

megállapodás II/1 pontja szerint: „ A kistérségben működő települési önkormányzatok a 

Társulást egyes közszolgáltatások szervezésére, ellátására, intézmények fenntartására és 

közös beruházások megvalósítására, valamint a településfejlesztés összehangolására, a 

területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére 

hozzák létre.” 

 

A II/2. pont szerint:” A társulás valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően vállalja az 

alábbi feladatok ellátását: 
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a) területfejlesztés, 

b) oktatás és nevelés, 

c) szociális ellátás, 

d) egészségügyi ellátás, 

e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység, 

f) esélyegyenlőségi program megvalósítása, 

g) belső ellenőrzés.”  

 

Izsák város Önkormányzata korábbi döntéseinek megfelelően csak egyes területek 

szolgáltatásait veszi igénybe, mivel a feladatok ellátásáról saját intézményrendszere útján 

gondoskodik. Az együttműködés területei: területfejlesztés, gyepmesteri telep fenntartása, 

közös pályázati lehetőségek kihasználása.  

 

Ebben az évben eddig két döntést hoztunk a társulás működésével kapcsolatban: 

- 41/2017.(04.25.) számú határozat: a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű 

beszerzése.( gyepmesteri telep 408.174 Ft befizetése Dacia Dokker Van 1.5 dCi 90LE 

Ambiance típusú gépjármű) 

- 58/2017.(05.30.) számú határozat: Részvételi szándék a helyi foglalkoztatási 

együttműködésben( TOP-5.1.2-16 kódszámú: Helyi foglalkoztatási 

együttműködések”) 

 

A fizetendő 2017. évi tagdíj összege: 594.400,-Ft.  

 

A leírtakból is látható, hogy Izsák várost érintően igen kevés döntést hozott a Tanács az 

elmúlt félévben. 

 

III. Háziorvosi társulás 

 

Erről a társulásról már csak érintőlegesen lehet beszélni, mivel a háziorvosi ügyelettel 

kapcsolatos feladatokat Izsák Városa ( Fülöpszállás, Soltszentimre és Szabadszállás 

településekkel) már külön egyedi megállapodás útján látja el.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal egészítsék ki a beszámolót. 

 

I z s á k, 2017. június 20. 

 

                                                                                              (: Mondok József:) 

                                                                                                   polgármester 

 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások működéséről és 

az aktuális feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 



 

 


