Izsák Város Polgármesterétől.
Jelentés
a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző jelentés óta az alábbi testületi határozatok végrehajtási határideje járt le:
32/2017.(04.25.) számú határozat:
A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés végrehajtásával
kapcsolatos ütemtervet fogadta el. A váltás zavartalanul megtörtént.
55/2017.(05.30.) számú határozat:
A testület a jogszabályi változások naprakész alkalmazásával elrendelte az integrált
kockázatkezelési rendszer kialakítását és 2017. július 1-jétől a település részére
finanszírozott köztisztviselői létszámkeret terhére 1 fő- a jogszabályi képesítési előírásoknak
megfelelő – köztisztviselő alkalmazását engedélyezte. A nyilvános pályázatra három anyag
érkezett és a jegyző Úr Rábaköziné Kovács Andrea pályázatát fogadta el. Nevezett 2017.
szeptember 15. napjától kapott kinevezést, mivel jelenleg még a ballószögi hivatal
köztisztviselője.
59/2017.(05.30.) számú határozat:
A Képviselő-testület dr Bíró Sándor háziorvos részére engedélyezte a fix összegű
járandóság kifizetését 157.600 Ft összeggel. Ezt azért kellett kompenzálni, mert a fogorvosi
rendelők működése miatt a NEAK csökkentette a fenntartási finanszírozás összegét. A
kiutalás megtörtént.
63/2017.(06.27.) számú határozat:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadta el a Képviselő-testület
és a tett intézkedéseket jóváhagyta.
64/2017.(06.27.) számú határozat:
A testület az Izsáki ÁMK Óvodájának tevékenységéről szóló 2016/2017. évi beszámolót
elfogadta. A kivonat az intézményvezető részére megküldésre került.
66/2017.(06.27.) számú határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzati társulások működéséről és az aktuális feladatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
67/2017.(06.26.) számú határozat:
A testület úgy döntött, hogy a város társult tagként létrehozza a Duna- Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Társulást. A kivonat Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere
részére megküldésre került.
A képviselő-testület négy határozatot hozott, melyek az intézményekkel (költségvetési
szervekkel) megkötött munkamegosztási megállapodások jóváhagyásával vannak
kapcsolatban. A megállapodások záradékolása és kiadása megtörtént:
- 68/2017.(06.27.) Polgármesteri Hivatal – Izsáki Általános Művelődési Központ,
- 69/2017.(06.27.) Polgármesteri Hivatal – Izsáki Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat,
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70/2017.(06.27.) Polgármesteri Hivatal – Izsáki Gondozási Központ,
71/2017.(06.27.) Polgármesteri Hivatal – Izsáki Egészségügyi Szolgálat.

72/2017.(06.27.) számú határozat:
„Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bagócsi Károly címzetes főjegyzőt
Kutas Tibor bizottsági elnök írásos hozzászólásában szereplő kérdések vizsgálatával és az
arra adott válaszokkal az előterjesztés egészüljön ki és az anyag kerüljön vissza a Képviselőtestület elé. Határidő: 2017. július 11. Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző.” A
jegyző Úr a vizsgálatot elvégezte, írásban tájékoztatta a bizottság elnökét. „ A napirend az
augusztusi ülésen ismételten szerepel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását.
I z s á k, 2017. augusztus 23.
(: Mondok József:)
polgármester

