
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2017.szeptember 19-én tartandó ülésére. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az előző ülés óta az alábbi felsorolásban szereplő testületi határozatok végrehajtási határideje 

járt le: 

 

61/2017.(05.30.) számú határozat: 

A Képviselő-testület dr Horváth Csaba részére „ Batthyány- Strattmann László díj” 

adományozását kezdeményezte az Emberi Erőforrások Miniszterénél. Az anyag felterjesztése 

az EMMI Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet Protokoll Osztálya részére 

megtörtént. Az adományozás várható időpontja a 2018. március 15-i ünnepséghez 

kapcsolódik. 

 

73/2017.(07.27.) számú határozat: 

A testület S. Juhász Magdolna ellenem benyújtott méltatlansági eljárás kezdeményezésére 

irányuló eljárásban döntött, annak elutasításáról. A határozat a kezdeményező részére átadásra 

került. 

 

74/2017.(08.29.) számú határozat: 

A Képviselő-testület 12 testület végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadta és a 

tett intézkedéseket jóváhagyta. 

 

76/2017.(08.29.) számú határozat: 

A testület ismételten döntött a Duna- Tisza közi Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodásról. A kivonat Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármestere részére megküldésre került. Az aláírás folyamatban van. 

 

77/2017.(08.29.) számú határozat: 

A Képviselő-testület – mint ellátásért felelős – jóváhagyta a BÁCSVÍZ Víz-és 

Csatornaszolgáltató Zrt – mint szolgáltató által benyújtott 

- Izsák- Ágasegyháza közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032 és az 

- Izsák- Ágasegyháza- Orgovány közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás Gördülő 

Fejlesztési Terv 2018-2032. dokumentumokat. 

A kivonat a szolgáltató részére megküldésre került. 

 

79/2017.(08.29.) számú határozat: 

A testület döntött 93,244 m3 puhafa átvételéről és vállalta, hogy az szociális tűzifa céllal kerül 

felhasználásra és hogy Kiskunhalasról saját költségén elszállítja. A szükséges intézkedések 

megtörténtek. 

 

80/2017.(08.29.) számú határozat: 

A Képviselő-testület vételi szándékot jelentett be a városháza 81/4000-ed tulajdoni részével 

kapcsolatban. A vételár összegéről a forgalmi értékbecslés során megállapított összeg 

ismeretében fog dönteni. A kivonat az MNV Zrt részére megküldésre került. 
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81/2017.(08.29.) számú határozat: 

A testület döntött az izsáki 1615/21. hrsz-ú, nádas művelési ágú ingatlan Kiskunsági Nemzeti 

Park részére történő értékesítéséről és a vételárat 1.420.000 Ft +ÁFA összegben határozta 

meg. Az adásvételi szerződés aláírása a mai napon megtörtént. 

 

82/2017.(08.29.) számú határozat: 

A Képviselő-testület csatlakozott „A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16) 

elnevezésű pályázat benyújtásához. A kivonat a geszto önkormányzat( Bócsa) részére 

megküldésre került. 

 

83/2017.(08.29.) számú határozat: 

A testület a 72/2017.(06.27.) számú határozat végrehajtásával kapcsolatos jegyzői 

előterjesztést elfogadta. A határozat tárgya: Az Innoterv Zrt felé keletkezett fizetési 

kötelezettség körülményeinek vizsgálata volt. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2017. szeptember 11.. 

 

 

                                                                                                     (: Mondok József:) 

                                                                                                         polgármester 

 

 


