Izsák Város Polgármesterétől

Jelentés
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző jelentés óta az alábbi felsorolásban szereplő határozatok végrehajtási határideje járt
le:
2/2011.(01.25.) számú határozat:
A Képviselő-testület Izsák Város 2011-2014. évi gazdasági programját az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta. A program végrehajtásáról szóló beszámoló a mai ülés
tárgysorozatának részét képezi.
9/2011.(02.15.) számú határozat:
A Város Képviselő-testülete a gazdasági programmal kapcsolatos végrehajtási ütemtervet az
akkor javasolt módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadta. Az értékelés a mai napon
megtörténik.
46/2014.(07.08.) számú határozat:
A Képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Kormány által 100 százalékos finanszírozású
iskolai építési projekt a jelenlegi iskolaépület helyén és a szomszédos három telken kerüljön
kivitelezésre. Felhatalmazást kaptam, hogy a beruházásról szóló értesítés kézhezvételét
követően folytassak egyeztető tárgyalást a tulajdonosokkal és törekedjek adásvétel
előkészítésére. Az önerő biztosítása vonatkozásában külön előterjesztést kell készítenem. A
Kormány képviselő Vígh László kormánybiztossal több alkalommal egyeztettem, a projekt
előkészítése(tervezés) folyamatban van. Előzetes tárgyalás a tájékoztatás alapján lefolytattam,
két esetben ígéretet kaptam adásvételi szerződés megkötésére, míg egy esetben függő helyzet
alakult ki. Az önerő vonatkozásában a Kormánydöntésig nem tudok nyilatkozni. Javasolom a
végrehajtási idő meghosszabbítását 2014. október 31. napjáig.
51/2014.(07.08.) számú határozat:
A testület az Izsáki Törpikék Nonprofit Betéti Társaság részére a 2014. évi költségvetés
terhére a 2014. szeptember 1-től működő bővített napközbeni ellátás ( bölcsődés korú
gyermekek fogadása) szolgáltatás feltételeinek zavartalan biztosításához 250.000 Ft
támogatást nyújtott. Az összeg átutalása megtörtént. A vezetővel történt egyeztetés alapján
megkezdődött az épületbővítés és a 2015. évi támogatás folyósítására az év elejére ígéretet
tettem.
52/2014.(07.08.) számú határozat:
A Képviselő-testület Tóth Pál részére egy ELGOM/M elektronikus meghajtású négykerekű
moped kerekesszék megvásárlásához nyújtott önkormányzati segélyt. Az összeg átutalása az
OEP által megadott bankszámlára megtörtént.
53/2014.(07.08.) számú határozat:
A testület Tóthné Lóczi Anikó fellebbezését tárgyalta és a fellebbezés áttételét rendelte el az
Alpolgármester Úr részére. A tájékoztatás a zárt ülés tárgyát képezi.

-254/2014.(07.08.) számú határozat:
A belvíz elleni védekezés költségeinek megtérítésére kérelmet nyújtottunk be a vis maior
alaphoz. A mai napig érdemi értesítést nem kaptunk. Határozattól függetlenül tájékoztatom a
testület tagjait, hogy a szakértő által veszélyesnek minősített magánlakások ügyében írásban
kértem az országgyűlési képviselő közbenjárását.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a jelentés elfogadását, a tett intézkedések jóváhagyását és a 46/2014.(07.08.) számú
határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítását.
I z s á k , 2014. szeptember 5.

(: Mondok József:)
polgármester

