Izsák Város Polgármesterétől.
Jelentés
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző ülés óta az alábbi határozatok végrehajtási határideje járt le:
104/2015. (12.01.) számú határozat:
A Képviselő-testület Izsák Város 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét fogadta el. A
végrehajtásról szóló beszámoló a 2016. évi zárszámadásról szóló napirendi ponttal együtt a
2017. május havi testületi ülésre kerül benyújtásra.
105/2015.(12.01.) számú határozat:
A testület saját 2016. évi munkatervét fogadta el. A tervezett napirendek döntő többsége
megtárgyalásra került, azonban néhány aktualitása, tartalmi előírásainak változása és a
pályázati rendszerek adta lehetőségek miatt átkerült a 2017. évi munkaterve ( pl. közlekedési
rend, környezetvédelmi program).
113/2015.(12.01.) számú határozat:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról és a felügyeleti
ellenőrzések tapasztalatairól szóló jegyzői beszámolót elfogadta. A 2016. évi beszámoló
2016. december 6. napján került elfogadásra.
16/2016.(02.23.) számú határozat:
A testület az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét fogadta el. Mivel közbeszerzés
hatálya alá tartozó projekt nem indult az elmúlt évben, így tartalmát nem kellett módosítani.
24/2016.(04.05.) számú határozat:
A Képviselő-testület döntött, hogy a Gondozási Központot olyan helyen kell elhelyezni, ahol
a három alapellátási szolgáltatás (étkeztetés, házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali
ellátása), valamint a tanyagondnoki szolgáltatás egymás mellett, külön- külön szervezeti
egységként, egy városi szociális koncepció szerint biztosítható. Itt valójában a Gorkij utcai
iskola funkcióváltásával felszabaduló épület képezi a tervezés tárgyát és erre vonatkozóan
„Egészségház” elnevezéssel már építési engedélyes dokumentum áll rendelkezésünkre.
Mivel a Vidékfejlesztési Program keretében új gépjármű nem vásárolható a tanyagondnoki
szolgálat megindításához, így a Gondozási Központ működési engedélye időtartamának
meghosszabbításához új koncepció kidolgozása szükséges.
38/2016.(05.31.) számú határozat:
A testület elfogadta a 2015. évi intézményi és belső ellenőrzésről szóló beszámolót és
megszabta azokat a feladatokat melyeket az év során kiemelt figyelemmel kell követni.
Ennek megfelelően a központi költségvetéssel kapcsolatos mutatószámok figyelemmel
kísérése megtörtént, mivel önálló EU vagy állami támogatással megvalósuló projekt nem
volt 2016. évben, így a támogatási szerződést módosítását nem kellett kezdeményezni és
Önerőalap igénybevételére nem került sor. A szennyvízprojekt konzorciumi
megállapodásának módosítása a változásoknak megfelelően megtörtént.

-250/2016.(07.19.) számú határozat:
A Képviselő-testület második alkalommal döntött az év során a településrendezési eszközök
módosításáról. Az eljárás újabb szakaszának lezárásáról a mai testületi ülésen születik
döntés.
59/2016.(08.30.) számú határozat:
A testület az adóigazgatási munkáról szóló beszámolót elfogadta. Intézkedés történt a
hátralékok hatékonyabb beszedésére és felszólításokkal, fizetési meghagyásokkal törekedett
a Hivatal arra, hogy az adóalanyok a kivetett adót megfizessék.
69/2016.(09.20.) számú határozat 2.) és 3.) pontja:
A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletek kötelező felülvizsgálatáról szóló
beszámoló kapcsán a határozat 2.) pontjában elrendelte a helyi hulladékgazdálkodásról
szóló rendelet módosításának benyújtását. A határidő: 2016. november 30-án lejárt.
A jegyző Úr a rendelet-tervezetet elkészítette, az illetékes környezetvédelmi hatósággal
véleményeztette és valójában tárgyalható lenne, ha központi jogalkotói akarat szerint nem
kezdődött volna meg a közszolgáltatók körének felülvizsgálata, az új területi lehatárolások
szervezése. Mivel ezek a rendelet szerves részei, így javasolom a rendelet későbbi
megtárgyalását.
A határozat 3.) pontban a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtását elrendelte el a testület. Ennek elsődleges
célterülete az elnevezések módosítása, mivel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdés a) pontja szerint: „ közterület, illetve
közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett…”
Településünkön ilyen élő elnevezések jelenleg: Fürst Sándor utca, Rózsa Ferenc utca,
Ságvári Endre utca, de több javaslatban felmerült a Gorkij és a Kiss János név is.
A népszavazás előkészítése és lebonyolítása idején a munka nem volt elvégezhető, év
végével módosultnak a különböző okmányok kiváltásának szabályai (őstermelői igazolvány
stb.), így valójában az érdemi munka 2017. tavaszán indítható be a Kormányablakkal
egyeztetett szigorú forgatókönyv szerint.
Mindezek alapján javasolom, hogy a 2.) pont határideje 2017. március 31.napjában míg a
3.) pont végrehajtási határideje: 2017. június 30. napjában kerüljön meghatározásra.
84/2016.(12.06.) számú határozat:
A testület döntött a 2016. évi hulladékszállítási díjkedvezmény biztosításáról. A szolgáltató
értesítése és az összeg átutalása megtörtént.
85/2016.(12.06.) számú határozat:
A Képviselő-testület döntött a Sárfehérmajori autóbuszmegálló áthelyezéséről a Kecskeméti
utca 32, illetve 41 szám alatti ingatlanok elé. A 2017. január 17-én lefolytatott egyeztetés
alapján megmaradhat a régi megálló és az újak is kialakíthatók.
Az ezzel kapcsolatos szakhatósági intézkedések folyamatban vannak.

-388/2016.(12.06.) számú határozat:
A testület a 2017. évi folyószámla hitelkeret meghatározásáról és 10 millió forint éven belüli
hitel felvételéről döntött. A szükséges intézkedések megtörténtek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a jelentés elfogadását, a tett intézkedések és a javasolt határidő módosítások
jóváhagyását.
I z s á k, 2017. január 30.
(: Mondok József:)
polgármester

