Izsák Város Polgármesterétől.
Jelentés
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző ülés óta az alábbi felsorolásban szereplő testületi határozatok végrehajtási
határideje járt le:
5/2017.(02.07.) számú határozat:
A Képviselő-testület a Város 2017. évi költségvetésének sarokszámait fogadta el
határozatával. A város 2017. évi költségvetése 2017. február 28-án elfogadásra került.
6/2017.(02.07.) számú határozat:
Az izsáki médiaszolgáltatással kapcsolatos szabályozások felülvizsgálatáról szóló jegyzői
előterjesztést tárgyalta meg a testület és döntött arról, hogy az újság és a televízió
működtetésével kapcsolatos feladatokat az Izsák INNO-KOM Kommunális és Szolgáltató
Kft látja el 2017. április 1-jétől. A feladat finanszírozására a 2017. évi költségvetésben 8
millió forint előirányzat betervezését rendelte el.
7/2017.(02.07.) számú határozat:
A képviselő-testület az Izsák INNO-KOM Nonprofit Kft létesítő okiratát módosította az
előző határozat szerinti kettő ponttal. Az ügyvéd a módosító okiratot elkészítette.
8/2017.(02.07.) számú határozat:
A médiaszolgáltatással kapcsolatos előterjesztés kapcsán további feladatok kerültek
meghatározásra. Ennek megfelelően benyújtásra került az Önkormányzat kulturális
feladatainak ellátásáról szóló 13/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztés. Ugyancsak benyújtásra került az Izsáki Általános Művelődési Központ alapító
okiratának módosítása is.
9/2017.(02.07.) számú határozat:
A testület döntött Izsák településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos eljárás
lezárásáról és felkért, hogy a véleményezési szakaszt követően a településrendezési
eszközök módosítását jóváhagyásra terjesszem be. Ez megtörtént.
13/2017.(02.07.) számú határozat:
A Képviselő-testület tudomásul vette dr. Horváth Csaba fogorvos bejelentését, hogy z
egészségügyi alapellátás biztosítására megkötött feladatellátási szerződését 2017. március
31-i hatállyal felmondta. Elismerését és köszönetét fejezte ki a lakosság érdekében végzett
49 évi munkájáért és közéleti tevékenységéért. Dr Horváth Csaba részére a köszönő levél és
egy dísztárgy ünnepélyes keretek között került átadásra.
14/2017.(02.07.) számú határozat:
A testület döntött, hogy az izsáki 1. számú fogorvosi körzet feladatait 2017. április 1.
napjától közalkalmazotti besorolású szakdolgozókkal, saját fenntartású rendelővel és a
részére kiadott működési engedéllyel kívánja ellátni.

-2A működési engedély módosítása megtörtént. A feladatokat 2017. április 1-30 között dr
Sztanó Dóra és a Sztadodent Kft látja el. Ez 2017. május 1-től módosul azzal, hogy az 1.
számú fogorvosi körzetben dr Nyíró- Szabó István Gábor, míg a 2. számú fogorvosi
körzetben dr Nemes József látja el a feladatokat. Az eszközök beszerzésénél az fogorvosi
szék beszerelése várhatóan április utolsó hetében történik meg, addig váltott műszakban
történik a rendelés. A röntgen beszerzése árajánlatok bekérésének szakaszában van. A
szükséges eszközök és felszerelések beszerzésének pénzügyi előirányzata szerepel a 2017.
évi költségvetésben.
15/2017.(02.28.) számú határozat:
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadta el a
Képviselő-testület.
16/2017.(02.28. számú határozat:
A testület az adósságot keletkeztető jogügyletekhez történő saját bevételek keretszámait
határozta meg 2017-2020. évek vonatkozásában. jelenleg ilyen jogügyletünk nincsen.
18/2017.(02.28.) számú határozat:
A Képviselő-testület a központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatban döntött arról, hogy a
finanszírozó NEAK szerződést kössön a feladatot ellátó Morrow Medical Zrt-vel. A változás
lényege, hogy Kunszentmiklósról a központi ügyelet helye Szabadszállásra került vissza a
régi gyakorlat alkalmazásával. A feladat ellátási szerződés aláírása megtörtént.
19/2017.(02.28.) számú határozat:
A testület a Gondozási Központ működési engedélyével kapcsolatos előterjesztést fogadta el.
A kérelem elbírálása azóta megtörtént és az engedély két évre megkaptuk.
20/2017.(02.28.) számú határozat:
A Képviselő-testület hozzájárult egy napelem-park kialakításához. A határozat kivonata a
kérelmező, illetve izsáki képviselője részére kiadásra került.
21/2017.(02.28.) számú határozat:
A testület elfogadta Gera Árpád Zoltánné lemondását az Izsákért Közalapítvány kuratóriumi
elnöki tisztségéről és a szervezetben végzett áldozatos munkájáért elismerését és köszönetét
fejezte ki. A kivonat részére kiadásra került. Ugyancsak e határozatával az elnöki tisztségre
dr Bozóky Imrénét megválasztotta. A határozat-kivonat kiadása megtörtént.
22/2017.(02.28.) számú határozat:
A Képviselő-testület a civil szervezetek részére nyújtandó 2017. évi költségvetési
támogatásokról döntött. A szervezetek vezetőinek értesítése a döntésről megtörtént és a
határozat kivonata az Izsáki Hírek márciusi számában közzétételre került.
23/2017.(02.28.) számú határozat:
A testület Mónus Ferencné fellebbezését elutasította. A határozat kiküldése megtörtént.
24/2017.(02.28.) számú határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazott, hogy Izsák Város Önkormányzat és az Innoterv
Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság között fennálló – jogerős bírói ítéleten
alapuló – fizetési kötelezettségre vonatkozó megállapodást aláírjam. Az aláírás megtörtént.

-325/2017.(02.28.) számú határozat:
Izsák Város önkormányzat Képviselő-testülete felkérte Bagócsi Károly címzetes főjegyzőt,
hogy Izsák Város Önkormányzata és az Innoterv Magyarország Zártkörűen Működő
részvénytársaság között keletkezett és a Szegedi Ítélőtábla Gft.III. 30.039/2016/5 számú
jogerős ítéletével megállapított fizetési kötelezettség keletkezése tárgyában készítsen
jelentést a Képviselő-testület részére az ügy érdemi körülményeinek bemutatásával. A
jelentést a jegyző Úr határidőre elkészítette.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a jelentés megvitatását, elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását.
I z s á k, 2017. április 19.
(: Mondok József:)
polgármester

