
Körösladány Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

5516 Körösladány, Dózsa György út 2. 
Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 

 www.korosladany.hu/E-mail: polgarmester@korosladany.hu 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 24.-én tartandó ülésére. 
 
 

Tárgy: Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű 
 határozatokról szóló jelentés. 
 
Előkészítő: Ilyés Lajos jegyző 
 
Előterjesztő: Kardos Károly polgármester 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az alábbiak szerint terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 
100/2014.(VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi szennyvízcsatorna építés II. 
ütemében a Szeghalmi úton lévő nyolc lakóingatlanra vonatkozólag javaslattal él a 
Körösladányi Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat felé. 
Mivel az említett ingatlanok hosszabb bekötési szakaszokkal érintettek, ezért a képviselő-
testület azt javasolja a társulat felé, hogy az udvaron belül történő kiépítési munka költségéből 
30 m-t az ingatlan tulajdonos, a többi fennmaradó részt a Körösladányi Csatornamű Beruházó 
Viziközmű Társulat térítsen meg. 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 
 
118/2014.(VIII.06.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Körösladány, 
Petőfi tér 4/1. sz. 1. ajtó alatti önkormányzati bérlakás megüresedését követően a lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló többször módosított 5/2001.(V.16.) sz. 
rendelete alapján Nánási Tibor és családja részére adja bérbe.  
Felkéri a polgármestert, hogy nevezettel a bérleti szerződést kösse meg. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A szerződés megkötésre került. 
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152/2014.(X.09.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzatiság kezdetétől 1990-től, ciklusonként emléktáblát állít a polgármesterek, 
képviselők és jegyzők névsorával, mely a Polgármesteri Hivatal folyosóján kerül elhelyezésre. 
Javasolja a következő Képviselő-testületnek, hogy e kezdeményezést folytassa tovább, döntsön 
abban, hogy az emléktábla milyen anyagból készüljön el. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 

 
Jelentés: Az elképzelés szerint a Megyei Önkormányzatnál látott módon, fakeretben 

egy-egy réztáblán szerepelnek a nevek. 
 
186/2014.(XII.03). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Puskás Imréné 
és Társai által az önkormányzat részére megvételre felajánlott körösladányi 1803. hrsz.-ú, 
Körösladány, Szeghalmi u. 20. sz. alatti ingatlant felértékelteti. Felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy amennyiben a felértékelés 1 millió forint alatti összeg, úgy a vételi ajánlatot tegye meg. A 
felértékelés előtt tájékozódjon az ingatlan felajánlójától, hogy ezen az áron értékesítik e az 
ingatlant.  
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A szerződés nem került megkötésre, mivel az ingatlanon 2015. májusáig 

elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. A törlést követően létrejöhet a 
szerződés. 

 
189/2014.(XII.03). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Ujfalusi Zsolt és 
Társai által felajánlott Körösladány, Széchenyi utca 2/1. sz. alatti ingatlant 2,5 m/Ft összegért 
nem vásárolja meg.  
Megbízza a polgármestert, tárgyaljon az ingatlan 1 m/Ft összegben történő megvásárlásáról. 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A döntést közöltük az érintettel, aki nem fogadta el a felajánlott vételárat. 
 
190/2014.(XII.03). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Református 
Egyházközség tulajdonában lévő Körösladány, Rákóczi u. 25. sz. alatti ingatlan ½-ed tulajdoni 
hányadát 499.000.- Ft-ért megvásárolja.  
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A szerződéskötéshez szükséges iratok megküldésre kerültek az eljáró ügyvéd 

részére, de még a szerződés nem készült el. Jelenleg folyamatban van, napokon 
belül aláírásra kerül. 
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200/2014.(XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Varga Imre 
ügyvédet, hogy az Önkormányzat nevében Somosi Attiláné Körösladány, Arany J. u. 49. 2. 
ajtószám alatti lakos bérlő 325.080.- Ft elmaradt lakásbérleti díj megfizetésére a Bíróságon az 
egyességet a Tájékoztatóban foglaltak szerint kösse meg.(A tájékoztató a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
Határidő: a legközelebbi bírósági tárgyalás 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: Az egyezség megkötésre került, azonban az alperes Somosi Attiláné nem 

tartotta be, e miatt nem jogerősen a bíróság I. fokon az ingatlan elhagyására 
kötelezte. 

 
203/2014.(XII.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Önkormányzat a Körös első szakaszára a Gyomaendrődi HTSZ-el kötött horgászati szerződést 
2015 évre meghosszabbítja.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést készítse elő és jóváhagyásra terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A szerződés megkötésre került. 
 
8/2015.(I.27). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Körösladányi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezését. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
pályázatot kíván benyújtani a „Mesés nyár vár ránk” elnevezésű táborra.  A tábor önrésze 
gyermekenként 1000.- Ft.  
Határidő: 2015. március 20. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A pályázat benyújtásra került. 
 
9/2015.(I.27). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Körösladányi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat elhatározását, miszerint csatlakozni kíván a „Minden gyerek lakjon 
jól” Alapítvány felhívásához. Az alapítvány ez évben a mini háztájihoz szükséges vetőmagot 
biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekes családok részére.  
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A pályázat benyújtásra került. 
 
15/2015.(01.27). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dr. Asztalos 
Miklós Művelődési Ház nagytermének akusztikai és technikai berendezések felmérésére 
javításokra szakértői javaslatot készített a Kotschy BT-vel (Törökbálint, Álmos vezér u. 4.sz.)  
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Szakértői díj. 200.000.- Ft +0 ÁFA  
Határidő: 2015. február 25. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A szakértői jelentés elkészült a mai ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. 
 
16/2015.(01.27). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tüköry Lajos 
Általános Iskola konyha dolgozóinak létszámát 2 fővel növeli, 2015. március 1.-től.  Az eddig 
közfoglalkoztatottként alkalmazott 2 főt, határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja. 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A munkaszerződések megkötésre kerültek. 
 
17/2015.(01.27). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Víziközmű 
Intézmény állandó dolgozói létszámkeretét 3 fővel megemeli. 2015. március 1.-től 2 főt 
alkalmaz állandó dolgozóként. 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: 2 fő munkaszerződésre megkötésre került. 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi. 

 
 
Körösladány, 2015. március 17. 
 
 
 
               Kardos Károly 
                polgármester 
 
 
 


