
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

 

J e l e n t é s 

A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az előző ülés óta az alábbi felsorolásban szereplő határozatok végrehajtási határideje járt le: 

 

17/2017.(02.28.) számú határozat: 

A Képviselő-testület a 2017. évi közbeszerzési tervet fogadta el. Mivel két pályázat kapcsán is 

szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása, így módosítani kell a tervet, melynek 

előterjesztése a mai ülésen megtörténik. 

 

50/2017.(04.25.) számú határozat: 

A testület a Tündérfátyol Alapítvány részére a szabadszállási esetkocsi eszközbeszerzésének 

támogatására 100.000 Ft támogatást biztosított. A kivonat az alapítvány címére megküldésre 

került, onnan kézbesítés nélkül visszaérkezett. Az új kézbesítés folyamatban van. 

 

52/2017.(05.22.) számú határozat: 

A Képviselő-testület felhatalmazott, hogy a Kossuth tér arculati megújítása, piactér 

kialakítása című projekt támogatási szerződését aláírjam. A szerződés 2017. június 15-én 

hatályba lépett. 

 

53/2017.(05.22.) számú határozat: 

A testülettől felhatalmazást kaptam az Izsáki városháza energetikai korszerűsítési projekt 

támogatási szerződésének aláírására. A szerződés 2017. június 7-én aláírásra került. 

 

54/2017.(05.30.) számú határozat: 

A Képviselő-testület elfogadta 22 határozat végrehajtásáról szóló jelentésemet és a tett 

intézkedéseket jóváhagyta. 

 

57/2017.(05.30.) számú határozat: 

A testület a kiküldött szakmai ajánlásnak megfelelően új szerkezetben elfogadta az adósságot 

keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját bevételek összegének meghatározásáról szóló 

határozatot. A kivonat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került. 

 

58/2017.(05.30.) számú határozat: 

A Képviselő-testület részvételi szándékát nyilvánította ki a TOP-5.1.2-16 kódszámú, a „ Helyi 

foglalkoztatási együttműködések „ pályázatban. A határozat kivonata megküldésre került 

Kiskőrös Város Polgármestere részére. 

 

60/2017.(05.30.) számú határozat: 

A testület döntött a sportöltöző használatával kapcsolatos bérleti díjról és az alkalmi 

rendezvények vonatkozásában egy számítási rendszert állapított meg. A határozat kivonata a 

pénzügyi csoport részére kiadásra került. 
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62/2017.(06.06.) számú határozat: 

A Képviselő-testület döntött az Esély Otthon pályázat konzorciumi együttműködési 

megállapodásának aláírásáról. A megállapodást a felhatalmazás alapján aláírtam. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2017. június 19. 

 

 

                                                                                         (: Mondok József:) 

                                                                                              polgármester 

 

 

 

 


