
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

Jelentés 
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és 

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtása:  

 

Az előző ülés óta az alábbi felsorolásban szereplő testületi határozatok végrehajtási határideje 

járt le: 

 

 

45/2019.(06.07.) számú: 

A Gondozási Központ autóbeszerzése megtörtént, a módosított előirányzatnak megfelelően.  

 

47/2019.(06.18.) számú: 
A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Izsáki Rendőrőrsének éves beszámolójának elfogadásáról 

szóló határozatot megküldtük a rendőrség részére. 

 

48/2019.(06.18.) számú: 

Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi működéséről szóló beszámoló 

elfogadásáról szóló határozatot megküldtük a Katasztrófavédelem részére.  

  

49/2019.(06.18.) számú: 
Polgármesteri Hivatal munkájáról a felügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámoló 

elfogadó határozatot megküldtük a Kormányhivatal részére. 

 

50/2019.(06.18.) számú: 
Izsák településrendezési eszközeinek 64/2018.(10.30.) határozattal indított módosítása 

partneri egyeztetésének lezárása a záró szakmai véleményt megkérése megküldésre került a 

Kormányhivatal részére.  

 

51/2019.(06.18.) számú: 
Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása megtörtént a helyben szokásos módon. 

 

 

52/2019.(06.18.) számú: 
A Képviselő-testület döntéséről az eladót értesítettük.  

 

 

53/2019.(06.18.) számú: 
Az Izsáki Táncsics Mihály Művelődési Ház küldetésnyilatkozatának elfogadásáról az 

intézményvezetőt értesítettük.  

 

 



Átruházott hatáskörben hozott döntések:  

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:  

 A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

támogatások megállapítása,  

 A közterület használatáról és a rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos hatáskör. 

A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök:  

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§ (2) bekezdésében, a 7.§ (3) 

bekezdésében, a 12.§ (5) bekezdésében, a 14.§ (1) bekezdés a) pontjában, a 29/B. § 

(2) bekezdés a) pontjában, a 34.§ (3) bekezdésében, (4) és (6) bekezdésében, a 35.§ és 

36.§ (1) bekezdésében, (3) és (4) bekezdésében, a 37.§ (1), (2) és (3) bekezdésében, 

39.§-ában, 41.§ (1) és (2) bekezdésében, a 42.§ (3) bekezdésében, a 42/A. § (1) és (2) 

bekezdésében, a 43.§ (1) bekezdésében meghatározott hatáskörök. 

   

A közterület használatáról és a rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

közterület-használat engedélyezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:  

Nem került kiadásra közterület foglalási határozat.  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott hatáskörökről az alábbi 

tájékoztatást adom:  

 

A 2019. június 18-i testületi ülés óta kiadott közútkezelői hozzájárulások: 

 

Belterület: 7 db 

Külterület: 1 db  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Kérem a jelentés megvitatását, elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

 

 

Izsák, 2019. augusztus 26. 

 

 

Mondok József  

Polgármester 
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