
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: 

 

 

54/2019.(08.13) számú: 

A Kossuth téri parkfelújítás költségvetésének kiegészítéséről szóló döntés alapján a 

kivitelezőkkel a szerződés megkötésre került, a munkálatok elvégzése megkezdődött.  

 

55/2019.(08.13) számú: 

Személygépkocsi vásárlás a Gondozási Központ részére szóló döntés alapján, megrendelés 

módosításra került a határozat alapján, a gépjármű megérkezett és a Gondozási Központ 

használatba vette.  

 

57/2019.(08.27.) számú: 
Az Izsáki ÁMK Óvoda 2018 évi beszámolójának elfogadásáról az intézményvezetőt 

értesítettük.  

  

58/2019.(08.27.) számú: 
Az óvodai csoportlétszámok engedélyezéséről szóló határozatot az Izsáki ÁMK Óvoda 

intézményvezetője részére megküldtük.  

 

59/2019.(08.27.) számú: 
SZMSZ módosításának előkészítéséről szóló döntés alapján az SZMSZ módosításának 

tervezete a 2019. szeptember 17. ülésre előterjesztésre került.  

 

60/2019.(08.27.) számú: 
Az adóigazgatási munkáról szóló beszámolót elfogadásáról az intézményvezető értesítésre 

került.  

 

61/2019.(08.27.) számú: 
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról a tagok értesítésre kerültek, VÁKIR 

rendszerbe felvezetésre kerültek a tagok, a Helyi Választási Bizottság megkezdte működését.  

 

62/2019.(08.27.) számú: 
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról a póttagok 

értesítésre kerültek és az új póttagok a VÁKIR rendszerbe felvezetésre kerültek.  

 



63/2019.(08.27.) számú: 
Gördülő Fejlesztési Tervek 2020-2034 véleményezéséről szóló határozatot megküldtük a 

BÁCSVÍZ Zrt. részére.  

 

64/2019.(08.27.) számú: 
A kun emlékszobor elhelyezéséről szóló döntésről az emlékmű állítóját 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 szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokról az 

alábbi tájékoztatást adom:  

 

Rendkívüli települési támogatás: 

Június: 19 db határozat 86.000.- 

Július:  21 db határozat 65.000.- 

Augusztus: 14 db határozat   53.000.- 

Szeptember 16.-ig:  26 db határozat  135.000.-    

 

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. augusztus 27-i testületi ülés óta kiadott közútkezelői hozzájárulások: 

 

Belterület: 10 db 

Külterület: 1 db  



 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

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

 

 

Izsák, 2019. szeptember 16.  

 

 

Mondok József  

Polgármester 
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