
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2016. február 23-án tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

 

1/2016.(01.26.) számú határozat 1.) pontja: 

A Képviselő-testület 18 határozat végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadta és a 

tett intézkedéseket jóváhagyta. 

 

2/2016.(01.26.) számú határozat: 

A testület elfogadta a város 2016. évi költségvetésével kapcsolatos polgármesteri 

előterjesztést. A tervezési munkák befejeződtek, a költségvetési rendelet benyújtása 

megtörtént, az intézményvezetőkkel történő egyeztetést a jegyző Úr végrehajtotta. 

 

3/2016.(01.26.) számú határozat: 

A Képviselő-testület az Izsák Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás V. rész első bekezdésében a feladatellátáshoz biztosított 

helyiségcímet Izsák Szigligeti u.7. számra módosította és felhatalmazott a bérleti szerződés 

megkötésére. A bérleti szerződés aláírása megtörtént. 

 

4/2016.(01.26.) számú határozat: 

A testület jóváhagyta a Gondozási Központ vezetőjének a házi segítségnyújtás rendszerének 

átalakításával kapcsolatos beszámolóját. A kivonat az intézményvezető részére kiadásra 

került. 

 

5/2016.( 01.26.) számú határozat: 

A Képviselő-testület fenntartói jogkörében eljárva a Gondozási Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatát jóváhagyta. A kivonat kiküldése az intézményvezető részére 

megtörtént. 

 

6/2016.( 01.26.) számú határozat: 

A testület a Gondozási Központ Szakmai Programját az előterjesztésnek megfelelően 

jóváhagyta. A határozat kivonat kiküldésre került az intézményvezető részére. 

 

7/2016.(01.26.) számú határozat: 

A Képviselő-testület döntött, hogy a családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatás törvényekben 

meghatározott feladatait – a régi szervezeti forma fenntartásával – Gyermekjóléti – és 

Családsegítő Szolgálat keretében látja el és nem ír ki új intézményvezetői pályázatot. A 

kivonat megküldésre került az engedélyező hatóság részére, ahonnan megérkezett a 

nyilvántartásba vételhez és finanszírozáshoz szükséges működési engedély határozat. 
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8/2016.(01.26.) számú határozat: 

A testület fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta a Gyermekjóléti – és Családsegítő 

Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A dokumentum a működési engedély 

kiadásának feltétele volt. 

 

9/2016.( 01.26.) számú határozat: 

A Képviselő-testület jóváhagyta a Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálat Szakmai 

programját. A program szintén része volt az engedélyezési eljárásnak. 

 

10/2016.(01.26.) számú határozat: 

A testület döntésével nyilatkozott, hogy a Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálat 

működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja és a szolgálat létszámát 3 

főben határozta meg. A nyilatkozat feltétele volt a működési engedély kiadásának. 

 

12/2016.(01.26.) számú határozat: 

A Képviselő-testület Izsák Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési 

Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta. A Szabályzat megküldésre került a 

Területi Operatív Programot koordináló Bács-Kiskun megyei szervezet részére. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kérem a jelentés elfogadását és a tett intézkedések jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2016. február 16. 

 

 

                                                                                             (: Mondok József:) 

                                                                                                  polgármester 

 


