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100/2017.(11.13) számú: 
Termőföld adásvételi szerződés jóváhagyásának 
megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírálása. 
 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dalkó Attila 2016 Leányfalu Komáromi köz 
11. szám alatti lakosnak a Nemzeti Agrárkamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának 
BACS01-07176-6/2017.számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogását megvizsgálta és 
megváltoztatja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei 
Elnökségének állásfoglalást, következő jogosult esetében támogatja a föld tulajdonjogának 
átruházásáról szóló adásvételi szerződés jóváhagyását: 
 
- Dalkó Attila – 2016 Leányfalu Komáromi köz 11. 
 
A képviselő-testület határozata- mint közbeeső érdemi döntés-  elleni keresetlevél 
előterjesztésére a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kecskeméti 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve van lehetőség. A keresetlevél benyújtható 
az Önkormányzathoz, de közvetlenül az illetékes bíróságnál is. 
 
 
101/2017.(11.13) számú: 
LED közvilágítási beruházás közbeszerzési Bíráló 
Bizottság tagjainak megbízása 
 

H a t á r o z a t 
 

                           Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város közvilágításának  
                           LED rendszerű korszerűsítése” tárgyú építési beruházáshoz kapcsolódó  
                           közbeszerzési eljárást 2017. november 14. napjától - az előterjesztésben  
                           szereplő cégek meghívásával - megindítja. A közbeszerzési Bíráló Bizottság  
                           elnökének Bagócsi Károly címzetes főjegyzőt, tagjainak dr Zoric Ildikó  
                           ügyvédet, Bak Nándor aljegyzőt, Sutus Mónika pénzügyi csoportvezetőt és  
                           Pohl Nándor villamosmérnököt megválasztja. 
                           Megbízza a Polgármestert, hogy részükre a megbízólevelet adja ki. 
                           Határidő: azonnal. 
                           Felelős:   Mondok József polgármester  
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102/2017 (11.13.) számú: 
Izsáki 3. számú háziorvosi körzet működtetése 
 

H a t á r o z a t 
 

                              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mondok  
                              József polgármestert, hogy az Izsáki 3. számú háziorvosi körzet  
                              feladatellátása vonatkozásában egyeztető tárgyalást folytasson  a Rigó és  
                              Társa Orvosi Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal és a Bács –  
                              Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala Népegészségügyi 
                              Osztályával a vonatkozó működési engedély megszerzésével, illetve Izsák  
                              Város Önkormányzat működési engedélyének módosításával kapcsolatban. 
                              A testület kinyilvánítja, hogy támogatja dr Kovács Nóra foglalkoztatását  
                              tartós helyettesként és amennyiben a praxisengedélyt nevezett megszerzi,  
                              akkor vele kell feladat-ellátási szerződést kötni. 
                              Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31. 
                              Felelős:   Mondok József polgármester. 
 
 
I z s á k, 2017. november 24.                                 Bagócsi Károly s.k. 
                                                                                címzetes főjegyző 
 


