
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 testületi határozatok végrehajtási határideje 

járt le: 

 

40/2018.(07.03.) számú: 
Izsáki ÁMK Óvodájának jóváhagyott Honvédelmi Intézkedési Terve ellenőrző szerv részére 

és az intézményvezető részére megküldésre került.  

 

41/2018.(07.03.) számú: 
A módosított közétkeztetési szerződés aláírásra került a Royalsekt Zrt.-vel.  
 

42/2018.(07.03.) számú: 
0317/10 hrsz.-ú út összevonása megtörtént.  

 

43/2018.(07.03.) számú: 
Szily Kálmán utcában a 30 km sebességkorlátozó táblák kihelyezésre kerültek, egyidejűleg a 

helyi rendőrőrs parancsnokát is értesítettük a változásról.  

 

44/2018.(07.03.) számú: 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamra állásfoglalása elleni kifogás elbírálásáról szóló határozat a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékes szervei részére valamint az eladó és a vevő 

részére is megküldésre került. A kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidőben nem 

került benyújtásra kifogás így a határozat véglegessé vált.  

 

45/2018.(08.02.) számú: 

A határozatban jóváhagyott munkákat a kivitelező elvégezte.  

 

46/2018.(08.02.) számú: 

Munkagép adásvételi szerződése a határozat alapján aláírásra került és vevő kifizette a 

vételárat. 

 

47/2018.(08.02.) számú: 
A Mobil-Event Kft. megkapta a határozat kivonatát és a rendezvény a határozat 

rendelkezéseinek figyelembe vételével került meghirdetésre.  

 

48/2018.(09.04.) számú: 
Az Izsáki ÁMK Óvoda 2017 évi beszámolójának jóváhagyó határozata az intézményvezető 

részére megküldésre került.  

 

49/2018.(09.04.) számú: 

Izsák Város Településfejlesztési Koncepciója a határozat alapján megküldésre került a 

közreműködő szerveknek.  

 



50/2018.(09.04.) számú: 

Izsák Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája megküldésre került a közreműködő 

szerveknek.  

 

53/2018.(09.04.) számú: 
2018 évi Közbeszerzési Tervének módosítása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe 

feltöltésre került.  

 

54/2018.(09.04.) számú: 
A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal illetékes szervének megküldésre került.  

 

55/2018.(09.04.) számú: 
A Gondozási Központ  Szakmai Programja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékes 

szervének megküldésre került.  

 

56/2018.(09.04.) számú: 
A Gondozási Központ Házirendje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal illetékes szervének 

megküldésre került. 

 

57/2018.(10.04) számú: 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019 a határozat szerint 

kiírásra került.  

 

58/2018.(10.04) számú: 

Szent Mihály – Napi Családi Forgatag támogatása a határozat szerint kifizetésre került.  

 

59/2018.(10.04.) számú: 
Kossuth tér arculati megújításával kapcsolatos kivitelezési munkák elfogadásáról a nyertes 

pályázót és a közbeszerzési szakértő kiértesítésre került.  

 

60/2018.(10.04.) számú: 

Városi piaccsarnok kivitelezési munkáinak elfogadásáról a nyertes pályázót és a 

közbeszerzési szakértő kiértesítésre került.  

 

62/2018.(10.04.) számú: 

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 számú projekt költségvetése a határozat szerint módosításra 

került és a Magyar Államkincstár benyújtottuk a módosítási igényt.  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

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

 

Izsák, 2018. október 29. 

 

Mondok József  

Polgármester 
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