
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: 

 

 

24/2019.(04.16.) számú: 
Az ÁMK Könyvtárának 2018 évi beszámolójának elfogadásáról az intézményvezető 

kiértesítésre került és Megyei Könyvtár részére megküldésre került a beszámoló.  

 

25/2019.(04.16.) számú: 
Az ÁMK Könyvtárának 2019 évi munkatervének elfogadásáról az intézményvezető 

kiértesítésre került és Megyei Könyvtár részére megküldésre került a munkaterv. 

 

26/2019.(04.16.) számú: 

Az Izsáki ÁMK alapító okiratának módosítását a Magyar Államkincstár jóváhagyta és 

végleges döntést megküldte a fenntartó részére.    

 

27/2019.(04.16.) számú: 

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló döntés 

alapján a bizottságok tagjai és póttagjai letették az esküt, és a Területi Választási Iroda 

részére megküldésre került a határozat.  

 

28/2019.(04.16.) számú: 
A Közbeszerzési Szabályzat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltésre került és 

Izsák Város Önkormányzat szabályzati nyilvántartásába is bejegyzésre került.  

 

29/2019.(04.16.) számú: 
A Beszerzési Szabályzat módosítása megtörtént, a Képviselő-testület döntése alapján.  

 

31/2019.(04.16.) számú: 
Dr. Bíró Sándor fix finanszírozás igényének jóváhagyásáról kiértesítésre került és a pénzügyi 

teljesítés megtörtént.  

 

 

33/2019.(04.16.) számú: 
Kábeltévé hálózat hasznosítására pályázat kiírása megtörtént a Képviselő-testület döntése 

alapján. 

 



 

34/2019.(04.16.) számú: 
A 0346/32 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítésére pályázat kiírása megtörtént a Képviselő-

testület döntése alapján. 

 

 

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: 

 

Rendkívüli települési támogatás  

Április: 22 db határozat   85.365.- 

Május: 16 db határozat 77.730.-      

            1db elutasító határozat 

   

A közterület használatáról és a rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

közterület-használat engedélyezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:  

A rendelt 10 § alapján díjköteles határozat a 2019. április 16.-i testületi ülés óta:  

2 határozat 45.480.- Ft 

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

tájékoztatást adom:  

 

A 2019. április 16.-i testületi ülés óta kiadott közútkezelői hozzájárulások: 

 

Belterület: 14 db  

 



Tisztelt Képviselő-testület!  

 

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

 

 

Izsák, 2019. május 27. 

 

 

Mondok József  

Polgármester 
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