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79/2019.(09.24.) számú: 
Döntés az ,,A” típusú Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” 

ösztönző támogatásra beadott pályázatok nyerteseiről 

 

 

H a t á r o z a t 

 

(1)  
a) Izsák Város Polgármestere felkéri Izsák Város Képviselő-testületét, hogy az Esély 

Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja" ösztönző 

támogatásról szóló 11/2019 (VIII.27.) önkormányzati rendeletben  meghatározott 

elbírálási pontrendszer alapján állítson fel rangsort az „A” típusú pályázati 

felhívásokra beérkezett pályázati anyagok között,  

b) és döntsön az (1) a) pont szerint felállított rangsorra, valamint a Jogi- Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság, Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság és 

Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleményezésére tekintettel, a 

rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve a támogatásban 

részesíthető pályázókról. 

A nyertes pályázók: 

1. Cséplő Dávid 

2. Fejszés Dorina 

3. Bőtös Barnabás 

4. Dr. Huszák Júlia 

 
Felelős: Izsák Város Képviselő-testülete 

Határidő: 2019. szeptember 24.  

(2) Izsák Város Képviselő-testülete felhatalmazza Izsák Város Polgármesterét, hogy az (1) 

b) pont szerinti döntés alapján a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket kösse 

meg. 

 

A támogatási szerződések nyertes pályázókkal való megkötésével kapcsolatban 

Felelős: Mondok József polgármester 

Határidő: a Képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 10. nap.  

 

 

 

 

 

 

 



80/2019.(09.24.) számú: 
Döntés a ,,B” típusú Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” 

ösztönző támogatásra beadott pályázatok nyerteseiről 

 

 

H a t á r o z a t 

 

(1)  
a) Izsák Város Polgármestere felkéri Izsák Város Képviselő-testületét, hogy az Esély 

Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja" ösztönző 

támogatásról szóló 11/2019 (VIII.27.) önkormányzati rendeletben  meghatározott 

elbírálási pontrendszer alapján állítson fel rangsort a „B” típusú pályázati 

felhívásokra beérkezett pályázati anyagok között,  

b) és döntsön az (1) a) pont szerint felállított rangsorra, valamint a Jogi- Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság, Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság és 

Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleményezésére tekintettel, a 

rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve a támogatásban 

részesíthető pályázókról. 

 
A beérkezett nyertes pályázók: 

1. Hollósi Aranka Zsófia 

2. Szabó Enikő 

3. Langó Nikolett 

4. Bálint Tamás 

5. Fejszés Márta 

6. Farkas Evelin 

7. Farkas Bence 

8. Magyar Kálmán  

9. Magyar Mária 

felelős: Izsák Város Képviselő-testülete 

határidő: 2019. szeptember 24.  

(2) Izsák Város Képviselő-testülete felhatalmazza Izsák Város Polgármesterét, hogy az (1) 

b) pont szerinti döntés alapján a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket kösse 

meg. 

 

A támogatási szerződések nyertes pályázókkal való megkötésével kapcsolatban 

Felelős: Mondok József polgármester 

Határidő: a Képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 10. nap.  

 

 



81/2019.(09.24.) számú: 
Döntés a ,,C” típusú Esély Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” 

ösztönző támogatásra beadott pályázatok nyerteseiről 

 

 

H a t á r o z a t 

 

(1)  
10. Izsák Város Polgármestere felkéri Izsák Város Képviselő-testületét, hogy az Esély 

Otthon ,,Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja" ösztönző 

támogatásról szóló 11/2019 (VIII.27.) önkormányzati rendeletben  meghatározott 

elbírálási pontrendszer alapján állítson fel rangsort a „C” típusú pályázati 

felhívásokra beérkezett pályázati anyagok között,  

11. és döntsön az (1) a) pont szerint felállított rangsorra, valamint a Jogi- Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság, Közművelődési- Oktatási és Sportbizottság és 

Egészségügyi és Szociális Bizottság előzetes véleményezésére tekintettel, a 

rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve a támogatásban 

részesíthető pályázókról. 

A beérkezett nyertes pályázók: 

1. Csikósné Szabó Krisztina 

2. Lévai Zsuzsanna 

3. Baráté István 

4. Laczi József Pál 

5. Dányi Diána 

6. Farkas László 

 
Felelős: Izsák Város Képviselő-testülete 

Határidő: 2019. szeptember 24.  

(2) Izsák Város Képviselő-testülete felhatalmazza Izsák Város Polgármesterét, hogy az (1) 

b) pont szerinti döntés alapján a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket kösse 

meg. 

 

A támogatási szerződések nyertes pályázókkal való megkötésével kapcsolatban 

Felelős: Mondok József polgármester 

Határidő: a Képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 10. nap.  

 
Izsák, 2019. szeptember 26. 
 
 
 

Bak Nándor s.k. 
jegyző 


