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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott 

döntések végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2010. október 1. és december 31. közötti időszakban a testület 6 ülést tartott és 43 

határozatot hozott. Az SzMSz 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a lejárt 

határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról 

szóló jelentést a következők szerint terjesztem elő:  

 

 

Határozat 
Megtett intézkedések, ellátott 

feladatok 

63/2010. (X.11.) polgármester illetmény Polgármester tiszteletdíjáról a szükséges 

munkaügyi intézkedések megtörténtek 

64/2010. (X.11.) polgármester költségátalány Polgármester költségátalányáról a 

szükséges munkaügyi intézkedések 

megtörténtek 

65/2010. (X.11.) az alpolgármester titkos 

szavazással történő 

megválasztása 

A szavazatszámláló bizottság elvégezte a 

munkáját. A határozat további 

intézkedést nem igényel 

66/2010. (X.11.) Dr. Tarcali Gábor alpolgármester 

választás 

A szavazatszámláló bizottság elvégezte a 

munkáját. Alpolgármester úr 

megválasztásáról szóló határozat további 
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intézkedést nem igényel 

68/2010. (X.11.) a pénzügyi és községfejlesztési 

bizottság megalakítása 

képviselő-testület bizottsága megalakult 

a határozatban foglaltak szerint 

69/2010. (X.11.) a szociális bizottság megalakítása képviselő-testület bizottsága megalakult 

a határozatban foglaltak szerint 

70/2010. (X.11.) művelődési, ifjúsági és sport 

bizottság megalakítása 

képviselő-testület bizottsága megalakult 

a határozatban foglaltak szerint 

71/2010. (X.25.) iskola alapító okiratának 

módosítása 

A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

72/2010. (X.25.) 2010/2011. tanévben a festészet 

tanszak alapfok 1.-2.összevont 

évfolyamok maximális 

létszámának maximum 20%-os 

mértékű emelés 

A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

73/2010. (X.25.) 2010/2011. tanévben a néptánc 

tanszak alapfok 3.-4. összevont 

évfolyamok maximális 

létszámának maximum 20%-os 

mértékű emelés 

A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

74/2010. (X.25.) KEOP 1.1.1/B  pályázat A pályázat beadásra került 

75/2010. (X.25.) iskolatej program Az Együttműködési megállapodás  

iskolatejjel való ellátásról aláírásra 

került. Az iskolában május 2-tól szállítják 

a tejet 

76/2010. (X.25.) alpolgármester tiszteletdíj Alpolgármester tiszteletdíjáról a 

szükséges munkaügyi intézkedések 

megtételre kerültek 

77/2010. (X.29.) 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió Ft 

összegű hitel 
a hitel felvétele megtörtént 

78/2010. (XI.10.) Mikrotérségi Bölcsőde alapító 

okirat módosítása 

A határozat megküldésre került a 

Hajdúhadházi Kistérségnek 

79/2010. (XI.10.) 2011. évi belső ellenőrzési terv A határozat megküldésre került a 

Hajdúhadházi Kistérségnek 
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80/2010. (XI.10. ) Hajdúhadházi Mikrotérségi  

(bölcsőde) gyermekjóléti 

alapszolgáltatásra 

A határozat megküldésre került a 

Hajdúhadházi Kistérségnek 

81/2010. (XI. 29.)  Bocskaikert Községi 

Önkormányzat és részben önálló 

költségvetési szervei 2010. I-III. 

negyedévi gazdálkodásáról 

A határozat lefűzésre került az ügyiratba 

82/2010. (XI.29. ) Mikrotérségi Szociális Gondozási 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

A határozat megküldésre került a 

Hajdúhadházi Kistérségnek 

83/2010. (XI.29. ) köztisztviselői 

teljesítménykövetelmények 

alapját képező 2011. évi célokat 

A határozat lefűzésre került az ügyiratba 

84/2010. (XI.29. ) önkormányzat 2011. évi 

munkaterve 

A határozat lefűzésre került az ügyiratba 

85/2010. (XI.29. ) 14271/2 hrsz-ú ingatlan 

térítésmentesen az 

önkormányzat tulajdonába 

kerülése 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért 

felelős Államtitkárának a határozat 

megküldésre került.  

86/2010. (XI.29. ) Bocskaikerti Humán Szolgáltató 

Központ vezetőjének 

beszámolóját 

A határozat megküldésre került a Humán 

Szolgáltató részére 

87/2010. (XI.29. ) iskola alapító okirat módosítás A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

88/2010. (XI.29. ) lejárt határozatokról jelentés a határozat a nyilvántartásba lefűzésre 

került. 

89/2010. (XI.29. ) Szociális Bizottságának végzett 

munkájáról 

a határozat a nyilvántartásba lefűzésre 

került. 

90/2010. (XI.29. ) Önkormányzat 2011. évi 

költségvetési koncepciója 

A határozat lefűzésre került az ügyiratba 

91/2010. (XI.29. ) Közlekedési Koordinációs Központ 

által kiírt pályázatok tárgyalás, 

beadás  

a pályázatbeadásra került 

92/2010. (XI.29. ) KEOP -2009-4.2.0/A kódszámú 

pályázat 
a pályázatbeadásra került 
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93/2010. (XI.29. ) 
Az Alter Energetikai Iroda által 

ajánlott pályázati lehetőséget a 

napelemes rendszerre 

vonatkozóan nem támogatja. 

intézkedést nem igényelt 

94/2010. (XII.20. ) Sápex Duett Kft. főzőkonyhára 

vonatkozó bérleti szerződés 

módosítás 

A határozat megküldésre került a Sápex 

Duett Kft részére 

95/2010. (XII.20. ) a Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, AMI és Óvodában 

fizetendő térítési díjak és tandíjak 

A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

96/2010. (XII.20. ) a Németh László Általános Iskola, 

AMI és Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzat 

A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

97/2010. (XII.20. ) Németh László Általános Iskola, 

AMI és Óvoda Házirendje 
A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

98/2010. (XII.20. ) Németh László Általános Iskola, 

AMI és Óvoda Pedagógiai 

programja 

A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

99/2010. (XII.20. ) Németh László Általános Iskola, 

AMI és Óvoda Integrációs 

Programja 

A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

100/2010. (XII.20. ) Németh László Általános Iskola, 

AMI és Óvoda MIP Programja 

A határozat megküldésre került a 

Németh László Ált. Isk. és AMI részére 

101/2010. (XII.20. ) Nyírségi Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás alapító 

okiratának hatályon kívül 

helyezéséről és a társulási 

megállapodás módosításáról, 

kiegészítéséről és egységes 

szerkezetbe foglalásáról 

A határozat megküldésre került a 

Nyíregyházi önkormányzatnak 

102/2010. (XII.20. ) A Nyírségi Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás 

Környezet és Energia Operatív 

Program keretében 

A határozat megküldésre került a 

Nyíregyházi önkormányzatnak 
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ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 

kódszámú pályázat benyújtása és 

a beruházás finanszírozása 

103/2010. (XII.20. ) 2010. évi közművelődési 

tevékenységéről szóló beszámolót 
A határozat lefűzésre került az ügyiratba 

104/2010. (XII.20. ) Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt  

viziközmű szolgáltatási 

tevékenységéről szóló  2010. évi 

beszámolója 

A határozat megküldésre került a 

Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt -nek 

105/2010. (XII.20. ) Pénzügyi Biztosító ajánlata A határozat lefűzésre került az ügyiratba 

106/2010. (XII.20. ) a közvilágítás fejlesztésére 

tárgyalások 

a fejlesztésről a tárgyalások 

megkezdődtek 

 

Kérem, hogy a fentiekben és az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint a Képviselő-

testület a jelentést fogadja el.  

Bocskaikert, 2011. május 23. 

 

  Szőllős Sándor  

                      polgármester 
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Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

2011. október 01-től december 31-ig 

 

 

Támogatás 

 

 

Megállapí

tás 

 

Elutasít

ás 

 

Megszünte

tés 

 

Továbbf

oly. 

 

Szünet

el. 

 

Módosí

tás 

 

Összes

en 

Szociális Bizottság 

Átmeneti 

segélyek 

4 5 - - - - 9 

Ápolási díj 

(méltányoss

ági) 

- - - - - - - 

Rendkívüli 

gyermekvéd

elmi 

8 2 - - - - 10 

Összesen 12 7 - - - - 19 

Polgármester 

Temetési 

segély 

 

2 - - - - - 2 

 

köztemetés 

1      1 

Lakásfenntar

tási 

támogatás   

43 2 - - - - 45 

Összesen 46 2 - - - - 48 
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Bocskaikert, 2011. május 31. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


