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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. október 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

85/2011. (X. 03.) KT. sz. határozata 

 

2011. január és szeptember 30. közötti időszakban a testület 16 ülést tartott és 76 

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 

1/2011. (I.10. ) az országos közutak átkelési 

szakaszain a forgalom 

csillapítására, a gyalogosok 

védelmének növelésére, a 

járművek sebességének 

csökkentésére alkalmas 

beavatkozások pályázat tervezés 

a forgalomcsillapító sziget tervezése 

megtörtént, a pályázat beadásra került. 

3/2011. (I.31. ) A 2011. évi belső ellenőrzési terv 

programpontjainak  1. sz. 

mellékletének módosítása 

a határozat megküldésre került a 

Hajdúhadházi Kistérségi Társulásnak. 

4/2011. (I.31. ) családi napközire vonatkozó 

működési engedély iránti kérelem 

benyújtása 

a Működési kérelem benyújtásra került 

Téglás Város Önkormányzat 

Jegyzőjének, a családi napközi 2011. 

augusztus 01-el kezdte meg működését. 

5/2011. (I.31. ) Humánszolgáltató Központ 

fenntartója a tanyagondnoki 

Tevékenységnaplóban az 

ellátottak aláírását tartalmazó 

rovat kitöltés 

a határozatot további intézkedésre 

megküldésre került a  Bocskaikerti 

Humánszolgáltató Központ vezetőjének. 

6/2011. (I.31. ) takarékossági program kidolgozás a takarékossági program végrehajtása 

megtörtént  

7/2011. (I.31. ) 35 millió forintos hitelkeret 

szerződés meghosszabbítás 

a hitelkeret meghosszabbításáról szóló 

szerződés aláírása megtörtént. 

8/2011. (I.31. ) Szolgáltatástervezési Koncepció a határozat egy példánya lefűzésre került 

az iratanyagba 



2 

 

9/2011. (I.31. ) tárgyalások a kerékpárút 

pályázatról 

a pályázattal a tárgyalások megtörténtek. 

10/2011. (I.31. ) az országos közutak átkelési 

szakaszain a forgalom 

csillapítására, a gyalogosok 

védelmének növelésére, a 

járművek sebességének 

csökkentésére alkalmas 

beavatkozások 

társfinanszírozására pályázat 

részvétele és önrésze 

1,7 millió forintos önrész betervezésre 

került az önkormányzat költségvetésébe 

11/2011. (II.23. ) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Kft. Társasági Szerződést 

Módosító Szerződés 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

Társasági Szerződést Módosító 

Szerződés határozat kivonata 

megküldésre került. 

12/2011. (III.01. ) oktatási intézmények 

költséghatékonysági vizsgálatról 

szóló szakértői jelentés 

a takarékossági program végrehajtása 

megtörtént 

13/2010. (III.31.) Polgármesteri Hivatal igazgatási 

szünet 

az érintett kollegák a határozatról 

értesültek. Az igazgatási szünet 

időtartamáról, valamint az ezzel 

kapcsolatos információkról a lakosság 

tájékoztatása megtörtént.  

14/2010. (III.31.) ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódó előkészítő 

munkák elvégeztetése, a pályázat 

benyújtására és önrész 

biztosítására 

geodéta, tervező, pályázatíró munka 

elkészült, a költségvetésben a 15 %-os 

önrész az önkormányzat költségvetésébe 

biztosítva lett. 

15/2011. (III. 29.) a Németh László Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és 

Óvoda  Alapító okiratát 

visszavonása, az intézmény 

megszüntetése 

az Németh László Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Óvoda intézmény 2011. augusztus 01-vel  

megszűnt. 

16/2011. (III. 29.) Németh László Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

alapító okirat 

Németh László Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

2011. augusztus 01-vel létrejött. 

17/2011. (III. 29.) Napsugár Óvoda Alapító okirat a Napsugár Óvoda 2011. augusztus 01-

vel létrejött. 

18/2011. (III. 29.) Pályázati felhívás Iskolaigazgató 

(magasabb vezető) állásra 

Iskolaigazgató állásra a pályázati felhívás 

a közoktatási közlönyben megjelent.  
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19/2011. (III. 29.) Pályázati felhívás Óvodavezetői 

(magasabb vezető) állásra 

Óvodavezetői állásra a pályázati felhívás 

a közoktatási közlönyben megjelent.  

20/2011. (III. 29.) az iskolai igazgatói és 

óvodavezetői pályázatok 

elbírálását végző háromtagú 

bizottság tagjai 

a három bizottság tag a pályázatokat 

elbírálta. 

21/2011. (III. 29.) a házi segítségnyújtás ellátási 

létszám keret 6 főről 9 főre 

emelése 

a határozatot további intézkedésre 

megküldésre került a  Bocskaikerti 

Humánszolgáltató Központ vezetőjének. 

22/2011. (III. 29.) időskorúak nappali ellátása 

esetében a klubvezetői álláshely 

státuszt 0,5 –re csökkentése 

a határozatot további intézkedésre 

megküldésre került a  Bocskaikerti 

Humánszolgáltató Központ vezetőjének. 

23/2011. (IV. 14.) Közbeszerzési Terv A határozat megküldésre került az 

illetékes ellenőrzési szerveknek. 

24/2011. (IV. 14.) Hivatali beszámoló Polgármesteri hivatal beszámolójáról a 

határozat intézkedést nem igényelt. 

25/2011. (IV. 14.) közhasznú egyesületnek a 

beszámolója 

Közhasznú egyesület beszámolójáról 

szóló határozat egy példánya lefűzésre 

került, az egyesület elnökének egy 

példány megküldésre került 

 

26/2011. (IV. 14.) a Teleház és a Bocskaikert 

Jövőjéért és Felemelkedéséért 

Alapítvány beszámolója 

Teleház és a Bocskaikertért Jövőjéért és 

Felemelkedésért Alapítvány 

beszámolójának határozatának egy 

példánya lefűzésre került, az alapítvány 

elnökének egy példány megküldésre 

került 

 

27/2011. (IV. 14.)  Hajdúhadházi Mikrotérségi 

Intézményfenntartó Társulás új, 

egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodását és Működési és 

Elszámolási Szabályzat 

kistérségi központ által megküldött 

társulási megállapodást Gyermekek 

Napközbeni Ellátása (Bölcsőde) 

Működési és Elszámolási Szabályzatát - a 

testület döntése alapján - a polgármester 

aláírta.  

28/2011. (IV. 14.)  óvoda melletti sportpálya 

(14271/2) önkormányzati 

tulajdonba vétele 

a határozat megküldésre került a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős 

Államtitkárának 

29/2011. (IV. 14.) Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi 

Társulás által történő belső 

ellenőrzési feladatok ellátásáról 

kistérségi központ által megküldött belső 

ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 

megállapodás- a testület döntése alapján - 
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szóló megállapodás a polgármester aláírta. 

30/2011. (IV. 14.) Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi 

Társulás Hajdúhadházi Kistérség 

Többcélú Kistérségi Társulási 

szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló határozat 

a határozat megküldésre került a 

Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi 

Társulásnak 

31/2011. (IV. 14.) Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi 

Társulás Hajdúhadházi Kistérség 

Többcélú Kistérségi Társulási 

Megállapodás 

kistérségi központ által megküldött 

megállapodást- a testület döntése alapján 

- a polgármester aláírta. 

32/2011. (IV. 14.) Dr. Tarcali Gábor alpolgármester, 

a Hajdúhadházi Többcélú 

Kistérségi Társulás ülésén a 

Polgármester távolléte esetében 

képviselje Bocskaikertet 

a határozat megküldésre került a 

Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi 

Társulásnak 

33/2011. (IV. 14.) Debreceni út aszfaltozása során a 

lakossági önrész mértéke 

a lakosság részére a tájékoztatás és a 

nyilatkozat kiküldésre került 

34/2011. (IV. 14.) három általános, vagy közlekedési 

mérnököt a minőségterv 

kidolgozottságának vizsgálatához 

felkérés 

Debreceni út aszfaltozása kapcsán a 

mérnökök felkérése megtörtént 

35/2011. (IV. 21.) rendőrkapitányi beszámoló A Rendőrség beszámolójával 

kapcsolatosan hozott határozatot a 

rendőrkapitány részére megküldtük.  

36/2011. (IV. 21.) a 2010. évre vonatkozó 

polgárőrségi beszámoló 

A határozat egy példánya átadásra került 

Polgármester úrnak. A Polgárőrséggel 

folyamatosan történik az egyeztetés 

aktuális teendőkkel kapcsolatban. 

37/2011. (IV. 21.) ÖNHIKI A pályázat benyújtásra került és az 

önkormányzat 8.176270 Ft nyert. 

38/2011. (V. 11.) TIOP -1.1.1-07/1-2008-0128           

pályázat tárgyában a  Pc-Max Kft 

pályázó ajánlatát 18.757.500 Ft. + 

ÁFA = 23.446.875 Ft ajánlati 

áron elfogadja.  

A határozat egy példánya megküldésre 

került a PC-Max Kft-nek. Az iskolában 

az eszközbeszerzés megtörtént. 

39/2011. (V. 11.) Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központ Alapító Okirat 

a határozatot megküldésre került a  

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

vezetőjének. 

40/2011. (V. 11.) 
Németh László Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási 

a határozatot megküldésre került az 

Iskolaigazgatónak. 
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Intézmény Alapító Okirat 

41/2011. (V. 11.) 
Napsugár Óvoda Alapító Okirat 

a határozatot megküldésre került az 

Óvoda Vezetőjének. 

42/2011. (V. 11.) 
Bocskaikert Község 

Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okirat 

a határozat egy példánya lefűzésre került 

az iratanyagba. 

43/2011. (V.30. ) 
gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 

2010. évi átfogó értékelés 

a határozat egy példánya Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala részére megküldésre 

került. 

44/2011. (V.30. ) Jegyző, mint belső ellenőrzési 

vezető 2010. évi összefoglaló 

jelentés 

a határozat egy példánya lefűzésre került 

az iratanyagba. 

45/2011. (V.30. ) Jelentés a lejárt határidejű 

határozatok és az átruházott 

hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

intézkedést nem igényelt 

46/2011. (V.30. ) HÉT HATÁR Határon Átnyúló 

Önkormányzati Szövetségbe 

történő belepés 

HÉT HATÁR Határon Átnyúló 

Önkormányzati Szövetségbe történő 

belepésről szóló határozat megküldésre 

került a szövetségnek. Az éves tagdíj 

átutalásra került. 

47/2011. (V.30. ) GDF Szuez Energia 

Magyarország Zrt. árajánlat a 

gázszolgáltatásra vonatkozóan  

a szerződést- a testület döntése alapján - a 

polgármester aláírta. 

48/2011. (V.30. ) Gyomtalanul 2011” című 

pályázati projekt 

két főt 6 órás munkaidőben 2011. július 

01-től augusztus 31-ig foglalkoztatva 

volt. 

49/2011. (V.30. ) kerékpárút önrész a pályázat beadásra került, a 14,4 millió 

forintos önrész az önkormányzat 

költségvetésébe biztosítva lett. 

50/2011. (V.30. ) tartozásátvállalási megállapodás 

és átvezetési kérelem 

a tartozásátvállalási megállapodást és 

átvezetési kérelmet, illetve a kezességi 

szerződést, a polgármestert úr aláírta. 

51/2011. (V.30. ) Közbeszerzési Szabályzat 

módosítás 

a határozat egy példánya lefűzésre került 

az iratanyagba. 

52/2011. (VI.20. ) A Németh László Általános 

Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

a határozat lefűzésre került a személyi 

anyagba 
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igazgatói megbízatását 

Moldovánné Duró Ágnesnek 

53/2011. (VI.20. ) A Németh László Általános 

Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

igazgatói megbízatását Sipos 

Istvánnak 

a határozat lefűzésre került a személyi 

anyagba, illetve megküldésre került Sipos 

István részére 

54/2011. (VI.20. ) A Németh László Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatójának vezetői 

pótléka 

a határozat lefűzésre került a személyi 

anyagba, illetve megküldésre került Sipos 

István részére 

55/2011. (VI.20. ) A Németh László Általános 

Iskola, AMI  igazgatójának 

20. 000 Ft összegű költségtérítése 

a határozat lefűzésre került a személyi 

anyagba, illetve megküldésre került Sipos 

István részére 

56/2011. (VI.20. ) A Németh László Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatói megbízatását 

Sipos István megbízása 

a határozat lefűzésre került a személyi 

anyagba, illetve megküldésre került Sipos 

István részére 

57/2011. (VI.20. ) a Napsugár óvoda vezetői 

posztjával kapcsolatban 2011. 

augusztus 01-től 2011. december 

31-ig   Baji Adrienn megbízása 

a határozat lefűzésre került a személyi 

anyagba, illetve megküldésre került Baji 

Adrienn részére 

58/2011. (VI.20. ) Napsugár óvoda vezetőjének havi 

illetménye 

a határozat lefűzésre került a személyi 

anyagba, illetve megküldésre került Baji 

Adrienn részére 

59/2011. (VII. 04.) Keleti Határzóna Erdőspuszták – 

Észak – Hajdúsági – Dél – 

Nyírség - Ligetaljai Egyesület 

létrehozása 

Az Egyesület létrejött. 

60/2011. (VII. 04.) Teleki utca 0168/99 hrsz-ú szántó 

művelési ágú és a 0168/94 hrsz-ú 

kivett sh. út részeinek 

külterületből belterületbe vonás 

A tulajdonos a határozat egy példányát 

megkapta. 

61/2011. (VII. 04.) -13/2011-es munkaszámú 

változási vázrajz a bocskaikerti 

0168/94 és  a 0168/99 hrsz-ú 

ingatlanok  megosztás 

A tulajdonos a határozat egy példányát 

megkapta 

62/2011. (VII. 08.) a Művelődési-, Ifjúsági és Sport 

Bizottság külsős tagjának 

Moldovánné Dúró Ágnes helyett 

2011. augusztus 01-től Sipos 

A határozat egy példánya megküldése 

megtörtént Sipos Istvánnak.  
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Istvánt választja meg 

63/2011. (VII. 08.) a Bocskaikerti Debreceni út 

fejlesztése” tárgyában a 

Debreceni Mélyépítő Holding 

Kft., pályázó ajánlatát 96.090.628 

Ft ellenszolgáltatás nettó 

összeggel elfogadása 

a szerződést Debreceni Mélyépítő 

Holding Kft- a testület döntése alapján - , 

a polgármester aláírta 

64/2011.(VII.27.) kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése ÉAOP-3.1.3/A-11 

költségei 

A pályázat be nyújtásra került. A 

határozat egy példánya megküldésre 

megtörtént a HBM-i Fejlesztési 

Ügynökségnek. 

65/2011.(VII.27.) Microsoft Önkormányzati Licence 

program  díj 

a licence díj átutalása megtörtént a az 

Albacomp IT Informatikai Zrt részére 

66/2011.(VII.27.) fogorvos és az önkormányzat 

között megkötött egészségügyi 

szerződés módosítás 

A határozat egy példánya megküldésre 

került a fogorvos részére, illetve a 

szerződésmódosítást Polgármester úr és a 

fogorvos aláírta. 

67/2011.(VII.27.) Debreceni út szervízutak 

fejlesztése megnevezésű projekt 

kivitelezési földmunkálatai 

Debreceni út szervízutak fejlesztése 

megnevezésű projekt kivitelezési 

földmunkálatai során keletkezett  homok 

és kő hulladék elszállítása  a kijelölt 

ingatlanra megtörtént. 

68/2011. (VIII. 

09.) 

11.000.000 Ft hitel felvétel 
A hitel felvétele megtörtént. 

69/2011. (VIII. 

09.) 

óvoda melletti sportpálya 

(14271/2 hrsz) ingatlan 

tulajdonjogának megszerzésére 

ingyenes átruházás jogcímen 

igény 

a határozat megküldésre került a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős 

Államtitkárának 

70/2011. (VIII.09.) ”Kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése Bocskaikertben 

költségvetése 

A pályázat be nyújtásra került. A 

határozat egy példánya megküldésre 

megtörtént a HBM-i Fejlesztési 

Ügynökségnek. 

71/2011. (VIII.29.) az önkormányzat és intézményei 

2011. I. félévi gazdálkodásáról a 

tájékoztatás 

a határozat egy példánya lefűzésre került 

az ügyiratba. 

72/2011. (VIII.29.) két I. osztály 18-18 fővel való 

indítás 

a határozatot további intézkedésre 

megküldésre került a z Iskola 

Igazgatójának. 
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73/2011. (VIII.29.) 3/b. osztály maximális 

létszámának maximum 20%-os 

mértékű emelés 

a határozatot további intézkedésre 

megküldésre került a z Iskola 

Igazgatójának. 

74/2011. (VIII.29.) 4. osztály maximális létszámának 

maximum 20%-os mértékű emelés 

a határozatot további intézkedésre 

megküldésre került a z Iskola 

Igazgatójának. 

75/2011. (VIII.29.) az építéshatósági ügyintéző 

munkaidejének napi 6 órás 

finanszírozás 

az építéshatósági ügyintéző 

munkaidejével kapcsolatban Jegyző Úr és 

a Hajdúhadházi Jegyző a tárgyalásokat 

lefolytatta, az ügyintéző 2011. 

szeptember 01-től 6 órában van 

foglalkoztatva, a kinevezés módosítás 

megtörtént. 

76/2011. (VIII.29.) kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése ÉAOP-3.1.3/A-11 

teljes költségvetése jó hrsz-ekkel 

A pályázat benyújtásra került. A 

határozat egy példánya megküldésre 

megtörtént a HBM-i Fejlesztési 

Ügynökségnek. 

 

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

testület a jelentést fogadja el.  

Bocskaikert, 2011. szeptember 27. 

  Szőllős Sándor  
                      polgármester 

 

Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

2011. január 01-től augusztus 31-ig 

 

 

Támogatá

s 

 

 

Megállapí

tás 

 

Elutasít

ás 

 

Megszünte

tés 

 

Továbbf

oly. 

 

Szünet

el. 

 

Módosí

tás 

 

Összes

en 

Szociális Bizottság 

Átmeneti 

segélyek 

31 5 - - - - 36 



9 

 

Ápolási díj 

(méltányoss

ági) 

- - - - - - - 

Rendkívüli 

gyermekvéd

elmi 

14 2 - - - - 16 

Összesen 45 7 - - - - 52 

Polgármester 

Temetési 

segély 

 

4 - - - - - 4 

 

köztemetés 

5      1 

Lakásfenntar

tási 

támogatás   

145 3 2 - - - 150 

Összesen 154 3 2 - - - 159 

 

 

Bocskaikert, 2011. október 14. 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

________________________     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


