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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. április 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

34/2012. (IV.12.) KT. sz. határozata 

2012. január és március 31. közötti időszakban a testület 5 ülést tartott és 33 

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 

száma  tartalma  

1/2012. (I.05.) Humánszolgáltató Központ önerő 

biztosítása 

a határozat egy példánya lefűzésre 

került az ügyiratba  

2/2012. (I.05.) Bocskaikerti Humán Szolgáltató 

Központ Szakmai Programmódosítás 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

3/2012. (I.24.) A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 

Hasznosító Társulás Társulási 

megállapodásának módosítás 

a határozat egy példánya a Hajdúsági 

Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító 

Társulásnak megküldése, illetve a 

megállapodás aláírása megtörtént  

4/2012. (II.06.) kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

végleges árak 

a határozat egy példánya lefűzésre 

került az ügyiratba 

5/2012. (II.06.) lejárt határozatok intézkedést nem igényel 

6/2012. (II.06.) hivatali beszámoló a határozat egy példánya lefűzésre 

került az ügyiratba 

7/2012. (II.06.) viziközmű rendszerek jövőbeni 

üzemeltetés 

a szándéknyilatkozat aláírása 

megtörtént, a határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúböszörmény 

önkormányzatának 

8/2012. (II.06.) Bocskaikerti Humán Szolgáltató 

Központ beszámolója 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

9/2012. (II.06.) az átmeneti segély mértéke intézkedést nem igényel 

10/2012. (II.06.) 2012. évi költségvetéshez a saját 

bevételek, az adósságot keletkeztető 

ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek három évre várható 

a határozat egy példánya lefűzésre 

került az ügyiratba 
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kimutatása 

11/2012. (II.06.) Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 

vezető kinevezése 

a határozatot megküldésre került a 

Hajdú-Bihar Megyei 

Rendőrkapitányság vezetőjének 

12/2012. (II.06.) Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális 

Gondozási Központ jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás szociális 

alapszolgáltatás megállapodás 

a Megállapodás aláírása megtörtént, a 

határozatot megküldésre került a 

hajdúhadházi szociális mikrotérségi 

intézményfenntartó társulásnak 

13/2012. (II.06.) hivatal udvarán található gallyfák 

értékesítése 

a gallyfák értékesítése megtörtént 

14/2012. (II. 29.) Napsugár Óvoda Alapító Okirat 

módosítása 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

15/2012. (II. 29.) Németh László Általános Iskola, AMI 

Alapító Okirat módosítása   

a határozatot megküldésre került az 

Iskolaigazgatónak 

16/2012. (II. 29.) Bocskaikerti Humán Szolgáltató 

Központ Alapító Okirat módosítása   

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

17/2012. (II. 29.) Bocskaikert Község Önkormányzat 

Alapító Okirat 

a határozat egy példánya lefűzése az 

ügyiratba megtörtént  

18/2012. (II. 29.) Bocskaikert Község Polgármesteri 

Hivatala Alapító Okirat 

a határozat egy példányának lefűzése az 

ügyiratba megtörtént 

19/2012. (II. 29.) Napsugár Óvoda Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítás 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

20/2012. (II. 29.) a Németh László Általános Iskola, AMI 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítás 

a határozatot megküldésre került az 

Iskolaigazgatónak 

21/2012. (II. 29.) házi segítségnyújtás ellátási létszám 

emelése 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

22/2012. (III. 26.) a Teleház és a Bocskaikert Jövőjéért és 

Felemelkedéséért Alapítvány beszámoló 

a határozatot megküldésre került az 

Alapítvány elnökének, illetve egy 

példány lefűzése az ügyiratba 

megtörtént 

24/2012. (III. 26.) 2012. évi Közbeszerzési Terv a határozat egy példányának lefűzése az 

ügyiratba megtörtént 

25/2012. (III. 26.) Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központ Szakmai Program 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 
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26/2012. (III. 26.) Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzat 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

27/2012. (III. 26.) Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központ Házirend 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

29/2012. (III. 26.) Bocskaikert Község Önkormányzat 

adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek 

bemutatása 

a határozat egy példányának lefűzése az 

ügyiratba megtörtént 

30/2012. (III. 26.) Bocskaikert Község Önkormányzat 

alapító okirat módosítás 

a határozat egy példányának lefűzése az 

ügyiratba megtörtént 

31/2012. (III. 26.) Bocskaikert Község Polgármesteri 

Hivatal alapító okirat módosítás 

a határozat egy példányának lefűzése az 

ügyiratba megtörtént 

32/2012. (III. 26.) szociális bizottsági tag külső tagjának 

választása 

szociális bizottsági tag külső tagjának 

választásával kapcsolatos döntés 

értesítése az érintettek részére 

megtörtént 

33/2012. (III. 26.) Mazsola Családi Napközi és a 

Csillagvirág Családi Napközi 

Házirendje 

a határozatot megküldésre került az 

Intézményvezetőnek 

 

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

testület a jelentést fogadja el.  

Bocskaikert, 2012. április 10. 

 

  Szőllős Sándor  
                      polgármester 

 

Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

2012. január 01-től március 31-ig 

 

Támogatás 

 

 

Megállapít

ás 

 

Elutasítás 

 

Megszüntetés 

 

Továbbfoly. 

 

Szünetel. 

 

Módosítás 

 

Össze

sen 

Szociális Bizottság 

Átmeneti 

segélyek 

8 2 - - - - 10 
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Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

1 1 - - - - 2 

Összesen 9 3 - - - - 12 

Polgármester 

Temetési segély 1 - - - - - 1 

 

köztemetés 

1      1 

Összesen 2 - - - - - 2 

 

 

Bocskaikert, 2012. március 27. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


