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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

5/2012. (II.06.) KT. sz. határozata 

 

2011. október és december 31. közötti időszakban a testület 5 ülést tartott és 42 

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 

77/2011. (X.03.) a Németh László Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzat 

a határozatot megküldésre került az 

Iskolaigazgatónak. 

78/2011. (X.03.) a Németh László Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény Házirendje 

a határozatot megküldésre került az 

Iskolaigazgatónak. 

79/2011. (X.03.) a Németh László Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény PEd Programja 

a határozatot megküldésre került az 

Iskolaigazgatónak. 

80/2011. (X.03.) a Németh László Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény MIP programja 

a határozatot megküldésre került az 

Iskolaigazgatónak. 

81/2011. (X.03.) a Napsugár Óvoda SzMSz a határozatot megküldésre került az 

Óvoda Vezetőjének. 

82/2011. (X.03.) a Napsugár Óvoda Házirendje a határozatot megküldésre került az 

Óvoda Vezetőjének. 

83/2011. (X.03.) a Napsugár Óvoda PEd programja a határozatot megküldésre került az 

Óvoda Vezetőjének. 



2 

 

84/2011. (X.03.) a Napsugár Óvoda MIP programja a határozatot megküldésre került az 

Óvoda Vezetőjének. 

85/2011. (X.03.) Lejárt határozatokról jelentés intézkedést nem igényelt 

86/2011. (X.03.) a Németh László Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben a 2011/2012-es 

tanévben a tanulószoba maximális 

létszámának maximum 20%-os 

mértékű emelés 

a határozatot megküldésre került az 

Iskolaigazgatónak. 

87/2011. (X.03.) Dr. Lőrinczy Tamás 2011. július 

01-i hatályú központi orvosi 

ügyelet vezetői kinevezése 

a határozatot megküldésre került Dr. 

Lőrinczy Tamás orvosi ügyelet vezetőnek 

88/2011. (X.03.) Németh László utca északi 

oldalának rendezése 

a geodétával és a közüzemi 

szolgáltatókkal, illetve az érintett 

ingatlantulajdonosokkal történő 

egyeztetés megtörtént, a megállapodás 

aláírása folyamatban van. 

89/2011. (X.03.) Debreceni szervízút nyomvonalán 

lévő gyomfák hasznosítása 

gyomfák hasznosítása, illetve értékesítése 

és az egy összegben 5000Ft/m
3
 áron 

történő eladása megtörtént. 

90/2011. (X.03.) Lovass Lajosnak  post humusz 

díszpolgári cím - elvi szinten - 

adományozása 

Lovass Lajos özvegye részére a post 

humus díszpolgári cím átadásra került. 

91/2011. (X.15.) Lovass Lajosnak  post humusz 

díszpolgári cím adományozása 

Lovass Lajos özvegye részére a post 

humus díszpolgári cím átadásra került. 

92/2011. (X.15.) Bocskaikert Humán Szolgáltató 

Központ Vincellér utcai 

épületének bővítés pályázat 

a pályázat beadásra került. 

94/2011. (XI. 14.) 2012. évi költségvetési koncepció a határozatnak megfelelően a 2012. évi 

költségvetési rendelet tervezet elkészítése 

megtörtént 

95/2011. (XI. 14.) Önkormányzat és részben önálló 

költségvetési szervei 2010. I-III. 

negyedévi gazdálkodás 

intézkedést nem igényel 

96/2011. (XI. 14.) közvilágítás üzemeltetés Eh-Szer 

Kft-vel 

a határozat egy példánya megküldésre 

került az Eh-Szer Kft-nek 
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97/2011. (XI. 14.) közvilágítás Köz-Térvill Kft. 

üzemeltetés nem támogatása 

a határozat egy példánya megküldésre 

került a Köz-Térvill Kft-nek. 

98/2011. (XI. 14.) közvilágítás üzemeltetés Mezei-

Vill  Kft 

a határozat egy példánya megküldésre 

került a Mezei-Vill Kft-nek, az 

üzemeltetési szerződés aláírásra került. 

99/2011. (XI. 14.) nem támogatja, a Bocskaikert, 

Gyöngyvirág u. 28/. sz. alatti 

ingatlant………………funkcióra 

kívánja használni. 

a határozat egy példánya lefűzésre került 

az ügyiratba. 

100/2011. (XI. 14.) az önkormányzat tulajdonában 

lévő Bocskaikert, Gyöngyvirág u. 

28/. sz. alatti ingatlant értékesíteni 

kívánja. 

a szomszédos ingatlantulajdonosokkal a 

tárgyalások folyamatban vannak. 

101/2011. (XI. 14.) az E.on Energiaszolgáltató Kft-vel 

a villamos energia adás-vételére 

vonatkozó meglévő szerződés 

az E.on Energiaszolgáltató Kft-vel a 

villamos energia adás-vételére vonatkozó 

meglévő szerződés aláírásra került. 

102/2011. (XI. 14.) hitelkeret 45 millió Ft-ra történő 

felemelés 

hitelkeret 45 millió Ft-ra történő 

felemelése megtörtént. 

103/2011. (XI. 14.) a településrendező mérnökkel, a 

megbízott főépítésszel való 

tárgyalás, valamint a velük 

kötendő megállapodás aláírására a 

Rendezési Terv módosításával 

összefüggő szakhatósági, közmű-

üzemeltetői egyeztetések 

lefolytatása 

 

104/2011. (XI.30. ) Mikrotérségi Bölcsőde alapító 

okirat módosítása 

A határozat egy példánya megküldésre 

került a Hajdúhadházi Kistérségnek. 

105/2011. (XI.30. ) Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat és Pedagógiai 

Szakmai Szolgáltató Intézettel a 

továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás pedagógiai 

szakszolgálati feladatok ellátására 

vonatkozóan kötendő 

megállapodás 

A határozat egy példánya megküldésre 

került a Hajdúhadházi Kistérségnek 

106/2011. (XI.30. ) Kistérségi Társulási Megállapodás A határozat egy példánya megküldésre 

került a Hajdúhadházi Kistérségnek 
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107/2011. (XII.19. ) köztisztviselői 

teljesítménykövetelmények alapját 

képező 2012. évi célokat 

meghatározása 

teljesítménykövetelmények alapját 

képező 2012. évi célokat a köztisztviselők 

írásban megkapták 

108/2011. (XII.19. ) a jegyző egyéni 

munkateljesítmény 

A határozat lefűzésre került a személyi 

anyagba 

110/2011. (XII.19. ) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Kft. Társasági Szerződést 

Módosító Szerződés XVII pontját 

jóváhagyása 

Társasági Szerződést Módosító 

Szerződésről szóló határozat megküldésre 

került a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Kft.-nek. 

111/2011. (XII.19. ) A Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. 

évre vonatkozó díjtételeket 

jóváhagyása 

2012. évre vonatkozó díjtételeket 

jóváhagyásáról szóló határozat 

megküldésre került a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft.-nek. 

112/2011. (XII.19. ) 2012. évi közművelődési 

tevékenységéről szóló beszámoló 

a határozat egy példánya lefűzésre került 

az ügyiratba 

114/2011. (XII.19. ) Közművelődés megállapodás A megállapodás megküldésre került a 

Németh László Általános Iskola, AMI 

részére 

115/2011. (XII.19. ) Baji Adrienn megbízott 

óvodavezető megbízása 

A határozat egy példánya lefűzésre került 

a személyi anyagba 

116/2011. (XII.19. ) Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-

vel Üzemeltetési Szerződés 

Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel 

Üzemeltetési Szerződés megküldése 

megtörtént. 

118/2011. (XII.19. ) Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó 

és Hasznosító Társulás által 

fenntartott szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszer 

továbbfejlesztése” (KEOP 1.1.1/B) 

tárgyú pályázat benyújtása 

a határozat egy példánya a Hajdúsági 

Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító 

Társulásnak megküldése megtörtént 

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

testület a jelentést fogadja el.  

Bocskaikert, 2012. február 1. 

 

  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 

 

Megszünt

etés 

 

Továbbf

oly. 

 

Szünet

el. 

 

Módosí

tás 

 

Összes

en 

Szociális Bizottság 

Átmeneti 

segélyek 

10 1 - - - - 11 

Ápolási díj 

(méltányossá

gi) 

- - - - - - - 

Rendkívüli 

gyermekvéd

elmi 

4 - - - - - 4 

Összesen 14 1 - - - - 15 

Polgármester 

Temetési 

segély 

1 - - - - - 1 

 

köztemetés 

-      - 

Lakásfenntar

tási 

támogatás   

81 - 2 - - 1 84 

Összesen 82 - 2 - - 1 85 

 

Bocskaikert, 2012. február 8. 

 

A kivonat hiteléül: 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 


