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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. július 09-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

61/2012. (VII. 09.) KT. sz. határozata 

 

2012. április és június 30. közötti időszakban a testület 6 ülést tartott és 27 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  

28/2012 (III. 26.) Viziközművek üzemeltetéséről a TRV 

Zrt-vel fennálló szerződés 

meghosszabbítás 

2012. május 31-ig az üzemeltetési 

szerződést változatlan feltételekkel 

Polgármester úr aláírta 

34/2012. (IV.12.) lejárt határozatok intézkedést nem igényel 

35/2012. (IV.12.) AKSD beszámoló a határozatot megküldésre került az 

AKSD- nek, illetve az ügyiratba 

lefűzésre került 

36/2012. (IV.12.) Víziközmű Szolgáltató Társulás 

létrehozása 

társulás megalapítása, társulási 

megállapodás elfogadása, illetve a 

társulási megállapodás aláírása 

megtörtént. A határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúböszörmény 

város Önkormányzatának 

37/2012. (IV. 25.)  Közbeszerzési szabályzat a Közbeszerzési Szabályzat a 

„szabályzatok” számítógépes 

nyilvántartásba elhelyezésre került 

39/2012. (IV. 25.)  Víziközmű Szolgáltató Társulás 

Társulási Megállapodás módosítása 

A megállapodás módosítás aláírása 

megtörtént. A határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúböszörmény város 

Önkormányzatának 

40/2012. (IV. 25.)  Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság megalapítása 

Az alapszabály elfogadása, a 

cégbejegyzési eljárás megindítására 

megtörtént. A határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúböszörmény 

város Önkormányzatának 

42/2012. (IV. 25.)  rendőrkapitányi beszámolót A határozat megküldésre került a Hajdú- 

Bihar Megyei Rendőr-főkapitánynak és a 
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Hajdúhadházi Rendőrkapitánynak 

43/2012. (V. 14.)  gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2011. évi átfogó értékelése 

A határozat megküldésre került HBM-i 

Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatal 

részére 

44/2012. (V. 14.)  közvilágítási hálózat korszerűsítésével, 

bővítésével, az áramigényéhez 

szükséges villamos áram 

megvásárlásával kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás megindítás 

közvilágítási hálózat korszerűsítésével, 

bővítésével, az áramigényéhez 

szükséges villamos áram 

megvásárlásával kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás megindítás, a 

meghívandó mikro-, kis- és 

középvállalkozások kiválasztása 

megtörtént 

46/2012. (V. 14.)  Önhiki pályázat Az Önhiki pályázat benyújtása 

megtörtént. 

47/2012. (V. 24.) a Bocskaikert Községi Önkormányzat  

és a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zártkörűen működő 

Részvénytársaság között létrejött  

Bérleti-üzemeltetési szerződés 

Bérleti-üzemeltetési szerződés 

megtörtént 

48/2012. (V. 24.) GDF Suez Energia Magyarország Zrt. 

árajánlat gázszolgáltatásra (iskola) 

szerződési ajánlat és a kapcsolódó 

dokumentumok aláírása megtörtént 

49/2012. (V. 24.) ÉAOP-3.1.3-A-11-2011-0002 azonosító 

számú „Kerékpárút hálózat fejlesztése 

Bocskaikertben” című pályázat 

kivitelezésére vonatkozó Hirdetmény 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

ajánlattételi felhívása megküldésre 

került a leendő cégeknek 

50/2012. (V. 24.) Közvilágítási berendezések 

korszerűsítése és közvilágítási hálózat 

bővítése - Bocskaikert” kapcsolatos 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

ajánlattételi felhívás kiküldésre került a 

leendő cégeknek 

51/2012. (V. 24.) Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 

A társulási megállapodás módosítás aláírása 

megtörtént. A határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúböszörmény város 

Önkormányzatának 

52/2012. (V. 24.) Közbeszerzési Szabályzat módosítás a Közbeszerzési Szabályzat a 

„szabályzatok” számítógépes 

nyilvántartásba elhelyezésre került 

53/2012. (V. 24.) Magyar Energia Beszerzési Közösség 

által tett szerződési  ajánlat 

MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt- 

vel a szerződés aláírásra került 
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54/2012. (V. 24.) Alapítvány és az Önkormányzat között 

létrejött megállapodás 

A megállapodás aláírása megtörtént 

55/2012. (VI. 11.) „Gyalogos-és kerékpárút kivitelezése 

Bocskaikertben” tárgyú hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás nyertes D-profil 

Kft 

A határozat megküldésre került az 

illetékeseknek 

56/2012. (VI. 11.) Pályázat ismételt benyújtása a KEOP-

1.1.1/B-10-11 kódszámú, „Települési 

szilárdhulladék-gazdálkodási 

rendszerek továbbfejlesztése” című 

pályázati kiírásra 

A határozat egy példánya megküldésre 

került Hajdúböszörmény város 

Önkormányzatának 

58/2012. (VI. 11.) Hajdúsámson Önkormányzatnak  

iskolai szabadférőhely kapacitásra 

vonatkozó nyilatkozat 

A nyilatkozat megküldésre került a 

hajdúsámsoni polgármesternek. 

59/2012. (VI. 11.) kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 

Bocskaikertben megnevezésű projekt 

kivitelezési földmunkálatai elhelyezése 

a munkálatok során kitermelt föld - a 

temető és a 4-es sz. főút közötti területre 

- folyamatosan elszállításra kerül 

60/2012. (VI. 11.) Batai Kereskedelmi Kft-vel bérleti 

szerződés felmondása 

a szerződés felmondása megtörtént. 

 

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

jelentést fogadja el.  

Bocskaikert, 2012. június 28. 

Szőllős Sándor  

polgármester 

Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

2012. április 01-től június 30-ig 

 

Támogatás 

 

 

Megállapít

ás 

 

Elutasítá

s 

 

Megszüntetés 

 

Továbbfoly

. 

 

Szünetel

. 

 

Módosítá

s 

 

Össze

sen 

Szociális Bizottság 

Átmeneti 

segélyek 

8 2 - - - - 10 
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Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

6 0 - - - - 6 

Összesen 14 2 - - - - 13 

Polgármester 

 

köztemetés 

3      3 

Összesen 3 - - - - - 3 

 
 

Bocskaikert, 2012. július 12. 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 


