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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

12/2013. (II. 25.) KT. sz. határozata 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bocskaikert községben történő ellátására 
vonatkozó 2012. évi megállapodást - a határozat 1. számú mellékletét képező 
záradékban foglaltaknak megfelelően – 2013. február 28. napjáig meghosszabbítja a 
Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulással. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntésről értesítse a Hajdúhadházi Szociális 
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást, mint Ellátót, és a Megállapodást módosító 
záradékot az Ellátott képviseletében írja alá, továbbá gondoskodjon annak az Ellátó 
részére történő megküldéséről. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Szőllős Sándor polgármester 
 
 

Bocskaikert, 2013. február 26. 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 

    

Gonda Lajosné 
Jegyzőkönyvvezető 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bocskaikert községben történő ellátására 
vonatkozó 2012. évi megállapodást módosító záradék 

 

Amely létrejött egyrészről 

Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás (4242 Hajdúhadház, Bocskai 
tér 1.) 

Képviseletében Csáfordi Dénes Társulás Elnöke,  

mint a feladat (szociális alapszolgáltatás) ellátója, 

a továbbiakban: Ellátó, 

 

és másrészről  

 

Bocskaikert Község Önkormányzata ( 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20) 

Képviseletében Szőllős Sándor polgármester 

a továbbiakban: Ellátott 

 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Bocskaikert községben történő ellátására vonatkozó 2012. évi megállapodás meghosszabbítása 
tárgyában. 

 

1. A felek megállapítják, hogy közöttük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bocskaikert községben 
történő ellátására 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő határozott időre megállapodás jött 
létre. 

 

2. A felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott megállapodást 2013. február 28. 
napjáig meghosszabbítják. 

 

3. A megállapodás 5. pontja a következőképpen módosul: 

Az Ellátó vállalja, hogy az Ellátott által - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Bocskaikert 
községben történő biztosítása érdekében - rendelkezésére bocsátott 11 db jelzőkészüléket 
Bocskaikert közigazgatási területén 2013. január 01-től 2013. február 28-ig működteti. 
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4. A megállapodás 13. pontja a következőképpen módosul: 

   Ellátó és Ellátott rögzíti, hogy a 2013. január 01-től 2013. február 28. napjáig terjedő időszakról 
2013. június 30-ig  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásra ténylegesen 
átutalt állami támogatás Bocskaikert ellátási területre jutó összege és annak lekönyvelt kiadásai 
ismeretében, jelen megállapodás rendelkezéseit figyelembe véve egymással elszámol azzal, hogy a 
feladatmutató nem teljesítése, illetve lemondása következtében keletkezett visszafizetési 
kötelezettség Bocskaikertre eső részét az Ellátott (Bocskaikert Község Önkormányzata) biztosítja, 
valamint a  Magyar Államkincstár ellenőrzése során keletkezett visszafizetési kötelezettséget 
elismeri, és az Ellátó (Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás) felé megfizeti. 

 

5. A megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

6. Jelen záradék aláírására Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsa …../2013. (II…...) HSZMITSZGK sz. határozata alapján kerül sor. 

 

7. Jelen záradékot a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Hajdúhadház, 2013. …………………………. 

 

 

                 Szőllős Sándor          Csáfordi Dénes 
Bocskaikert Község Polgármestere   Hajdúhadházi Szociális Mikrotérségi 

  Ellátott képviselője    Intézményfenntartó Társulás Elnöke 
                        Ellátó képviselője 
 
 
 
Bocskaikert, 2013. február 20. 
 
 
 
        Szőllős Sándor 
         Polgármester 
 

 


