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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. február 04-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

1/2013. (II. 04.) KT. sz. határozata 

 

2012. október 01. és december 31. közötti időszakban a testület 6 ülést tartott és 32 
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.  98/2012. (XI.07.) Bocskaikerti 
Humánszolgáltató Központ 
vezetésével 2012. november 
15-től – 2017. november 14-
ig Ráczné Hamerszki Judit 
megbíztatása. 

A határozat egy példánya lefűzésre 
került a személyi anyagba, a 
szükséges munkaügyi intézkedések 
megtörténtek 

2.  99/2012. (XI.07.) Németh László Általános 
Iskola és AMI, mint 

köznevelési intézmény 
feladatainak ellátásáról szóló 

vagyon működtetése 

A Németh László Általános Iskola és 
AMI, mint köznevelési intézmény 
feladatainak ellátásáról szóló vagyon 
működtetéséről gondoskodik 

3.  100/2012. (XI.07.) Teleház értékesítése 2012. december 31-el a Teleház 
működése megszűnt, az ingatlan 

értékesítése folyamatban van 

4.  101/2012. (XI.07.) iskolai konyhára 
napkollektoros - 100 %-os 
támogatottságú - pályázat  

pályázati kiírás még nem történt 

5.  102/2012. (XI.26.) lejárt határozatok intézkedést nem igényel 

6.  103/2012. (XI.26.) Szociális Bizottságának 
végzett munkájáról szóló 
beszámoló 

A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

7.  104/2012. (XI.26.) 2012. I-IX. havi 
végrehajtásáról szóló 
beszámoló 

A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

8.  105/2012. (XI.26.) 2013. évi munkaterv A határozat egy példánya lefűzésre került az 
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ügyiratba 

9.  106/2012. (XI.26.) 2013. évi költségvetési 
koncepció 

A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

10.  107/2012. (XI.26.) DAÖT-ből kilépés Debreceni Agglomeráció 
Önkormányzatainak Terület- és 
Településfejlesztési Társulásból 
kilépésről szóló határozat 
megküldésre került a Társulásnak 

11.  108/2012. (XI.26.) 2012. évi közművelődési 
tevékenységéről szóló 
beszámoló 

A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

12.  109/2012. (XI.26.) 2013. évi közművelődési 
koncepció 

A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

13.  110/2012. (XI.26.) Mezei-Vill Kft. szóbeli 
16,00 Ft/kW + ÁFA 
ajánlatának írásban történő 
megerősítése esetén 
Bocskaikert közigazgatási 
területén a közvilágítását 
biztosító áramszolgáltatásra 
vonatkozó, 2013. december 
31-ig szóló szerződés 
aláírás.   
 

Mezei-Vill Kft.-vel a szerződés 
aláírása megtörtént 

14.  111/2012 (XII.04.) megállapodás a köznevelési 
intézmények állami 
fenntartásba vételével 
összefüggő intézmény 
átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó  
létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek 
megosztásáról 

A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ és az önkormányzat között a 
megállapodás aláírása megtörtént. 

 

15.  112/2012 (XII.04.) Bocskaikert közigazgatási 
területén a 4-es sz. főút 
melletti szakaszon a 
Vincellér utcától kezdődően 
a település végéig a 
közvilágítást biztosító 

közvilágítást biztosító oszlopok 
kiépítése megtörtént 
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oszlopok és azok 
tartozékainak megvásárlása 
kapcsán a Beruker MM 
Beruházó és Kereskedelmi 
Bt. Ajánlat elfogadása 

16.  113/2012 (XII.04.) a Bocskaikert közigazgatási 
területén a 4-es sz. főút 
melletti szakaszon a 
Vincellér utcától kezdődően 
a közvilágítás kiépítéssel 
kapcsolatban a Mezei-Vill 
Kft. ajánlata 

közvilágítást biztosító oszlopok 
kiépítése megtörtént 

17.  114/2012 (XII.04.) használt gépjármű vásárlás használt gépjármű vásárlása 
megtörtént 

18.  115/2012. (XII. 15.) konszolidáció a konszolidáció megtörtént 

19.  116/2012. (XII.17.) Európa-kapu Európai 
Területi Társuláshoz 
csatlakozás 

A határozat egy példánya megküldésre került 

az Európa-kapu Európai Területi 
Társuláshoz, a csatlakozás megtörtént 

20.  117/2012. (XII.17.) Közművelődési megállapodás 
módosítás 

A határozat egy példánya átadásra került a 
pénzügyi osztálynak 

21.  118/2012. (XII.17.) BKLT-Medicina 
Egészségügyi és Szolgáltató 
között létrejött Egészségügyi 
Ellátási szerződés módosításá 

A határozat egy példánya megküldésre került 

a BKLT-Medicina Egészségügyi és 
Szolgáltatónak.  

22.  119/2012. (XII.17.) Dr. Szabó Andrea fogorvos 
között létrejött Egészségügyi 
Ellátási szerződés módosítás 

A határozat egy példánya megküldésre került 

Dr. Szabó Andrea fogorvosnak  

23.  120/2012. (XII.17.) Bocskaikert Község 
Polgármesteri Hivatala 
alapító okirat módosítása 

A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

24.  121/2012. (XII.17.) Bocskaikert Község 
Önkormányzat alapító okirat 

A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

25.  122/2012. (XII.20. ) Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft.   
Társasági Szerződést 

A határozat egy példánya megküldésre került 

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Kft-nek, a szerződés aláírása 
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Módosító Szerződés megtörtént.  

26.  123/2012. (XII.20. ) A Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft., 
2012. december 22-től 
fizetendő díjtételeket 
jóváhagyása 

A határozat egy példánya megküldésre került 

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Kft-nek, 

27.  124/2012. (XII.20. ) Kistérségi Társulás jogutód 
nélküli megszűnésével 
kapcsolatos elszámolás 

A határozat egy példánya megküldésre került 

Hajdúhadházi Kistérségi Társulásnak. 

28.  125/2012. (XII.20. ) Jegyzői munkateljesítmény A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

29.  126/2012. (XII.20. ) Polgármester, alpolgármester, 
jegyző és képviselőknek 
jutalom 

a jutalom átutalása megtörtént 

30.  127/2012. (XII.20. ) önkormányzati dolgozóknak 
jutalom 

a jutalom átutalása megtörtént 

31.  128/2012. (XII.20. ) ügyeleti gépkocsi vásárlás az ügyeleti gépkocsi megvásárlása 
megtörtént 

32.  129/2012. (XII.20. ) 2013. évi belsőellenőrzési 
terv 

A határozat egy példánya lefűzésre került az 
ügyiratba 

 

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

Bocskaikert, 2013. január 29. 

 

  Szőllős Sándor  
                      polgármester 

 

Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

2012. október 01-től december 31-ig 
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Támogatás 

 

Megállapítás Elutasítás Összesen 

Szociális Bizottság  

Átmeneti 
segélyek 

10 1 11 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

2 0 2 

Összesen 12 1 13 

 
A kivonat hiteléül: 
 

    

Gonda Lajosné 
jegyzőkönyvvezető 


