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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. április 09-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

25/2013. (IV. 09.) KT. sz. határozata 

 

2013. január 01. és március 31. közötti időszakban a testület 3 ülést tartott és 24 

határozatot hozott. Az SzMSz 5. § (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  

1/2013. (II. 04.) Lejárt határozatok intézkedést nem igényel 

2/2013. (II. 04.) Polgármesteri Hivatal beszámoló a határozat egy példánya lefűzésre került az 

ügyiratba 

4/2013. (II. 04.) Teleház eladása a határozat egy-egy példánya megküldésre 

került a  PROCONT KFT-nek, és Dr. Karsay 

Sándor ügyvédnek 

5/2013. (II. 04.) Önkormányzat egyes saját 

bevételei és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettsége 

a határozat egy példánya átadásra került a 

pénzügyi osztálynak 

6/2013. (II. 04.) Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása című KEOP-2012-

5.5.0/A pályázat 

forráshiány miatt a pályázat nem került 

beadásra 

7/2013. (II. 04.) Közművelődési megállapodás 

módosítása 

a határozat egy-egy példánya megküldésre 

kerül a Humán Szolgáltató Központnak, a 

Németh László általános Iskola, AMI-nak 

illetve a pénzügyi osztálynak 

9/2013. (II. 25.) Támogató szolgáltatás 

Bocskaikert községben történő 

ellátására 

a határozat egy példánya megküldésre került 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 

10/2013. (II. 25.) Hajdúhadházi Mikrotérségi 

Bölcsődei Intézményfenntartó 

a határozat egy példánya megküldésre került 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának  
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Társulás Társulási Megállapodása  

11/2013. (II. 25.) Hajdúhadházi Mikrotérségi 

Bölcsőde Alapító Okirat 

módosítása 

a határozat egy példánya megküldésre került 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának  

12/2013. (II. 25.) jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás Bocskaikert 

községben történő ellátására 

vonatkozó 2012. évi 

megállapodást  2013. február 28. 

napjáig meghosszabbítása 

a határozat egy példánya megküldésre került 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának  

13/2013. (II. 25.) 2013. március 01. napjától 

megállapodás kötése a 

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás Bocskaikert 

községben történő ellátására 

vonatkozóan a Hajdúhadházi 

Mikrotérségi Szociális Gondozási 

Intézményfenntartó Társulással 

a határozat egy példánya megküldésre került 

Hajdúhadház Város Önkormányzatának  

14/2013. (II. 25.) közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terv 

a határozat egy példánya átadásra került a 

pénzügyi osztálynak 

15/2013. (II. 25.) Bocskaikert Község 

Önkormányzat alapító okirat 

módosítása 

a határozat egy példánya átadásra került a 

pénzügyi osztálynak 

17/2013. (II. 25.) Közbeszerzési Terv 

 

a határozat egy példánya lefűzésre került az 

ügyiratba 

18/2013. (II. 25.) Németh László Általános 

Iskola és AMI felvételi 

körzethatára 

a határozat egy példánya megküldésre került a 

HBM-i Kormányhivatal Oktatási 

Főosztályának 

19/2013. (II. 25.) Helyi Építési Szabályzat 

módosítása 

a határozat egy példánya megküldésre került 

Filippinyi Gábor mb. főépítésznek   

20/2013. (II. 25.) Teleház és a Bocskaikert Jövőjéért 

és Felemelkedéséért Alapítvány 

beszámolója 

a határozat egy példánya megküldésre került 

az alapítvány elnökének 

21/2013. (II. 25.) székelyzászló kihelyezése a 

hivatal épületére 

a székelyzászló a hivatal épületére 

kihelyezésre került 

22/2013. (II. 25.) Teleki utcán lévő 0168/70 hrsz-ú az átminősítéssel kapcsolatban az egyeztetések 

megkezdődtek 
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ingatlan átminősítése 

23/2013. (II. 25.) Németh László utca rendezése a földrészletekre vonatkozó telekalakítási 

engedély a földhivataltól – a telekalakítási 

dokumentációnak megfelelően – megérkezett. 

24/2013. (II. 25.) forgalom csillapítósziget 

kiépítésének 1,7 millió forintos 

önrésze 

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. április 02. 

  Szőllős Sándor  

                      polgármester 

 

Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

2013. január 01-től március 31-ig 

 

 

Támogatás 

 

 

Megállapítás 

 

Elutasítás 

 

Összesen 

Szociális Bizottság  

Átmeneti 

segélyek 

20 13 33 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

5 0 5 

Összesen 25 13 38 

 

Bocskaikert, 2013. április 11. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


