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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. szeptember 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2013. (IX. 16.) KT. sz. határozata 

2013. április 01. és június 30. közötti időszakban a testület 6 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  

25/2013. (IV. 09.)  lejárt határidejű határozatok és 

az átruházott hatáskörben hozott 

döntések végrehajtásáról szóló 

jelentés 

intézkedést nem igényel 

26/2013. (IV. 09.) Monostordűlő településrész 

szabályozását érintő – 

megállapodás 

a határozat egy példánya 

lefűzésre került az ügyiratba, a 

megállapodás aláírása a 

településtervező mérnökkel, 

illetve a megbízott főépítésszel 

megtörtént 

27/2013. (IV. 09.) 0179/28 hrsz-ú ingatlan ingyenes 

felajánlása 

Ajándékozási Szerződés 

aláírása megtörtént 

28/2013. (IV. 09.) Mikrotérségi Társulás társulási 

megállapodás bölcsődei 

határozat módosítása 

a megállapodás aláírása 

megtörtént, a határozat egy 

példánya megküldésre került 

Hajdúhadház Város 

Önkormányzatának 

29/2013. (IV. 09.) Mikrotérségi bölcsőde alapító 

okirat módosítás 

a határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúhadház 

Város Önkormányzatának 

30/2013. (IV. 09.) Jelzőrendszeri házi 

segítségnyújtás megállapodás 

módosítása 

a határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúhadház 

Város Önkormányzatának. a 

megállapodás aláírása 

megtörtént 

31/2013. (IV. 09.) támogató szolgálat megállapodás a határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúhadház 

Város Önkormányzatának. a 

megállapodás aláírása 
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megtörtént 

32/2013. (IV. 09.) rendőrkapitányi beszámoló a határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúhadház 

Rendőrkapitányságnak, illetve a 

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-

főkapitánynak 

33/2013. (IV. 09.) polgárőrségi beszámoló  a határozat egy példánya 

megküldésre került a 

Polgárőrség vezetőjének 

34/2013. (V. 14.) köznevelési-fejlesztési terv  

35/2013. (V. 14.) jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás Bocskaikert 

községben történő ellátására 

vonatkozóan a Hajdúhadházi 

Mikrotérségi Szociális 

Gondozási Intézményfenntartó 

Társulás megállapodás május 01-

től 

a határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúhadház 

Város Önkormányzatának. a 

megállapodás aláírása 

megtörtént 

36/2013. (V. 14.) Mikrotérségi Bölcsőde alapító 

okiratának módosítása 

 

a határozat egy példánya 

megküldésre került Hajdúhadház 

Város Önkormányzatának 

37/2013. (V. 14.) felhatalmazza a Polgármester, 

hogy a Bocskaikert 14271/2 

hrsz-ú ingatlan állami  tulajdoni 

hányadának Bocskaikert Község 

Önkormányzata részére történő 

ingyenes tulajdonba adása 

megállapodás aláírása 

megtörtént 

38/2013. (V. 14.) Mezei-Vill Kft és a Bocskaikert 

Községi Önkormányzat között 

135-35/2012 iktatószámú 

megállapodás meghosszabbítása 

megállapodás aláírása 

megtörtént 

39/2013. (V. 14.) gyermekek védelmével 

összefüggő pénzbeli és 

természetben nyújtott ellátások, 

valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások 

helyi szabályairól szóló 

rendeletben szereplőtérítési díjak 

változatlanul hagyása 

a határozat egy példánya 

lefűzésre került az ügyiratba 

40/2013. (V. 22.) gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2012. 

évi átfogó értékelés 

a határozat egy példánya Hajdú-

Bihar Megyei 

Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala részére 

megküldésre került 
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41/2013. (V. 22.) Pályázati felhívás Óvodavezetői 

(magasabb vezető) állásra 

a pályázati felhívás megjelent a 

az Oktatási és Kulturális 

Közlöny 10. számában, illetve a 

Közigallas.hu-n 

42/2013. (V. 22.) az óvodavezetői pályázatok 

elbírálását végző háromtagú 

bizottság tagjai 

 

43/2013. (V. 22.) a Bocskaikert település 0139/12 

hrsz.-ú ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adása 

 

44/2013. (VI. 17.) Debreceni Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság 2012-es évi 

munkája 

a határozat egy példánya a 

Debreceni Hivatásos Tűzoltó 

Parancsnokság  részére 

megküldésre került 

45/2013. (VI. 17.) Napsugár óvoda státuszainak 

száma 

A határozat egy példánya 

megküldésre került a Napsugár 

Óvoda vezetőjének 

46/2013. (VI. 17.) Napsugár Óvoda Alapító Okirat A határozat egy példánya 

megküldésre került a Napsugár 

Óvoda vezetőjének, illetve a 

MÁK-nak 

47/2013. (VI. 17.) Nyírségi Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodását 

felülvizsgálata 

A határozat egy példánya 

megküldésre került 

Baktalórántháza 

Önkormányzatának, a 

megállapodás aláírásra került 

48/2013. (VI. 17.) Hajdúsági és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Társulás társulási 

megállapodásának 

felülvizsgálata 

A határozat egy példánya 

megküldésre került 

Hajdúböszörmény 

Önkormányzatának, a 

megállapodás aláírásra került 

49/2013. (VI. 17.) Hajdúsági Szilárd 

Hulladéklerakó és Hasznosító 

Társulás társulási 

megállapodásának felülvizsgálat 

A határozat egy példánya 

megküldésre került 

Hajdúböszörmény 

Önkormányzatának, a 

megállapodás aláírásra került 

50/2013. (VI. 17.) LEADER – falumegújítás és 

fejlesztés elnevezésű pályázat 

a pályázat beadásra került 

51/2013. (VI. 17.) LEADER – 20 éves Bocskaikert 

ünnepség sorozat elnevezésű 

pályázat 

a pályázat beadása folyamatban 

van 

52/2013. (VI. 17.) Sápex Duett Kft. beruházás 

pályázata 

A határozat egy példánya 

megküldésre került a Sápex 

Duett Kft-nek 
 

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

testület a jelentést fogadja el.  

Bocskaikert, 2013. szeptember 6. 
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  Szőllős Sándor  
                      polgármester 

 

 

Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

2013. április 01-től június 30-ig 

 

 

Támogatás 

 

 

Megállapítás 

 

Elutasítás 

 

Összesen 

Szociális Bizottság  

Átmeneti 

segélyek 

9 4 13 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

0 0 0 

Összesen 9 4 13 

 

 

 

Bocskaikert, 2013. augusztus 8. 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


