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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2013. (XII. 16.) KT. sz. határozata 

 

A Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló módosított 1990 évi LXV törvény 12.§. (1) bekezdése és az Önkormányzat és 

Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2010. (X.25.) 

önkormányzati rendelet alapján 2014. évi munkatervét a következők szerint fogadja el: 

 

2014. február  

 1.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester  

 2. Előterjesztés a Bocskaikerti Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének 

elfogadására 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

3. Előterjesztés a Humán Szolgáltató Központ 2013. évi beszámolójával kapcsolatban 

Előadó: intézményvezető 

 

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról Bocskaikert Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 

5. Előterjesztés az SzSzB és tagjainak megválasztásával kapcsolatban. 

     Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 

 

 

2014. március 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester  

 2. Előterjesztés Bocskaikert Községi Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési Tervére 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 3. Előterjesztés a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól (összegzés) 

Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 
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 4 . Tájékoztató a Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány  

 Előadók: Szőllős Sándor az alapítvány kuratóriumának elnöke  

 

2014. április 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester  

 

 2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról  

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 

 3. A Hajdúhadházi Rendőrkapitány beszámolója a rendőrség tevékenységéről különös 

tekintettel a település közbiztonságának és közlekedési rendjének helyzetére 

(közmeghallgatás keretében) 

Előadó: hajdúhadházi rendőrkapitány  

Kapcsolódó tájékoztató a Bocskaikerti Polgárőr szövetség tevékenységéről 

Előadó: Szőllős Sándor elnök 

2014. május 

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester  

  

 2. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 

Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 

 

2014. június  

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester  
  

 2. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei I. negyedévi költségvetési helyzetéről 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 
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2014. augusztus 

 1. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról  

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester  

3. Előterjesztés az HVB és tagjainak megválasztásával kapcsolatban. 

     Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 

 

2014. szeptember  

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester  

 2. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2013. I. félévi helyzetéről 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

  3. Előterjesztés a bocskaikerti önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásáról 

(zárt ülés keretében) 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

2014. október  

Alakuló ülés 

2014. évben még tárgyalásra javasolt napirendi pontok: 

 Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 Előterjesztés az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2014. évi I- III. negyedéves 

helyzetéről 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések 

végrehajtásáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester  

 Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési koncepciójáról 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 Előterjesztés a kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására és a köztemetőről és a 

temetkezés rendjéről szóló rendelet módosításáról 
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Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 Előterjesztés kommunális adó módosításáról 

Előadó: Szaniszló Tamás jegyző 

 Előterjesztés a település 2015. évi közművelődési tervének jóváhagyására és beszámoló az 

elmúlt évi tevékenységéről 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának átmeneti 

szabályairól 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 Előterjesztés az önkormányzat képviselő-testületének 2015. évi üléstervére és ellenőrzési 

tervére 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 Előterjesztés a 2015. évi közszolgáltatási díjak és a térítési díjak megállapítására 

Előadó: Szőllős Sándor polgármester 

 Előterjesztés a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 

2014. évi munkájáról 

Előadó: Dr. Lőrinczy Tamás bizottsági elnök 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocskaikert, 2014. február 4. 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


