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Bkt. határozat 

 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 

települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett 

polgármesteri intézkedésekről 
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59/2019.  (IV. 30.) számú 

Bkt. határozat 

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 
C8 

60/2019.  (IV. 30.) számú 

Bkt. határozat 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatás elfogadásáról 

C8 

61/2019.  (IV. 30.) számú 

Bkt. határozat 

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás 

benyújtásáról 

D6 

62/2019.  (IV. 30.) számú 

Bkt. határozat 

a Helyi Választási Bizottság kiegészítéséről Z1 

63/2019.  (IV. 30.) számú 

Bkt. határozat 

A Debreceni Vízmű Zrt. 2018. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámoló 

elfogadásáról 

C2 

 

  



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 30-án – kedd – 

de. 11.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Bojti 

Irodájában megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Hodosi Lászlóné   alpolgármester 

Garaguly Borbála   képviselő 

 

Juhász Péter     aljegyző 

 

Gerdenits Mónika   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:   Rácz Emil Zsigmond   képviselő 

Lakatos Gyula    képviselő 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, ülésvezető elnök: Köszönti a jelenlévőket, 

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 3 fő jelen van a képviselő-testület 

határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést 

érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatásra 

 

4. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

5. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére 

 

6. Szóbeli előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt 2018. gazdasági évre vonatkozó éves 

beszámolójának elfogadására 

 

7. Különfélék 

 

Kéri, a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal. 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

Elfogadott napirendi pontok:  

 



1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 

települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatásra 

 

4. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

5. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére 

 

6. Szóbeli előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt 2018. gazdasági évre vonatkozó éves 

beszámolójának elfogadására 

 

7. Különfélék 

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést 

érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek–e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő – 

eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést. 

Felelős:        Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:    2019. április 30. 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

58/2019. (IV. 30.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő – 

eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést. 

 

Felelős:        Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:    2019. április 30. 



2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek–e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. március havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:   Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

59/2019. (IV. 30.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. március havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:   Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatásra 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek–e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján 

előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-ben végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.  

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2019. április 30. 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

60/2019. (IV. 30.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja 

alapján előterjesztett, a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-ben 

végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadja.  

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2019. április 30. 



4. Előterjesztés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek–e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján támogatási igényt 

nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan. 

Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. a pályázat benyújtására 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

61/2019. (IV. 30.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja alapján támogatási 

igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozóan. 

Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. a pályázat benyújtására 

 

5. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselő-testület tagjai a Helyi Választási 

Bizottság kiegészítéséről szóló előterjesztést megkapták. 

Szükségessé vált a Helyi Választási Bizottság kiegészítése, mivel Kovács Sándorné tag 

elköltözött, így a helyére Csizmadia Mária kerülne be.  

 

Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, 

egyetértenek–e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi választási 

bizottság póttagjának az alábbi személyt választja: 

 

NÉV LAKCÍM 

 

Csizmadia Mária 4115 Bojt, Baltazár u. 5. 

 



A képviselő-testület felhatalmazza a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a döntésről értesítse 

a helyi választási bizottság megválasztott póttagját. 

Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagtól/póttagtól az esküt vegye ki. 

Felelős:  Dr. Köstner Dávid HVI vezető 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

62/2019. (III. 28.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 

választási bizottság póttagjának az alábbi személyt választja: 

 

NÉV LAKCÍM 

Csizmadia Mária 4115 Bojt, Baltazár u. 5. 

 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a döntésről 

értesítse a helyi választási bizottság megválasztott póttagját. 

Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagtól/póttagtól az esküt vegye ki. 

 

Felelős:  Dr. Köstner Dávid HVI vezető 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

6. Szóbeli előterjesztés a Debreceni Vízmű Zrt 2018. gazdasági évre vonatkozó éves 

beszámolójának elfogadására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők a határozati javaslatot megkapták. A 
Debreceni Vízmű Zrt. megküldte a vezérigazgató által a részvénytársaság közgyűlése számára 

előterjesztett 2018. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót, éves beszámolót, valamint a 

hozzá tartozó anyagokat. A mérlegfőösszeg 30.962.350 eFt, az adózott eredmény 191.992 eFt. 

Osztalék fizetésére nincs lehetőség. A vezérigazgató számára javasolt teljesítménybér a 

határozati javaslatban olvasható. Kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges 

kérdéseiket. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 

alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta, a Debreceni 

Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára előterjesztett 2018. 

évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló). 

 

A Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az 

előterjesztést: 

 

A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2018. évre 

vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:  

  



30.962.350 eFt mérlegfőösszeggel 

191.992 eFt adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredmény-

tartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1) 

bekezdésének a./ pontja szerint. 

 

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 9.600.000 Ft összegű éves 

teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért. 

 

2019. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a vagyonkezelt 

eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék megképzése miatt. 

 

Felhívja a Képviselő-testület ülés az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy 

meghatalmazottat, hogy a 2019. május 16. napján, délelőtt 10 órakor megtartandó 

közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

63/2019. (IV. 30.) számú BKt határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta, a 

Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a részvénytársaság közgyűlése számára 

előterjesztett 2018. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló). 

 

A Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az 

előterjesztést: 

 

A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv. szerinti 2018. 

évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:  

  

30.962.350 eFt mérlegfőösszeggel 

191.992 eFt adózott eredménnyel, mely összeget a Zrt. eredmény-

tartalékba helyezze a 2000. évi C. törvény 37.§(1) 

bekezdésének a./ pontja szerint. 

 

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója számára javasolt 9.600.000 Ft összegű éves 

teljesítménybér és annak járulékai kifizetésével egyetért. 

 

2019. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget a társaság saját tőkéje a 

vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja után lekötött tartalék 

megképzése miatt. 

 

Felhívja a Képviselő-testület ülés az önkormányzat képviseletében eljáró 

polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a 2019. május 16. napján, délelőtt 10 

órakor megtartandó közgyűlésen a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 



7. Különfélék 

Tájékoztatás: 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 

falugondnoki buszra vonatkozó adatmódosítás elmulasztása miatt kiszabott 3 300 000 Ft-os 

visszafizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános 

ülését bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat. 

 

 

kmft. 

 

 

 

 

  Bereginé Szegedi Hajnalka     Dr. Köstner Dávid 
                      polgármester                           jegyző 

 

 


