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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 9-én – csütörtök 

– de. 10.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Bojti Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Hodosi Lászlóné   alpolgármester 

Garaguly Borbála   képviselő 

Rácz Emil Zsigmond   képviselő 

 

Juhász Péter     aljegyző 

 

Gerdenits Mónika   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:   Lakatos Gyula    képviselő 

 

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

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 4 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. Szóbeli előterjesztés a Magyar Falu programra való pályázat benyújtásáról 

 

2. Szóbeli előterjesztés gyermeknap megrendezéséről 

 

3. Szóbeli előterjesztés a „konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” című 

pályázat módosításáról 

 

4. Különfélék 

 

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

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok:  

 

1. Szóbeli előterjesztés a Magyar Falu Programra való pályázat benyújtásáról 

 

2. Szóbeli előterjesztés gyermeknap megrendezéséről 

 

3. Szóbeli előterjesztés a „konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” című 

pályázat módosításáról 

 

4. Különfélék 

 



Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Szóbeli előterjesztés a Magyar Falu Programra való pályázat benyújtásáról 

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

Magyar Faluprogram keretében lehetőség nyílik pályázatot benyújtani az Orvosi rendelő és 

Védőnői szolgálat bútor- és eszközbeszerzésére, az Óvoda felújítására és a szolgálati lakás 

felújítására. A határozati javaslatot a képviselők írásban megkapták. Kéri a képviselőket 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 

 

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

alábbi határozati javaslattal: 

 

1. Bojt Község Önkormányzata 6 000 000 Ft összegre beadja a pályázatát a Magyar Falu 

Program „Orvosi rendelő” című alprogramra a bojti Orvosi Rendelő és Védőnői 

Szolgálat bútor- és eszközbeszerzésre. Óvoda felújításra (fűtéskorszerűsítés, 

nyílászáró csere 15 000 000 Ft összegre és Szolgálati lakás felújítására 10 000 000 Ft 

összegre beadja a pályázatát. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, a pályázat beadásához 

kapcsolódó valamennyi feladat elvégzésére, továbbá nyertes pályázat esetén az ide 

vonatkozó valamennyi kötelezettségvállalásra.  

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester  

Határidő: 2019. május 27. illetve folyamatos  
 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

80/2019. (V. 9.) számú TKt határozat: 

 

1. Bojt Község Önkormányzata 6 000 000 Ft összegre beadja a pályázatát a Magyar Falu 

Program „Orvosi rendelő” című alprogramra a bojti Orvosi Rendelő és Védőnői 

Szolgálat bútor- és eszközbeszerzésre. Óvoda felújításra (fűtéskorszerűsítés, 

nyílászáró csere 15 000 000 Ft összegre és Szolgálati lakás felújítására 10 000 000 Ft 

összegre beadja a pályázatát. 

  

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, a pályázat beadásához 

kapcsolódó valamennyi feladat elvégzésére, továbbá nyertes pályázat esetén az ide 

vonatkozó valamennyi kötelezettségvállalásra.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester  

Határidő: 2019. május 27. illetve folyamatos  

 

 

2. Szóbeli előterjesztés gyermeknap megrendezéséről 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Előzetes egyeztetések alapján javasolja, hogy Bojt 

Község Önkormányzata 2019. június 1-jén gyermeknapot rendezzen. A rendezvény 9 órától 

14 óráig tartana. A program keretében a gyerekek számára különböző sorversenyek, arcfestés, 

lufi hajtogatás kerülne megrendezésre. Minden 14 éven aluli gyermek 1 db lángost, üdítőt és 1 

db vattacukrot kapna, ezen felül gyerekenként ajándékba 1 db labda kerülne kiosztásra. A 



program zárásaként a Méliusz Juhász Péter Könyvtár támogatásával zenés műsor kerülne 

megrendezésre. Minden gyereket meghívóban értesítenek a rendezvényről. Javasolja, hogy 

200 000 Ft-ot biztosítsanak a rendezvény megtartására az önkormányzat 2019. évi 

költségvetése terhére. Kéri a képviselőket mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

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

alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 1-jén Gyereknapot rendez a 

község gyermekei számára. A rendezvény lebonyolítására 200.000 Ft-ot biztosít az 

önkormányzat a 2019. évi költségvetése terhére. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. június 1. 

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

81/2019. (V. 9.) számú TKt határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 1-jén Gyereknapot 

rendez a község gyermekei számára. A rendezvény lebonyolítására 200.000 Ft-ot 

biztosít az önkormányzat a 2019. évi költségvetése terhére. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. június 1. 

 

 

3. Szóbeli előterjesztés a „konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” című 

pályázat módosításáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a meghirdetett „Konyhakerti 

és kisállattartási szociális földprogram” című pályázati felhívásra 1 300 000 Ft elnyerésére. A 

pályázat 827 000 Ft összegű támogatásban részesült. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, 

hogy a beadott pályázat költségvetésének módosítása szükséges, melyet 2019. május 10-ig 

meg kell küldeni. A határozati javaslatot a képviselők írásban megkapták. 

Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

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

egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához a meghirdetett „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram” 

(kódja: SZOC-FP-19-KK) című pályázati felhívásra, mely pályázaton 827 000 Ft összegű 

támogatást nyert el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bereginé Szegedi Hajnalka polgármestert, hogy az elnyert 

pályázat költségvetés módosítását tegye meg. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. május 10. 

 



4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

82/2019. (V. 9.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az Emberi 

Erőforrások Minisztériumához a meghirdetett „Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram” (kódja: SZOC-FP-19-KK) című pályázati felhívásra, mely pályázaton 

827 000 Ft összegű támogatást nyert el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Bereginé Szegedi Hajnalka polgármestert, hogy az 

elnyert pályázat költségvetés módosítását tegye meg. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. május 10. 

 

 

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, 

ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 
 

kmft. 

 

 

 

 

  Bereginé Szegedi Hajnalka     Dr. Köstner Dávid 
                      polgármester                           jegyző 

 

 

 


