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NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Rendeletek: 

3/2019. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

Bojt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

B1 

4/2019. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

Bojt Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról 

B4 

5/2019. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

Bojt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

B1 

6/2019. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 8/2013. (VI. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

D5 

7/2019. (V.30.) 

önkormányzati rendelet 

avar – és kerti hulladék égetésének szabályozásáról szóló rendelet 

elfogadásáról 

G1 

 

Határozatok: 

87/2019.  (V. 29.) 

számú 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 

C5 

88/2019.  (V. 29.) 

számú Bkt. határozat 
Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 
C8 

89/2019.  (V. 29.) 

számú Bkt. határozat 
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosításáról 
Z1 

90/2019.  (V. 29.) 

számú Bkt. határozat 
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. zárszámadásáról 

szóló tájékoztató elfogadásáról 

Z1 

91/2019.  (V. 29.) 

számú Bkt. határozat 
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

módosításáról 

Z1 

92/2019.  (V. 29.) 

számú Bkt. határozat 
Határmenti Bihari települések területfejlesztési Társulás megszüntetéséről  

 
Z1 

93/2019.  (V. 29.) 

számú Bkt. határozat 
Hódút Kft. útlezárással kapcsolatos kérelméről Z1 

94/2019.  (V. 29.) 

számú Bkt. határozat 

Háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 

 

Z1 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 29-én –szerda– 

de. 11.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Bojti 

Irodájában megtartott 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 

 

Meghívottak, vendégek: Karancsiné Kerekes Erzsébet  pénzügyi irodavezető 

 

 

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. 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 Bojt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz 

 

5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 

27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

6. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 8/2013. (VI. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

7. Előterjesztés avar – és kerti hulladék égetésének szabályozásáról szóló rendelet 

elfogadására  

 



8. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének módosításához 

 

9. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. zárszámadásáról 

szóló tájékoztató elfogadáshoz 

 

10. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetésének módosításához 

 

11. Előterjesztés Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulás 

megszüntetéséről  

 

12. Szóbeli előterjesztés a Hódút Kft. útlezárással kapcsolatos kérelméről 

 

13. Előterjesztés a bojti háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

megkötéséről 
 

14. 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. 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 Bojt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz 

 

5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

6. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 8/2013. (VI. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

7. Előterjesztés avar – és kerti hulladék égetésének szabályozásáról szóló rendelet 

elfogadására  

 

8. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének módosításához 



9. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz 

 

10. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetésének módosításához 

 

11. Előterjesztés Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulás 

megszüntetéséről  

 

12. Szóbeli előterjesztés a Hódút Kft. útlezárással kapcsolatos kérelméről 

 

13. Előterjesztés a bojti háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről 
 

14. 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. május 29. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

87/2019. (V. 29.) 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. május 29. 

 

 

 

 



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. április havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:   Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

88/2019. (V. 29.) számú Bkt. határozat: 

 

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

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:   Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

3. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. 

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

Rácz Emil Zsigmond Üb elnök: Bizottságuk tárgyalta Bojt Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását, elfogadásra 

javasolják a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e Bojt Község Önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításával: 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bojt Község Önkormányzat 2018. évi 



költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. § 

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 

 

Költségvetési bevételét    

 

      38 692 272 Ft-tal 

 

 
Finanszírozási bevételét         8 807 856 Ft-tal 

Költségvetési kiadását 

 

      47 500 128 Ft-tal 

 Finanszírozási kiadását                       0  Ft-tal 

 

módosítja és az önkormányzat 2018. évi 

 

módosított költségvetési bevételét     170 342 005 Ft 

módosított költségvetési kiadását     190 374 128 Ft  

a költségvetési egyenleg összegét  

 finanszírozási egyenleg összegét   

 

    - 20 032 123 Ft  

      20 032 123 Ft  

 

  

 

állapítja meg. 

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat: 

- felhalmozási célú kiadást:           26 127 219Ft-ban, 

            ebből: - beruházások összegét:             6 807 753 Ft-ban, 

            - felújítások összegét           19 319 466 Ft-ban, 

- a működési célú bevételt:         173 010 050 Ft-ban, 

- a működési célú kiadásokat:         165 981 591 Ft-ban, 

- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:           84 587 502 Ft-ban, 

                       - a munkaadót terhelő járulékokat:           10 152 717 Ft-ban, 

                       - a dologi kiadásokat:           52 645 182 Ft-ban, 

           - egyéb működési célú kiadásokat:             3 380 288 Ft-ban, 

                       - az ellátottak pénzbeli juttatása:           13 481 220 Ft-ban, 

                       - a tartalék összegét:                 0 ezer Ft-ban, 

      a költségvetési létszámkeretet:             4 főben 

         (Ebből közfoglalkoztatottak létszáma):  

állapítja meg. 

 

A költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.” 



2. § 

 

 (1)    A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép. 

 (2)  A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép. 

 (3) A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép. 

 (4) A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép. 

 (5) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 

 (6) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 

  

3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok 

teljesítésére is alkalmazni kell. 

 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk. Dr. Köstner Dávid sk. 
 polgármester jegyző  

 

  

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2019. május 30. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid sk. 

           jegyző 

 



4. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

Rácz Emil Zsigmond Üb elnök: Bizottságuk tárgyalta Bojt Község Önkormányzata és 

intézményei 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását, elfogadásra 

javasolják a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e Bojt Község Önkormányzata és 

intézményei 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásával: 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az 

Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

170.342.094 Ft Költségvetési bevétellel 

  

156.985.582 Ft Költségvetési kiadással 

 

33.480.440 Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 

az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 

1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. 

 

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 

a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 



A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők 

szerint fogadja el: 

 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 

jóvá.  

 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet 

szerint fogadja el. 

 

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1, 6.1.2, és 

6.1.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3., 6.3.1, 6.3.2, 

és 6.3.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

 

3. § 

 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 

 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Bojt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 

26.) önkormányzati rendelet és azok módosításai. 

 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk. Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 
A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2019. május 30 napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 
           jegyző 

 



5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 

27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

Rácz Emil Zsigmond Üb elnök: Bizottságuk tárgyalta Bojt Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását, elfogadásra 

javasolják a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e Bojt Község Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával: 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

5/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bojt Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 

módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. § 

 

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

 

Költségvetési bevételét    

 

      33 909 693 Ft-tal 

 

 
Finanszírozási bevételét                       0 Ft-tal 

Költségvetési kiadását 

 

      33 909 693 Ft-tal 

 Finanszírozási kiadását                          Ft-tal 

 

módosítja és az önkormányzat 2019. évi 

 

 

módosított költségvetési bevételét        91 393 353 Ft 

módosított költségvetési kiadását      123 082 128 Ft  

a költségvetési egyenleg összegét         31.688.775 Ft  



 finanszírozási egyenleg összegét   

 

       31.688.775 Ft  

 

  

 

állapítja meg. 

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat: 

- a Felhalmozási célú kiadást:       18.085.735 Ft-ban, 
 

  ebből: - beruházás               487 821 Ft-ban, 

-   ebből: felújítás          17.597.914 Ft-ban 

- a Felhalmozási célú bevétel:           401 641 Ft- ban 

ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatás            401 641 Ft- ban 

- a Működési célú bevételt:           1.201.240 Ft-ban, 

- a Működési célú kiadásokat: 104.996.393 Ft-ban, 

             ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:          48.707.900 Ft-ban, 

                        - a munkaadót terhelő járulékokat:             6.343.114 Ft-ban, 

                        - a dologi kiadásokat:           38.101.907 Ft-ban, 

                         - ellátottak pénzbeli juttatásai            10.224.727 Ft-ban 

                         - egyéb működési kiadás             1.618.745 Ft-ban 

- a Finanszírozási kiadások:            1 771 693 Ft-ban, 

                       ebből: az államháztartáson belüli 

                         megelőlegezések visszafizetése: 

            1 771 693 Ft-ban, 

      a költségvetési létszámkeretet:             4 főben 

         (Ebből közfoglalkoztatottak létszáma):  

állapítja meg. 

 

A költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.” 

 

2. § 

 

 (1)    A R. 1/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/1. számú melléklete lép. 

 (2)  A R. 1/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/2. számú melléklete lép. 

 (3) A R. 1/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/3. számú melléklete lép. 

 (4) A R. 2/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/1. számú melléklete lép. 

 (5) A R. 2/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/2. számú melléklete lép 

  

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 



(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bevételi és kiadási előirányzatok 

teljesítésére is alkalmazni kell. 

 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk. Dr. Köstner Dávid sk. 
 polgármester jegyző  

 

  

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2019. május 30. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid sk. 

           jegyző 

 

 

 



6. Előterjesztés a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 8/2013. (VI. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

 

Rácz Emil Zsigmond Üb elnök: Bizottságuk tárgyalta a közterület használat szabályairól és 

díjáról szóló 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítását, elfogadásra javasolják a 

Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e a közterület használat 

szabályairól és díjáról szóló 8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításával: 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

 

a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 

8/2013. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a 

mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdésében, valamint a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Bojt Község Önkormányzata Képviselő-

testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet 

39.§ (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bojt Község 

Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A közterület használat szabályairól és díjáról szóló 8/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet.) 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„10. § 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói, 

működési engedély) egy másolati példányát, 

b) közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági engedélyeket, vagy azok hiteles 

másolatát, 

c) mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes műszaki 

vizsgáját bizonyító okirat hiteles másolatát, 



d) a terület helyreállítására vonatkozó szerződés 1 példányát, ha a közterület károsodása, 

szennyeződése várható.”  

 

2. §  

 

A rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„16. § 

 

„(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni  

a) szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak 

elhelyezéséhez,  

b) kulturális rendezvény megtartásához, 

c) a közvetlen életveszély elhárítása végett használt közterületre.”   

 

3. §  

 

Hatályon kívül helyezésre kerül a rendelet a 7. § (7) bekezdése és a 16. § (2) bekezdés a) 

pontja. 

 

4. §  

 

Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk. Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2019. május 30. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

7. Előterjesztés avar – és kerti hulladék égetésének szabályozásáról szóló rendelet 

elfogadására  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

Rácz Emil Zsigmond Üb elnök: Bizottságuk tárgyalta az avar – és kerti hulladék égetésének 

szabályozásáról szóló rendeletet, elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e az avar– és kerti hulladék 

égetésének szabályozásáról szóló rendelet elfogadásával: 



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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/2019. (V. 30.) rendelete 

az avar- és kerti hulladék égetéséről 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá 

az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bojt Község Önkormányzata Képviselő-

testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet 

39.§ (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bojt Község 

Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bojt Község közigazgatási területére. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetre. 

 

Értelmező rendelkezések 

2. § 

(1) Avar: A talaj felszínén (emberi beavatkozás nélkül) felgyűlő ép vagy részben bomlott 

növényi maradvány (levelek, gallyak, ág- és kéregdarabok). 

(2) Kerti hulladék: Az ingatlanokon (ideértve a közterületet is) azok tisztántartása, ápolása, 

gondozása vagy kertészeti, mezőgazdasági munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, 

ág, gally, gyökérmaradvány, szár, levél, valamint egyéb növényi maradvány. 

(3) Hasznosítás: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében biztosított házhoz menő 

biohulladék gyűjtés igénybevétele vagy az avar és kerti hulladék helyben történő 

komposztálása. 

 

Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok  

3. § 

(1) A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása, 

hasznosítása javasolt. 

(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az 

ingatlantulajdonos feladata. 

 

A kerti hulladék égetésének szabályai  

4. § 



(1) A keletkezett kerti hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. 

Az égetést végző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről, 

feltételekről. 

(2) Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén szabad végezni. Az égetés 

folyamatának gyorsítása érdekében éghető folyadék, vagy légszennyező segédanyag nem 

alkalmazható. 

(3) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű, vagy veszélyes 

hulladék nem égethető. (pl. műanyag, gumi, festék, vegyszer maradványai, stb.) 

(4) Az égetést a telken belül kell végezni. Az égetés során csak a helyben (telken belül), 

valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék 

semmisíthető meg. 

(5) Égetni csak a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú 

cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása 

mellett szabad. 

(6) A füstképződés csökkentése érdekében a száraz kerti hulladék égetése folyamatosan, kis 

adagokban történhet. 

(7) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el 

kell oltani. 

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell 

annak a visszamaradó parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő 

takarásáról. 

(9) A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az 

égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik. 

(10) Avart és egyéb kerti hulladékot október 1. napjától, április 30. napjáig, vasárnap és 

ünnepnapok kivételével napközben, 9 és 19 óra közötti időben, derült égbolt és szélmentes idő 

esetén lehet égetéssel megsemmisíteni. 

(11) Az avart és a kerti hulladékot május 1. napjától szeptember 30. napjáig, vasárnap és 

ünnepnapok kivételével napközben 15 és 19 óra közötti időben, szélmentes és derült égbolt 

esetén lehet égetéssel megsemmisíteni. 

(12) Az avar és a kerti hulladék égetését csak a 18. életévét betöltött személy végezheti. 

(13) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet felmentést nem ad. 

(14) A közvetlen szomszédokat az égetést megelőzően legalább 2 nappal szükséges 

értesíteni annak, aki égetni kíván a pontos nap és a várható napszak megjelölésével. 

 

Záró rendelkezések 

5. § 
 

E rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.   

 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk. Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester jegyző 

 

 



Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2019. május 30. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

8. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének módosításához 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

 

Rácz Emil Zsigmond Üb elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják 

a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e az előterjesztés szerinti, alábbi 

határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi költségvetés előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 

(1) A saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt 

Költségvetési bevételét               2.404.686 Ft-

tal 

Költségvetési kiadását               -314.039 Ft-

tal 

 

módosítja a 2018. évi 

módosított költségvetési bevételét    14.550.534 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását  147.861.612 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési 

            felhalmozási 

 133.311.078 Ft-ban 

 133.331.078 Ft 

                   0 Ft 

 

állapítja meg. 

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 

              147.861.612 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

            104.314.934 Ft Személyi juttatások 

              20.896.278 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

              21.841.300 Ft Dologi kiadások 

    .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

                            E  Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből:  Elvonások és befizetések 



       .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    .........................E Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

       .........................E Ft                    Kamattámogatások 

        ........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

                             E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

                    809.100 Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    .........................E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        ........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

       .........................E Ft                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

       .........................E Ft                   Lakástámogatás 

        ........................E Ft                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       ......................... E 

Ft 
Tartalék 

       ......................... E 

Ft 

Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

2. Az Önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal a személyi juttatások előirányzatát 648.131 

Ft-tal megemeli, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 

756.976 Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 1.728.246 Ft-tal csökkenti, és ezzel 

egyidejűleg 314.039 Ft-tal csökkenti bevételeit. 

 

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

 

A módosítás utáni előirányzatát a 9.2, 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3. mellékletek tartalmazzák. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

 

 

 



89/2019. (V. 29.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi költségvetés előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 

 

(1) A saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt 

Költségvetési bevételét               2.404.686 Ft-

tal 

Költségvetési kiadását               -314.039 Ft-

tal 

 

módosítja a 2018. évi 

módosított költségvetési bevételét    14.550.534 Ft-

ban 

módosított költségvetési kiadását  147.861.612 Ft-

ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési 

            felhalmozási 

 133.311.078 Ft-

ban 

 133.331.078 Ft 

                   0 Ft 

 

állapítja meg. 

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 

              147.861.612 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

            104.314.934 Ft Személyi juttatások 

              20.896.278 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

              21.841.300 Ft Dologi kiadások 

    .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

                            E  Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből:  Elvonások és befizetések 

       .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

kívülre 

    .........................E Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

       .........................E Ft                    Kamattámogatások 

        ........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

                             E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

                    809.100 Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 



    .........................E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

belülre 

        ........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

       .........................E Ft                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

kívülre 

       .........................E Ft                   Lakástámogatás 

        ........................E Ft                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       ......................... E Ft Tartalék 

       ......................... E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

2. Az Önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal a személyi juttatások előirányzatát 648.131 

Ft-tal megemeli, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 

756.976 Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 1.728.246 Ft-tal csökkenti, és ezzel 

egyidejűleg 314.039 Ft-tal csökkenti bevételeit. 

 

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

A módosítás utáni előirányzatát a 9.2, 9.2.1, 9.2.2., 9.2.3. mellékletek tartalmazzák. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 



9. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. zárszámadásáról 

szóló tájékoztató elfogadáshoz 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

Rácz Emil Zsigmond Üb elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják 

a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e az előterjesztés szerinti, alábbi 

határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2018. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:       Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:    2019. május 31. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

90/2019. (V. 29.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:       Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:   2019. május 31. 

 

10. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetésének módosításához 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

 

Rácz Emil Zsigmond Üb elnök: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolják 

a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e az előterjesztés szerinti, alábbi 

határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi költségvetés előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 

(1) A saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt 



Költségvetési bevételét               4.849.597 Ft-tal 

Költségvetési kiadását             4.849.597 Ft-tal 

módosítja a 2019. évi 

módosított költségvetési bevételét      8.290.064 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását  161.883.500 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési 

            felhalmozási 

 153.593.436 Ft-ban 

 153.593.436 Ft 

                   0 Ft 

állapítja meg. 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

              161.883.500 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

            116.379.528 Ft Személyi juttatások 

              24.923.748 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

              18.545.224 Ft Dologi kiadások 

    .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

                            E Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft 
- ebből:  Elvonások és befizetések 

       .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    .........................E Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

       .........................E Ft                    Kamattámogatások 

        ........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 



                             E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

                2.035.000 Ft Beruházások  

    .........................E Ft 
- ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    .........................E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft 
- ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        ........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

       .........................E Ft                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

       .........................E Ft                   Lakástámogatás 

        ........................E Ft                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       ......................... E 

Ft 
Tartalék 

       ......................... E 

Ft 

Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

2. Az Önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal a személyi juttatások előirányzatát 

4.023.004 Ft-tal megemeli, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

előirányzatát 498.717 Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 327.876 Ft-tal növeli, és 

ezzel egyidejűleg 4.849.597 Ft többlettámogatást állapít meg. 

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

A módosítás utáni előirányzatát a 9.2., 9.2.1., 9.2.2, 9.2.3. mellékletek tartalmazzák. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2019. május 31. 

 



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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

91/2019. (V. 29.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi költségvetés előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 

(1) A saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt 

Költségvetési bevételét               4.849.597 Ft-tal 

Költségvetési kiadását             4.849.597 Ft-tal 

módosítja a 2019. évi 

módosított költségvetési 

bevételét 

     8.290.064 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását  161.883.500 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési 

            felhalmozási 

 153.593.436 Ft-ban 

 153.593.436 Ft 

                   0 Ft 

állapítja meg. 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

              161.883.500 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

            116.379.528 Ft Személyi juttatások 

              24.923.748 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

              18.545.224 Ft Dologi kiadások 

    .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

                            E Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből:  Elvonások és befizetések 

       .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

kívülre 

    .........................E Ft                    Árkiegészítések, támogatások 

       .........................E Ft                    Kamattámogatások 



        ........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

                             E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

                2.035.000 Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    .........................E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből:  EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft - ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

belülre 

        ........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n 

belülre 

       .........................E Ft                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n 

kívülre 

       .........................E Ft                   Lakástámogatás 

        ........................E Ft                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       ......................... E Ft Tartalék 

       ......................... E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

2. Az Önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal a személyi juttatások előirányzatát 

4.023.004 Ft-tal megemeli, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

előirányzatát 498.717 Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 327.876 Ft-tal növeli, és 

ezzel egyidejűleg 4.849.597 Ft többlettámogatást állapít meg. 

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

A módosítás utáni előirányzatát a 9.2., 9.2.1., 9.2.2, 9.2.3. mellékletek tartalmazzák. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2019. május 31. 

 



11. Előterjesztés Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulás 

megszüntetéséről  

 

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 kezdeményezi a Határmenti Bihari 

Települések Területfejlesztési Társulás megszüntetését és felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a következő társulási ülés alkalmával e napirend tárgyalásakor a megszüntetés mellett 

szavazzon. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

92/2019. (V. 29.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Határmenti Bihari 

Települések Területfejlesztési Társulás megszüntetését és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a következő társulási ülés alkalmával e napirend tárgyalásakor a 

megszüntetés mellett szavazzon. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

12. Szóbeli előterjesztés a Hódút Kft. útlezárással kapcsolatos kérelméről 

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

Hódút Kft.-től Czeglédi Péter főépítés-vezető úr kereste fel azzal kapcsolatban, hogy az M4 

autópálya építése kapcsán a Berettyóújfalu-országhatár (5+500-32+038 km sz.) közötti 

szakasz II. ütem kivitelezési munkáihoz kapcsolódó 4817. jelű útat 2019. július 1-től 2019. 

július 31-i időszakra lezárják és ehhez szükséges az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata. 

Sajnos a busz közlekedés ez idő alatt Berettyóújfalu-Hencida irányába szünetel, ez érinti a 

községet is. Javasolja, hogy az önkormányzat ne járuljon hozzá az útlezáráshoz. Kéri a 

képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Hodosi Lászlóné alpolgármester: Egyetért polgármester asszony javaslatával. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek–e az alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 2019. július 1-től 2019. 

július 31-i időszakra a Berettyóújfalu-országhatár (5+500-32+038 km sz.) közötti szakasz II. 

ütem kivitelezési munkáihoz kapcsolódó 4817. jelű út lezárásához. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 



Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

93/2019. (V. 29.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá 2019. július 1-től 

2019. július 31-i időszakra a Berettyóújfalu-országhatár (5+500-32+038 km sz.) 

közötti szakasz II. ütem kivitelezési munkáihoz kapcsolódó 4817. jelű út lezárásához. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13.  Előterjesztés a bojti háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés megkötéséről 

 

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 az előerjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Dr. Pólya és Társa Egészségügyi Betéti Társasággal kötendő 

feladat-ellátási szerződést. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

94/2019. (V. 29.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előerjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Dr. Pólya és Társa Egészségügyi Betéti Társasággal kötendő 

feladat-ellátási szerződést. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 



 

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 

 

 


