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JEGYZŐKÖNYVE 

Rendeletek: 

10/2019. (IX. 27.) 

önkormányzati 

rendelet 

a  2019. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

B1 

11/2019. (IX. 27.) 

önkormányzati 

rendelet 

a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Z0 

 

Határozatok 

146/2019. (IX. 26.) 

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 

147/2019. (IX. 26.) 

számú Bkt. határozat 

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

C8 

148/2019. (IX. 26.) 

számú Bkt. határozat 

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

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

benyújtásáról 

Z1 

149/2019. (IX. 26.) 

számú Bkt. határozat 

a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

Z1 

150/2019. (IX. 26.) 

számú Bkt. határozat 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához közbeszerzési feladatokra 

vonatkozó beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

A15 

151/2019. (IX. 26.) 

számú Bkt. határozat 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához műszaki ellenőri feladatokra 

vonatkozó beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

A15 

152/2019. (IX. 26.) 

számú Bkt. határozat 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához nyilvánosság, tájékoztatás 

biztosításához beérkezett árajánlatok elbírálásáról 

A15 

153/2019. (IX. 26.) 

számú Bkt. határozat 

az Idősek Napja rendezvényről  Z1 

154/2019. (IX. 26.) 

számú Bkt. határozat 

Bojt Község nevezetességeinek az Országos Katalógus honlapon történő 

megjelenítéséről  

Z1 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án – 

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

26.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

 

6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

7. Szóbeli előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához szükséges beérkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

 

8. Szóbeli előterjesztés az Idősek Napja rendezvény megtartásáról 

 

 



9. Szóbeli előterjesztés Bojt Község nevezetességeinek az Országos Katalógus honlapon 

történő megjelenítéséről 

 

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

(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

 

6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

7. Szóbeli előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához szükséges beérkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

 
8. Szóbeli előterjesztés az Idősek Napja rendezvény megtartásáról 

 
9. Szóbeli előterjesztés Bojt Község nevezetességeinek az Országos Katalógus 

honlapon történő megjelenítéséről 

 

10. Különfélék  

 

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

Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta a napirendi pontokat, mivel a bizottság nem volt 

határozatképes. 

 

 



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. szeptember 26. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

146/2019. (IX. 26.) 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. szeptember 26. 

 

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. augusztus 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. 

 

147/2019. (IX. 26.) számú Bkt. határozat: 

 



Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. augusztus havi 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:   Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

3. 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 esetleges 

kérdéseiket. 

 

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

egyetértenek-e Bojt Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosításával. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2019. (IX. 27.) 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    

 

     23 089 194 Ft-tal 

 

 

Finanszírozási bevételét                      0 Ft-tal 

Költségvetési kiadását 

 

     23 089 194 Ft-tal 

 Finanszírozási kiadását                      0 Ft-tal 

 

 

módosítja és az önkormányzat 2019. évi 

 

módosított költségvetési bevételét      127 044 956 Ft 

módosított költségvetési kiadását      158 733 731 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:       20 351 343 Ft-ban, 
 

  ebből: - beruházás              2 753 429 Ft-ban, 

-   ebből: felújítás            17 597 914 Ft-ban 

- a Felhalmozási célú bevétel:             2 527 507 Ft- ban 

ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatás              2 527 507 Ft- ban 

- a Működési célú bevételt:         124.470.236 Ft-ban, 

- a Működési célú kiadásokat:   138 382 388 Ft-ban, 

             ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:          69 738 845 Ft-ban, 

                        - a munkaadót terhelő járulékokat:            8 700 260 Ft-ban, 

                        - a dologi kiadásokat:            47 473 705 Ft-ban, 

                         - ellátottak pénzbeli juttatásai             10 852 227 Ft-ban 

                         - egyéb működési kiadás               1 617 351 Ft-ban 

- a Finanszírozási kiadások:           

                       ebből: az államháztartáson belüli 

                         megelőlegezések visszafizetése: 

          

      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. § 

 

Ez a rendelet 2019. szeptember 28. 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. szeptember 27. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid sk. 

           jegyző 



4. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Elmondja, hogy az általános iskolában jelenleg 8 gyerek nem részesül 

gyermekvédelmi kedvezményben, ezért az étkeztetést fizetniük kell. Szeretné, ha az 

önkormányzat támogatná a 8 fő részére az 50%-os étkeztetést a 2019-2020-as tanévben. Kéri 

a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

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

egyetértenek-e a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosításával. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bojt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. 

§-ában, illetve a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján 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 Községi Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályiról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 5.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

 

 „Települési támogatás 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás 

b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 

c) születési támogatás 

d) születésnapi támogatás 

e) iskoláztatási támogatás 

f) kiegészítő szociális célú tüzelőanyag támogatás 

g) idősek és rászorultak karácsonyi támogatása 

h) szociális célú tüzelőanyag támogatás 

i) gyermekétkeztetés támogatása  

céljából nyújtható.” 

 

2. § 

A rendelet az alábbi 9/E.§ -sal egészül ki:  



„9/E. § 

(1) Bojt Község Önkormányzata gyermekétkeztetési támogatásban részesíti az általános 

iskolában tanuló azon gyermekeket, akik a gyermekétkeztetés tekintetében állami 

kedvezményben nem részesülnek.  

(2) A támogatás összege a gyermekétkeztetési támogatásban részesülő személyi térítési 

díjának az 50%-a.  

(3) A gyermekétkeztetési támogatás megállapítása a támogatást igénylő kérelemének 

benyújtását követően a Képviselő-testület hatásköre.  

(4) A gyermekétkeztetési támogatást egy kérelem alkalmával az iskolai tanév végéig, de 

legfeljebb az állami támogatásra való jogosultság megállapításáig kell megállapítani.  

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk.   Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2019. szeptember 27. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid  

jegyző 

 

5. 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. 

 

148/2019. (IX. 26.) 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 

 

6. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról 

 

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 megtárgyalta a “Csatlakozás a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához” tárgyú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. 

Bojt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. számú mellékletét 

képező Általános Szerződési Feltételeket. 

2. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét 

képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az Önkormányzat nevében 

aláírja. 

3. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda 

vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz 

Felelős:  Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2019. október 2. 

4. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda 

vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B típusú 

pályázat kiírásáról. 

Felelős:  Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2019. október 4. 

5.  

A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Irodát, 

hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével 

gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról. 

Felelős: Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:  folyamatos 

6. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a 

keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A 

támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az egy főre eső 

támogatási összeget 5 000 Ft /hó/fő-ben határozza meg. 



Felelős:  polgármester 

Határidő: 2019. december 5.  

7. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az 

önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiről szóló rendelkezés 

19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon. 

Felelős:  Pénzügyi Iroda 

Határidő:  2020. január 31. és 2020. augusztus 31. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

149/2019. (IX. 26.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a “Csatlakozás a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához” 

tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. 

Bojt Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és elfogadja a határozat 1. 

számú mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket. 

 

2. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú 

mellékletét képező „Csatlakozási nyilatkozat” elnevezésű dokumentumot az 

Önkormányzat nevében aláírja. 

 

3. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda 

vezetőjét, hogy a határidők figyelembevételével a nyilatkozatot juttassa el az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz 

 

Felelős:  Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2019. október 2. 

 

4. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági Iroda 

vezetőjét, hogy a megadott határidők figyelembevételével gondoskodjon az A és B 

típusú pályázat kiírásáról. 

 

Felelős:  Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:   2019. október 4. 

 

5.  

A Képviselő – testület a Polgármester útján utasítja az Önkormányzati és Hatósági 

Irodát, hogy a határozat 3. számú mellékletben foglalt határidők figyelembevételével 

gondoskodjanak a pályáztatás lebonyolításáról. 

 



Felelős:  Önkormányzati és Hatósági Iroda vezetője 

Határidő:  folyamatos 

 

6. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a 

keretösszeg felosztásáról és a támogatott hallgatók számáról szól előterjesztést. A 

támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület az egy főre 

eső támogatási összeget 5 000 Ft /hó/fő-ben határozza meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2019. december 5. 

 

7. 

A Képviselő-testület a Polgármester útján utasítja a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy az 

önkormányzati támogatások átutalásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeiről szóló rendelkezés 19. §-ában meghatározott határidőig gondoskodjon. 

 

Felelős:  Pénzügyi Iroda 

Határidő:  2020. január 31. és 2020. augusztus 31. 

 

7. Szóbeli előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához szükséges beérkezett árajánlatok 

elbírálásáról 

 

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

külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat megvalósításához, 

a közbeszerzés megvalósítására, a műszaki ellenőri feladatok ellátására, a nyilvánosság, 

tájékoztatás biztosítására három-három darab árajánlat érkezett. A határozati javaslatokat és 

az árajánlatokat a képviselők megkapták.  

A közbeszerzés megvalósítására vonatkozóan a Procurement Audit Kft., a HAJDU PERFEKT 

Közbeszerzési Tanácsadó Bt., és Dr. Sütő Gyöngyi E.V.–tól érkezett árajánlat. Javasolja, 

hogy a legkedvezőbb ajánlatot, a HAJDU PERFEKT Közbeszerzési Tanácsadó Bt. árajánlatát 

fogadják el. 

Kéri a képviselőket, 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 a Külterületi Helyi Közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében 

lebonyolítandó közbeszerzés megvalósítására a legjobb árajánlatot adó HAJDU PERFEKT 

Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-t (Székhely: 4031 Debrecen, Tócópart utca 21.; Adószám: 

26303918-1-09;Mobil: +36 20/245-1108; Dr. Hajdu-Tamba Hanga ügyvezető; E-mail: 

dr.hajdu.hanga@gmail.com) bízza meg bruttó 1. 016. 000 Ft összegben.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.  

mailto:dr.hajdu.hanga@gmail.com


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. 

 

150/2019. (IX. 26.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Külterületi Helyi Közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

pályázat keretében lebonyolítandó közbeszerzés megvalósítására a legjobb árajánlatot 

adó HAJDU PERFEKT Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-t (Székhely: 4031 Debrecen, 

Tócópart utca 21.; Adószám: 26303918-1-09;Mobil: +36 20/245-1108; Dr. Hajdu-

Tamba Hanga ügyvezető; E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com) bízza meg bruttó 

1.016.000 Ft összegben.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 

aláírására.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A műszaki ellenőri feladatok ellátására 

vonatkozóan Balla Ottó e.v. (4030 Debrecen, Dobverő u. 12. szám), Dankó Károly e.v. (4034 

Debrecen, Mező u.16. szám), Baranyay Richárd (4225 Debrecen-Józsa, Csárdás u. 32. szám) 

nyújtott be árajánlat, melyet a képviselők megismertek. Javasolja, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot, Balla Ottó e.v. árajánlatát fogadják el. 

Kéri a képviselőket, 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 a Külterületi Helyi Közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében 

lebonyolítandó műszaki ellenőri feladatok megvalósítására a legjobb árajánlatot adó Balla 

Ottó e.v.-t (4030 Debrecen, Dobverő u. 12. szám) bízza meg bruttó 1.016.000 Ft összegben. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

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. 
 

151/2019. (IX. 26.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Külterületi Helyi Közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

pályázat keretében lebonyolítandó műszaki ellenőri feladatok megvalósítására a 

mailto:dr.hajdu.hanga@gmail.com


legjobb árajánlatot adó Balla Ottó e.v.-t (4030 Debrecen, Dobverő u. 12. szám) bízza 

meg bruttó 1.016.000 Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A nyilvánosság, tájékoztatás biztosítására 

vonatkozóan a CNT Stúdió Kft. (Székhely: 4254 Nyíradony, Debreceni utca 47.Adószám: 

14591134-1-09; Mobil: 06/20/2912525; Szabados Tímea ügyvezető, e-mail: 

cntkft@gmail.com); a REVITA Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső utca 

69.Adószám: 13152372-2-09, Vámosi Róbert ügyvezető, Tel: 06/30/6776611, e-mail: 

vamosirobert@gmail.hu) és a Zöldipari Klaszter Kft. (Székhely: 4064 Nagyhegyes, Táncsics 

u. 34.; Adószám: 14020678-2-09; Mobil: 06/20/5199554; Zsuponyó Levente ügyvezető; e-

mail: info@zoldipar.hu.) nyújtott be árajánlatot. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot, a 

CNT Stúdió Kft. árajánlatát fogadják el. 

Kéri a képviselőket, 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 a Külterületi Helyi Közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat keretében a 

nyilvánosság, tájékoztatás biztosítására vonatkozóan a legjobb árajánlatot adó CNT Stúdió 

Kft.-t (Székhely: 4254 Nyíradony, Debreceni utca 47.Adószám: 14591134-1-09; Mobil: 

06/20/2912525; Szabados Tímea ügyvezető, e-mail: cntkft@gmail.com) bízza meg bruttó 254 

000 Ft összegben.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.  

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. 
 

152/2019. (IX. 26.) számú Bkt. határozat: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Külterületi Helyi Közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

pályázat keretében a nyilvánosság, tájékoztatás biztosítására vonatkozóan a legjobb 

árajánlatot adó CNT Stúdió Kft.-t (Székhely: 4254 Nyíradony, Debreceni utca 

47.Adószám: 14591134-1-09; Mobil: 06/20/2912525; Szabados Tímea ügyvezető, e-

mail: cntkft@gmail.com) bízza meg bruttó 254 000 Ft összegben.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és 

aláírására.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 
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8. Szóbeli előterjesztés az Idősek Napja rendezvény megtartásáról  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Egyeztetések alapján a községben az Idősek Napja 

2019. október 1-jén kerül megrendezésre a művelődési házban. Az idősek számára a Bojt 

Községért Alapítvány és a Méliusz Könyvtár támogatásával különböző műsorok kerülnek 

bemutatásra. Bodnár Andrásné alapítványi elnök és Nagy Erika védőnő által az idősköri 

betegségekről és mentálhigiéniás problémákról hallhatnak tájékoztatót. Ezt követően 

vendéglátásra kerül sor. Javasolja, hogy az ebéd, sütemény és üdítő biztosítására 100.000 Ft-

ot fordítsanak a 2019. évi költségvetés terhére. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Napját 2019. október 1-jén tartja. A 

rendezvény lebonyolítására 100.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi 

költségvetése terhére. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. október 1. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

153/2019. (IX. 26.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Napját 2019. október 1-jén 

tartja. A rendezvény lebonyolítására 100.000 Ft összeget biztosít az önkormányzat 

2019. évi költségvetése terhére. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. október 1. 

 

 

9. Szóbeli előterjesztés Bojt Község nevezetességeinek megjelenítése az Országos 

Katalógus honlapon 

 

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

Gelencsér Gábor egyéni vállalkozó e-mailban kereste meg az önkormányzatot. Levelében 

tájékoztatást nyújtott arról, hogy lehetőség van az általa üzemeltetett internetes oldalon, a 

www.orszagoskatalogus.hu oldalon az önkormányzat által megjelentetni kért információk 

(bemutatkozó szöveg, termékek, szolgáltatások megnevezése, képek, települések nevezetességei, 

információ, kulturális szolgáltatások) megjelenítése, közzétételére.  Ennek díja 2 évre 25 000 Ft 

lenne. Javasolja, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 

Kéri a képviselőket, 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 megbízási szerződést Gelencsér Gábor Bálint 

egyéni vállalkozóval (1077 Budapest, Baross tér 13. III/28. nyt.sz.: 39311282), az általa 

üzemeltetett www.orszagoskatalogus.hu internetes oldalon az Önkormányzat által megjelentetni 

kért információk közzétételére. A szolgáltatás nyújtásának határideje a szerződés hatálybalépésétől 

kezdődően 2 év, azaz kettő év határozott időtartamra szól. A szolgáltatás díja összesen 25.000 Ft, 

melyet a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. 

http://www.orszagoskatalogus.hu/
http://www.orszagoskatalogus.hu/


Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására. 

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. 

 

154/2019. (IX. 26.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést Gelencsér Gábor 

Bálint egyéni vállalkozóval (1077 Budapest, Baross tér 13. III/28. nyt.sz.: 39311282), 

az általa üzemeltetett www.orszagoskatalogus.hu internetes oldalon az Önkormányzat által 

megjelentetni kért információk közzétételére. A szolgáltatás nyújtásának határideje a 

szerződés hatálybalépésétől kezdődően 2 év, azaz kettő év határozott időtartamra szól. A 

szolgáltatás díja összesen 25.000 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármester a megbízási 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 

 

 

 

http://www.orszagoskatalogus.hu/

