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Rendelet: 

1/2020. (I .31.) sz. 

önkormányzati 

rendelet 

 

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

27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

B1 

Határozatok: 

1/2020.  (I. 30.) sz. 

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 

2/2020.  (I. 30.) sz. 

határozat 

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről C8 

3/2020.  (I. 30.) sz.  

határozat 

A Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

G1 

4/2020.  (I. 30.) sz.  

határozat 

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkájának értékeléséről 

 

J1 

5/2020.  (I. 30.) sz.  

határozat 

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

 

J1 

6/2020.  (I. 30.) sz.  

határozat 

A 2020. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról 

A15 

7/2020.  (I. 30.) sz.  

határozat 

 Az iskolai felvételi körzetek tervezetének elfogadásáról 

 

J4 

8/2020.  (I. 30.) sz.  

határozat 

A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadásáról 

E16 

9/2020.  (I. 30.) sz. 

határozat 

Az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók módosításáról Z1 

10/2020.  (I. 30.) 

sz. határozat 

A Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűléséhez Z1 

11/2020.  (I. 30.) 

sz.  határozat 

Konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadásáról Z1 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 30-án – 

csütörtök – de. 10:30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal Bojti Kirendeltségén megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Garaguly Borbála   alpolgármester 

 Gerdenits Zoltán                                képviselő 

Rácz Emil Zsigmond   képviselő 

     

Juhász Péter    aljegyző 

 

Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:  Baranyai Andrea   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. 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 2019. évi költségvetéséről szóló                              

2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

 

5. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2019. évi munkájának értékelésére 

 

6. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadására 

 

7. Előterjesztés a 2020. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról 

 

8. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

9. Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításának 

elfogadására 

 



10. Előterjesztés az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti 

besorolásról  

 

11. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Közgyűléséhez 

 

12. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás közbeszerzési eljárás 

lefolytatására elnevezésű megállapodás elfogadásáról 

 

13. 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. 

 

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 2019. évi költségvetéséről szóló                              

2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 

 

5. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2019. évi munkájának értékelésére 

 

6. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének 

elfogadására 

 

7. Előterjesztés a 2020. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról 

 

8. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

9. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodása módosításának elfogadására  

 

10.  Előterjesztés az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók 

szerinti besorolásról 

 

11.  Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Közgyűléséhez 

 



12. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás közbeszerzési eljárás 

lefolytatására elnevezésű megállapodás elfogadásáról 

 

13. 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 képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

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: 2020. január 30. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

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: 2020. január 30. 

 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

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

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. december 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. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2019. december 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 kérdéseiket. 

  

Gerdenits Zoltán: Bizottságuk tárgyalta Bojt Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést, elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára. 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel több 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 
 

1/2020. (I. 31.) 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    

 

       17 499 842Ft-tal 

 

 

Finanszírozási bevételét         1 941 507 Ft-tal 

Költségvetési kiadását 

 

       19 441 349 Ft-tal 

 Finanszírozási kiadását                           Ft-tal 
 

módosítja és az önkormányzat 2019. évi 

 
(1)  

módosított költségvetési bevételét      241 661 546 Ft 

módosított költségvetési kiadását      275 291 828 Ft  

a költségvetési egyenleg összegét  

 finanszírozási egyenleg összegét   

 

       33 630 282 Ft  

       33 630 282 Ft  

 

  
 

állapítja meg. 

 

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat: 

- a Felhalmozási célú kiadást:       88 820 629 Ft-ban, 
 

  ebből: - beruházás             19 090 162 Ft-ban, 

-   ebből: felújítás 
           69 730 467 Ft-ban 

- a Felhalmozási célú bevétel: 
          76 225 036 Ft- ban 

ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatás            76 177 823 Ft- ban 

- a Működési célú bevételt:         165 436 510 Ft-ban, 

- a Működési célú kiadásokat:   186 471 199 Ft-ban, 

             ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:           95 053 546 Ft-ban, 

                        - a munkaadót terhelő járulékokat:           11 481 303 Ft-ban, 

                        - a dologi kiadásokat:            67 280 329 Ft-ban, 

                         - ellátottak pénzbeli juttatásai            10 534 360 Ft-ban 

                         - egyéb működési kiadás              2 121 661 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. § 

 

Ez a rendelet 2020. február 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: 2020. január 31. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid sk. 

           jegyző 

 



4. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a képviselők megkapták, 

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

 

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

előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Bojt Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt változatlan 

tartalommal hatályában fenntartja. 

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. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint felülvizsgálta a Bojt Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szövegét és azt 

változatlan tartalommal hatályában fenntartja. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Előterjesztés a közművelődési intézmények 2019. évi munkájának értékelésére 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Próbálnak eleget tenni a közművelődési feladatoknak. A néptánc csoport és 

a színjátszó kör kiemelkedő munkát végez, öregbítve a község jó hírét. Kéri a képviselőket, az 

előterjesztés megtárgyalására, mondják el véleményüket tegyék fel kérdéseiket. 

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

előterjesztés szerinti határozati javaslatot: 
 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót 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. 

 

 

 



Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

            Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

            Határidő: azonnal 

 

 

6. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének 

elfogadására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi 

munkatervéről szóló előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. 

Kéri a képviselőket mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. Mivel kérdés, 

hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés 

szerinti határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő–testülete a Községi Művelődési Ház és Könyvtár 

2020. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

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. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő–testülete a Községi Művelődési Ház és 

Könyvtár 2020. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Felelős:        Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:      azonnal 

 

7. Előterjesztés a 2020. évi startmunka programokhoz kapcsolódó pályázatok 

benyújtásáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt.  Bojt Község Önkormányzata a startmunka program keretében 3 

programelemre nyújt be pályázatot. Szociális jellegű program keretében 10 fő, mezőgazdasági 

program keretében 23 fő, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás keretében 14 fő 

foglalkoztatására kerülne sor. 

 

 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: 

 



1. 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett 

2020. évi járási startmunka programok támogatására, Szociális jellegű programelemre: 

Igényelt támogatás: 12 193 527 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Önerő mértéke: 0 Ft 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív lebírálás 

esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Felelős:           Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:         azonnal 

 

2. 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett 

2020. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági program 

programelemre. 

Igényelt támogatás: 31 364 133 Ft 

Támogatás intenzitása: 97,69 % 

Önerő mértéke: 250 793 Ft 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív lebírálás 

esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.  

Az önkormányzati önrészt Bojt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

Felelős:           Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:         azonnal 

 

3. 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a meghirdetett 

2020. évi járási startmunka programok támogatására, Helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatás programelemre. 

Igényelt támogatás: 20 608 219 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Önerő mértéke: 0 Ft 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint pozitív lebírálás 

esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

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. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

1. 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a 

meghirdetett 2020. évi járási startmunka programok támogatására, Szociális jellegű 

programelemre: 

 

Igényelt támogatás: 12 193 527 Ft 



Támogatás intenzitása: 100 % 

Önerő mértéke: 0 Ft 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint 

pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 

Felelős:           Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:         azonnal 

 

2. 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a 

meghirdetett 2020. évi járási startmunka programok támogatására, Mezőgazdasági 

program programelemre. 

 

Igényelt támogatás: 31 364 133 Ft 

Támogatás intenzitása: 97,69 % 

Önerő mértéke: 250 793 Ft 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint 

pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására.  

Az önkormányzati önrészt Bojt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

Felelős:           Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:         azonnal 

 

3. 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által a 

meghirdetett 2020. évi járási startmunka programok támogatására, Helyi 

sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemre. 

 

Igényelt támogatás: 20 608 219 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Önerő mértéke: 0 Ft 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint 

pozitív lebírálás esetén az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 

Felelős:           Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:         azonnal 
 

 

8. Előterjesztés iskolai felvételi körzetek tervezetéről 

 

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 nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. 

§ (1a) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ által megküldött általános iskolák felvételi körzetének tervezetét elfogadja. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2020. február 15. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ által megküldött általános iskolák felvételi 

körzetének tervezetét elfogadja. 
 

               Felelős:         Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

               Határidő:             azonnal 
 

 

9. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának elfogadására  

  

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról szóló 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 Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosító okiratát, illetve az 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Bojt Község Önkormányzat 

polgármesterét, Bereginé Szegedi Hajnalkát delegálja.   

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2020. január 31. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosító okiratát, illetve 



az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába Bojt Község Önkormányzat 

polgármesterét, Bereginé Szegedi Hajnalkát delegálja. 

 

              Felelős:         Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

              Határidő:             azonnal 

 

 

10. Előterjesztés az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti 

besorolásról  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az önkormányzat által alkalmazandó 

kormányzati funkciók szerinti besorolásról szóló 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 Bojt Község Önkormányzata által 

alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolást a határozat függelékében foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson 

be kérelmet a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Bojt Község Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendeletének a 4. számú 

függeléke helyébe jelen határozat melléklete lép. 

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. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Bojt Község Önkormányzata által 

alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolást a határozat függelékében 

foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához a 

törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Bojt Község Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 1.) önkormányzati 

rendeletének a 4. számú függeléke helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 



Melléklet a 9/2020. (I. 30.) sz. határozathoz: 

Az önkormányzat által alkalmazandó kormányzati funkciók szerinti besorolás  

Alaptevékenység 

kormányzati 

funkció kód 

száma 
kormányzati funkció kód neve 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kacsolódó szolgáltatások 

042180 Állat-egészségügy 

04512  Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

076062 Település-egészségügyi feladatok 



082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

11. Előterjesztés a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Közgyűléséhez 

 

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: 

 

1. Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Debreceni Vízmű Zrt. 

részvényeseként, a 2020. február 6. napjának délelőtt 10 órakor Debrecenben 

megtartandó közgyűlés számára határozati javaslatként előterjesztett indítványokat a 

következők szerint: 

2. Egyetért a Debreceni Vízmű Zrt.2020. február 6-i Közgyűlésének 2. napirendi pont 

keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként 

megküldött szöveg szerinti Alapszabály módosítással a felügyelő bizottsági tagok 

megválasztására, időtartamára és havonkénti díjazásuk mértékére, valamint egyes 

hatásköri döntések meghozatalának rendjére vonatkozóan.  

3. Egyetért a Debreceni Vízmű Zrt.2020. február 6-i Közgyűlésének 3. napirendi pont 

keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként 

megküldött szöveg szerinti határozati javaslattal a Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt.-ben részvényes 

önkormányzatot a közgyűlésen képviselje és ott a képviselő-testület döntésének 

megfelelően szavazzon a 2. és 3. napirendi pontok során szükséges döntéshozatal 

során. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2020. február 6. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 



 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

 

1. Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Debreceni Vízmű Zrt. 

részvényeseként, a 2020. február 6. napjának délelőtt 10 órakor Debrecenben 

megtartandó közgyűlés számára határozati javaslatként előterjesztett indítványokat a 

következők szerint: 

 

2. Egyetért a Debreceni Vízmű Zrt.2020. február 6-i Közgyűlésének 2. napirendi 

pont keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos a Debreceni Vagyonkezelő 

Zrt. Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként 

megküldött szöveg szerinti Alapszabály módosítással a felügyelő bizottsági tagok 

megválasztására, időtartamára és havonkénti díjazásuk mértékére, valamint egyes 

hatásköri döntések meghozatalának rendjére vonatkozóan.  

 

3. Egyetért a Debreceni Vízmű Zrt.2020. február 6-i Közgyűlésének 3. napirendi 

pont keretében megtárgyalandó, a többségi tulajdonos a Debreceni Vagyonkezelő 

Zrt. Igazgatóságának javaslatára készült és a közgyűlési meghívó mellékleteként 

megküldött szöveg szerinti határozati javaslattal a Debreceni Vízmű Zrt. 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan. 
 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt.-ben részvényes 

önkormányzatot a közgyűlésen képviselje és ott a képviselő-testület döntésének 

megfelelően szavazzon a 2. és 3. napirendi pontok során szükséges döntéshozatal 

során. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2020. február 6. 

 

 

12. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás közbeszerzési eljárás 

lefolytatására elnevezésű megállapodás elfogadásáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Biharkeresztes, Ártánd, Bedő, Bojt, Nagykereki és 

Told települések önkormányzatai konzorciumban vesznek részt az EFOP 1.5.3-16-2017-

00024 azonosító számú Humán szolgáltatás fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében 

című pályázat megvalósításában.  

A projekt egyes elemeinek megvalósítása közbeszerzés-köteles, ezért szükséges a 

lefolytatandó közbeszerzési eljárásra vonatkozóan az önkormányzatoknak konzorciumi 

megállapodást kötni. 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, határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP 1.5.3-16-2017-00024 „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében” című pályázathoz 

kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét képező KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA elnevezésű 

megállapodást elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás 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. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (I. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP 1.5.3-16-2017-00024 

„Humán szolgáltatások fejlesztése Biharkeresztesen és vonzáskörzetében” című 

pályázathoz kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét képező KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

LEFOLYTATÁSÁRA elnevezésű megállapodást elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13. Különfélék 

 

Tájékoztatás 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy mint arról már 

korábban is beszéltek 2020. február 1. napjától 2020. december 31. napjáig megbízás 

keretében kerül ellátásra az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek karbantartása.  

 

 

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, ülésvezető 

elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

       kmft. 

 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka       Dr. Köstner Dávid 

         polgármester            jegyző 


