
 

 

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2020. AUGUSZTUS 27-I 

RENDKÍVŰLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

Határozatok: 

28/2020.  (VIII. 27.) számú 

határozat 

A Magyar Falu Program keretében „Temetői 

infrastruktúra fejlesztése” című alprogramra 

pályázat benyújtása 

A15 

29/2020.  (VIII. 27.) számú 

határozat 

A Magyar Falu Program keretében „Faluházak 

felújítása” című alprogramra pályázat benyújtása 

A15 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-én – 

csütörtök – de. 10:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal Bojti Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

                                               Garaguly Borbála   alpolgármester  

                                               Baranyai Andrea   képviselő 

                                               Gerdenits Zoltán    képviselő 

                                               Rácz Emil Zsigmond    képviselő 

     

                                               Juhász Péter     aljegyző 

 

                                               Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető 

 

   

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester - ülésvezető elnök - köszönti a jelenlévőket, 

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 5 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. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” 

című alprogramra pályázat benyújtása 

 

2. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” című 

alprogramra pályázat benyújtása 

 

3. Különfélék 

 

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

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra 

fejlesztése” című alprogramra pályázat benyújtása 

 

2. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” című 

alprogramra pályázat benyújtása 

 

3. Különfélék 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 



1. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra 

fejlesztése” című alprogramra pályázat benyújtása 

 

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 Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében a „Temetői 

infrastruktúra fejlesztése” című alprogramra a ravatalozó felújítására, valamint a járulékos 

költségre a pályázati kiírás 2.1.1.1. önállóan támogatható tevékenységcsoportra legfeljebb 

30.000.000 Ft támogatási összeg erejéig.  

A pályázat benyújtásáról és a kötelezettségvállalásokról a polgármester jogosult intézkedni.  

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2020. szeptember 10.  

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020. (VIII.27.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében a 

„Temetői infrastruktúra fejlesztése” című alprogramra a ravatalozó felújítására, 

valamint a járulékos költségre a pályázati kiírás 2.1.1.1. önállóan támogatható 

tevékenységcsoportra legfeljebb 30.000.000 Ft támogatási összeg erejéig.  

 

A pályázat benyújtásáról és a kötelezettségvállalásokról a polgármester jogosult 

intézkedni. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2020. szeptember 10.  

 

2. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében „Faluházak felújítása” című 

alprogramra pályázat benyújtása  
 

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, egyetértenek-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében a 

„Faluházak felújítása” című alprogramra a polgármesteri hivatal felújítására, valamint a 

járulékos költségre legfeljebb 30.000.000 Ft támogatási összeg erejéig.  

A pályázat benyújtásáról és a kötelezettségvállalásokról a polgármester jogosult intézkedni.  

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 4. 

 



5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (VIII.27.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében a 

„Faluházak felújítása” című alprogramra a polgármesteri hivatal felújítására, valamint 

a járulékos költségre legfeljebb 30.000.000 Ft támogatási összeg erejéig.  

A pályázat benyújtásáról és a kötelezettségvállalásokról a polgármester jogosult 

intézkedni.  

 

 Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 Határidő: 2020. szeptember 4. 

 

 

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 


