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Rendelet: 

 
10/2020. (IX. 30.) 

önkormányzati 

rendelet 

Bojt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II. 

28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

B1 

 

Határozatok: 

 
30/2020. (IX. 29.) 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 

31/2020. (IX. 29.) sz. 

határozat 

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

 

C8 

32/2020. (IX. 29.) sz. 

határozat 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján igényelhető támogatás 

benyújtásáról 

 

Z1 

33/2020. (IX. 29.) sz. 

határozat 

 

Az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról E16 

34/2020. (IX. 29.) sz. 

határozat 

Webáruház útján történő termék- és szolgáltatásértékesítés feltételeinek 

biztosítása tárgyában történő szerződés megkötéséről 

 

Z1 

35/2020. (IX. 29.) sz. 

határozat 

Az Idősek Napja rendezvény megtartásáról Z1 

 
36/2020. (IX. 29.) sz.  Bojt község közvilágítása fejlesztésének kezdeményezéséről        K7 

határozata                 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 29-én – 

kedd – de. 10.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Bojti Kirendeltségén megtartott 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. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 

28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

5. Előterjesztés az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

 

6. Előterjesztés webáruház útján történő termék- és szolgáltatásértékesítés feltételeinek 

biztosítása tárgyában történő szerződés megkötéséről 

 

7. Előterjesztés az Idősek Napja rendezvény megtartásáról  

 

8. Előterjesztés Bojt község közvilágításának fejlesztésére 

 

9. 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. 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

4. Előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján igényelhető támogatás 

benyújtásáról 

 

5. Előterjesztés az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

 

6. Előterjesztés webáruház útján történő termék- és szolgáltatásértékesítés 

feltételeinek biztosítása tárgyában történő szerződés megkötéséről 

 

7. Előterjesztés az Idősek Napja rendezvény megtartásáról  

 

8. Előterjesztés Bojt község közvilágításának fejlesztésére 

9. 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, 

elfogadják-e a polgármesteri jelentéseket, 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:  2020. szeptember 29. 

 



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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (IX. 29.) 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. szeptember 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 2020. augusztus havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (IX. 29.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2020. augusztus havi 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

 

3. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 

(II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel 

esetleges kérdéseiket. 

 

Baranyai Andrea ügyrendi bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. A 2020. 

évi költségvetés módosítását elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára. 

 



Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a 

képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyetértenek-e az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításával. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) 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 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) 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 2020. évi költségvetését: 

 

Költségvetési bevételét    

 

    31 993 272 Ft-tal 

 

 

Finanszírozási bevételét                     0 Ft-tal 

Költségvetési kiadását 

 

    31 993 272 Ft-tal 

 Finanszírozási kiadását                     0 Ft-tal 

 

módosítja és az önkormányzat 2020. évi 

 

 

módosított költségvetési bevételét     118 567 461 Ft 

módosított költségvetési kiadását     216 574 368 Ft  

a költségvetési egyenleg összegét  

 finanszírozási egyenleg összegét   

 

       98 006 907 Ft  

       98 006 907Ft  

 

  
 

állapítja meg. 

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat: 

- a Felhalmozási célú kiadást:       76.414.778 Ft-ban, 
 

  ebből: - beruházás           22.082.684 Ft-ban, 

-   ebből: felújítás           54.332.094 Ft-ban 

- a Felhalmozási célú bevétel:             5.408.975 Ft-ban 

ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatás             5.408.975 Ft-ban 

- a Működési célú bevételt:         113.158.486 Ft-ban, 

- a Működési célú kiadásokat:   140.159.590 Ft-ban 

             ebből: - a személyi jellegű kiadásokat: 66.079.059 Ft-ban 



                        - a munkaadót terhelő járulékokat:              7.221.194 Ft-ban, 

                        - a dologi kiadásokat:             48.497.409 Ft-ban 

                         - ellátottak pénzbeli juttatásai             15.135.000 Ft-ban 

                         - egyéb működési kiadás               3.226.928 Ft-ban 

a Finanszírozási kiadások:              2.707.525 Ft-ban 

                       ebből: az államháztartáson belüli 

                         megelőlegezések visszafizetése: 

 

              2.707.525 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 kihirdetés napját követő nap 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: 2020. szeptember 30. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid sk. 

jegyző 

 



4. Előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. 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 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján 2020. 

szeptember hónapban támogatási igényt nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra 

vonatkozóan 709.264 Ft összegben. 

Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. a pályázat benyújtására 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (IX. 29.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja 

alapján 2020. szeptember hónapban támogatási igényt nyújt be rendkívüli 

önkormányzati támogatásra vonatkozóan 709.264 Ft összegben. 

Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat támogatási igényét nyújtsa be. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. a pályázat benyújtására 

 

 

5. Előterjesztés az Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

 

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 Óvodai Társulás módosító és 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

 



Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (IX. 29.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodai Társulás módosító és 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Előterjesztés az webáruház útján történő termék- és szolgáltatásértékesítés 

feltételeinek biztosítása tárgyában történő szerződés megkötéséről 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, az 

Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel 

kérdéseiket. 

 

Baranyai Andrea Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, a 

webáruház útján történő termék- és szolgáltatásértékesítés feltételeinek biztosítása tárgyában 

történő szerződés megkötését elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

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

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a webáruház útján történő 

termék- és szolgáltatásértékesítés feltételeinek biztosítása tárgyában történő szerződés 

megkötésével, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzata szerződést köt webáruház útján történő termék- és 

szolgáltatásértékesítés feltételeinek biztosítása tárgyában az IT AND COMMUNICATION 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg. 09-09-016363, adószám: 14635124-2-09, statisztikai 

számjel: 14635124-7311-113-09, székhely: 4028 Debrecen, Jánosi utca 22. szám, 

képviseletében eljár: Biró Tamás, önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető) az 

előterjesztés melléklete szerinti szerződés-tervezet szerint.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-tervezet aláírására, valamint a webáruházzal 

kapcsolatos ide vonatkozó feladatok folyamatos ellátására.  

Felelős : Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:   azonnal, illetve folyamatos 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (IX. 29.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzata szerződést köt webáruház útján történő termék- és 

szolgáltatásértékesítés feltételeinek biztosítása tárgyában az IT AND 

COMMUNICATION Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg. 09-09-016363, adószám: 

14635124-2-09, statisztikai számjel: 14635124-7311-113-09, székhely: 4028 

Debrecen, Jánosi utca 22. szám, képviseletében eljár: Biró Tamás, önálló képviseleti 

joggal rendelkező ügyvezető) az előterjesztés melléklete szerinti szerződés-tervezet 

szerint.  



Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-tervezet aláírására, valamint a 

webáruházzal kapcsolatos ide vonatkozó feladatok folyamatos ellátására.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 

 

 

7. Előterjesztés az Idősek Napja rendezvény megtartásáról 

 

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 Idősek Napja alkalmából a település 

minden nyugdíjasa számára ajándékcsomagot biztosít összesen 150.000 Ft összegben, melyet 

az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosít. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. október 1.  

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2020. (IX. 29.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek Napja alkalmából a 

település minden nyugdíjasa számára ajándékcsomagot biztosít összesen 150.000 Ft 

összegben, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosít. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. október 1. 

 

8. Előterjesztés Bojt község közvilágításának fejlesztésére 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, 

megismerték azt. Nagyon fontos a közvilágítás korszerűsítése, mind energiafelhasználás, 

mind közlekedésbiztonság szempontjából. Kéri, mondják el véleményüket. 

 

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

közvilágítás fejlesztésével, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a település közigazgatási 

területén a közvilágítás fejlesztését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fejlesztéshez kapcsolódó feladatok és a beszerzési, 

közbeszerzési eljárás előkészítésével. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 



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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.  

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2020. (IX. 29.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a település 

közigazgatási területén a közvilágítás fejlesztését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a fejlesztéshez kapcsolódó feladatok és a beszerzési, 

közbeszerzési eljárás előkészítésével. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

kmft. 

 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka    Dr. Köstner Dávid 
         polgármester          jegyző 

 

 

 


