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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 30-án – hétfő 

– de. 17.00 órai kezdettel a Közösségi Házban megtartott közmeghallgatási 

üléséről 

 

Jelen vannak:  

Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Garaguly Borbála   alpolgármester 

Baranyai Andrea   képviselő 

   Gerdenits Zoltán   képviselő 

                                   Farkas László                                     képviselő 

                                         

Juhász Péter     aljegyző 

Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető  

 

 

Meghívottak vendégek:    

 

Csizmadia Mária közművelődés szervező  

Rácz Gábor RNÖ elnöke 

 

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. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra: 

 az alapcélok teljesítéséről,  

 új célok meghatározásáról,  

 az önkormányzat működéséről,  

 az önkormányzat gazdálkodásáról,  

 a településfejlesztésről, településrendezésről,  

 a köznevelésről, közművelődésről, sportról,  

 szociális és egészségügyi ellátásról, 

 

2. 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 NAPIREND:  

 

1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra: 

 az alapcélok teljesítéséről,  

 új célok meghatározásáról,  



 az önkormányzat működéséről,  

 az önkormányzat gazdálkodásáról,  

 a településfejlesztésről, településrendezésről,  

 a köznevelésről, közművelődésről, sportról,  

 szociális és egészségügyi ellátásról, 

 

2. Különfélék  

 

 

TÁRGYALT NAPIREND: 

 

1. Előterjesztés a közmeghallgatási tájékoztatóra: 

 az alapcélok teljesítéséről,  

 új célok meghatározásáról,  

 az önkormányzat működéséről,  

 az önkormányzat gazdálkodásáról,  

 a településfejlesztésről, településrendezésről,  

 a köznevelésről, közművelődésről, sportról,  

 szociális és egészségügyi ellátásról, 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a jegyzőkönyv 

mellékletét képező tájékoztatóját. Kéri a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat. 

 

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 alapcélok teljesítéséről, új célok 

meghatározásáról, az önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a 

településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, 

szociális és egészségügyi ellátásról, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester  

Határidő: 2021. augusztus 30. 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapcélok teljesítéséről, új célok 

meghatározásáról, az önkormányzat működéséről, az önkormányzat gazdálkodásáról, a 

településfejlesztésről, településrendezésről, a köznevelésről, közművelődésről, sportról, 

szociális és egészségügyi ellátásról, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester  

Határidő: 2021. augusztus 30. 

 



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

elnök a közmeghallgatást bezárta. 

kmft. 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka       Dr. Köstner Dávid 

polgármester                                                                                                           jegyző 


