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RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

Rendeletek: 

8/2021. (VIII. 31.) 

önkormányzati rendelet 

Bojt Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 

(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról  

B1 

9/2021. (VIII. 31.) 

önkormányzati rendelet 

A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2016. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

G5 

 

Határozatok: 

14/2021. (VIII. 30.) 

sz. határozat 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 

módosításáról 

Z1 

15/2021. (VIII. 30.) 

sz. határozat 

A vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt 

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének 

elfogadásáról 

K9 

16/2021. (VIII. 30.) 

sz. határozat 

A Magyar Falu Program keretén belül az Ady Endre utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás lezárásáról 

A15 

17/2021. (VIII. 30.) 

sz. határozat 

A Magyar Falu Program keretén belül az Ady utca felújítására műszaki 

ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás lezárásáról 

A15 

18/2021. (VIII. 30.) 

sz. határozat 

A Horthy István szobor elhelyezéséről A6 

19/2021. (VIII. 30.) 

sz. határozat 

A 4114 Bojt, Rákóczi Ferenc u. 50. szám alatti belterületi 326 helyrajzi 

számú kivett lakóház udvar értékesítéséről 

Z1 

20/2021. (VIII. 30.) 

sz. határozat 

A 4114 Bojt, belterületi Deák Ferenc utca 32. szám 256 helyrajzi számú 

kivett lakóház, udvar értékesítéséről 

Z1 



Jegyzőkönyv 

 

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

– a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Bojti Kirendeltségén 

megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Garaguly Borbála   alpolgármester 

Baranyai Andrea   képviselő    

                                 Farkas László     képviselő 

   Gerdenits Zoltán    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 Bojt Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II. 

18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2016. (VI. 

28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításához  

 

4. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt 

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához 

 

5. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Ady utca felújítására kivitelezői 

feladatok elvégzésére beszerzési eljárás lezárása  

 

6. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady utca felújítására műszaki 

ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás lezárása  

 

7. Előterjesztés Horthy István szobor elhelyezéséről 

 

8. Előterjesztés a 4114 Bojt, Rákóczi Ferenc u. 50. szám alatti belterületi 326 helyrajzi 

számú kivett lakóház udvar értékesítéséről 

 



9. Előterjesztés a 4114 Bojt, belterületi Deák Ferenc utca 32. szám 256 helyrajzi számú 

kivett lakóház, udvar értékesítéséről 

 

10. 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 Bojt Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 

(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 

módosításához  

 

3. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt 

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához 

 

4. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Ady utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás lezárása  

 

5. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás lezárása  

 

6. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 13/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

7. Előterjesztés Horthy István szobor elhelyezéséről 

 

8. Előterjesztés a 4114 Bojt, Rákóczi Ferenc u. 50. szám alatti belterületi 326 helyrajzi 

számú kivett lakóház udvar értékesítéséről 

 

9. Előterjesztés a 4114 Bojt, belterületi Deák Ferenc utca 32. szám 256 helyrajzi 

számú kivett lakóház, udvar értékesítéséről 

 

10. Különfélék  

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 

(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri a képviselőket, mondják el 

véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 



 

Baranyai Andrea Ügyrendi Bizottság elnöke: Bizottságuk tárgyalta az előterjesztést. 

Elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára a 2021. évi költségvetés módosítását.  

 

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

képviselő-testület tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 2/2021.  (II. 18.) 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 

8/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.18.) 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 2021. évi költségvetéséről 

szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. § 

 

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 

Költségvetési bevételét   16 749 920 Ft-tal 

Finanszírozási bevételét                 0 Ft-tal 
Költségvetési kiadását   16 749 920 Ft-tal 

Finanszírozási kiadását                 0 Ft-tal 
 

módosítja és az önkormányzat 2021. évi 

 

módosított költségvetési bevételét             115 964 881 Ft 
módosított költségvetési kiadását    168 949 262 Ft 
a költségvetési egyenleg összegét      52 984 381 Ft 

 finanszírozási egyenleg összegét      52 984 381 Ft 

 

állapítja meg. 

 

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat: 

 

 a Felhalmozási célú kiadást     37.231.189 Ft-ban 
ebből: - beruházás        8 614 975 Ft-ban 
ebből: felújítás      28 616 214 Ft-ban 



 a Felhalmozási célú bevétel       3 413 848 Ft-ban 
  ebből: - egyéb felhalmozási célú támogatás       0 Ft-ban 
 a Működési célú bevételt             112 551 033 Ft-ban 
 a Működési célú kiadásokat            131 718 073 Ft-ban 
  ebből: - a személyi jellegű kiadásokat   54 754 261 Ft-ban 
   - a munkaadót terhelő járulékokat     5 635 571 Ft-ban 
   - a dologi kiadásokat    51 626 334 Ft-ban 
   - ellátottak pénzbeli juttatásai   17 388 000 Ft-ban 
   - egyéb működési kiadás      2 313 907 Ft-ban 
 

a Finanszírozási kiadások       2 587 380 Ft-ban 

ebből: az államháztartáson belüli 

                         megelőlegezések visszafizetése:       2 587 380 Ft-ban 
a költségvetési létszámkeretet      3 főben 
(Ebből közfoglalkoztatottak létszáma): 
 

állapítja meg. 

 

 

A költségvetési létszámkeretet 3 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: 2021. augusztus 31. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid sk. 

           jegyző 

 



2. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 13/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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 a napirendet. A rendelet 

módosítását elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára.  

 

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

Képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyetértenek-e a települési hulladékkal kapcsolatos 

önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásáról szóló 13/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításával. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2016. (VI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bojt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdése h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében 

eljárva,  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 

bekezdése alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya, valamint Bojt Község Önkormányzata Bojt Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati 

rendelet 33. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bojt 

Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli 

el: 

 

1. §  

 

A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2016. (VI. 28.) önkormányzati 

rendelet az alábbi 16/A. §-al egészül ki:  

 

„16/A. § Elhagyott hulladék kezelése 

 

(1) A közterületek tisztaságát az közterület-felügyelő és a mezőőr (a továbbiakban: Rendészet) 

folyamatosan ellenőrzi. A Rendészet mezőőrei a külterületen, a közterület-felügyelő a 

belterületen található elhagyott hulladékkal kapcsolatban kötelesek az eljárás megindításához 

a bejelentés megtételére. 

(2) Amennyiben megállapítható a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosának, 

elhelyezőjének személye, a Rendészet bejelentésére a jegyző a hulladék tulajdonosával vagy a 

hulladékot elhagyó személlyel szemben a vonatkozó kormányrendelet szerint eljárást indít, és 

indokolt esetben szankciót alkalmaz. 



(3) Amennyiben az elhagyott hulladék tulajdonosának, elhelyezőjének személye ismeretlen, a 

Rendészet erről a tényről, az elhagyott hulladék helyéről, jellegéről és mennyiségéről telefonon 

azonnal, írásban pedig 1 napon belül értesíti a közszolgáltatói alvállalkozót, egyidejűleg 

intézkedéseket tesz a hulladék felszámolására. 

(4) Az (2) bekezdés szerinti elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedések 

költségeit az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.”  

 

2. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, majd a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti.   

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka sk.  

polgármester  
Dr. Köstner Dávid sk.  

jegyző  

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. augusztus 31. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid sk. 

           jegyző 

 

 

3. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításához  

 

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 Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 

módosításával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot:  

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetés előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 
 

(1) A saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt 

 
Költségvetési bevételét              1.054.000 Ft-tal 

Költségvetési kiadását            1.504.670 Ft-tal 

 

módosítja a 2021. évi 

 

módosított költségvetési bevételét    10.421.562 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását  161.094.351 Ft-ban 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/473756#SZ16A@BE2


a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési hiány 

            felhalmozási 

-ebből finanszírozási többlet 

 150.672.789 Ft-ban 

 150.672.789 Ft 

                   0 Ft 

 150.672.789 Ft 
 

állapítja meg. 

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 
              160.840.351 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

            122.988.124 Ft Személyi juttatások 

              20.790.711 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

              15.196.516 Ft Dologi kiadások 

    .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

                1.865.000 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből: Elvonások és befizetések 

       .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    .........................E Ft                    Ár-kiegészítések, támogatások 

       .........................E Ft                    Kamattámogatások 

        ..........1.865.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

                254.000 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

                254.000 Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    .........................E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből: EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        ........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

       .........................E Ft                   Lakástámogatás 

        ........................E Ft                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       ......................... E Ft Tartalék 

       ......................... E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 



2. Az Önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal a dologi kiadások előirányzatát 1.235.670 Ft-

tal. az egyéb működési célú kiadások összegét 15.000 Ft-tal növeli, a beruházások előirányzatát 

254.000 Ft-tal bővíti, és ezzel egyidejűleg 450.670 Ft-tal emeli a kapott finanszírozási 

bevételeit, 1.054.000 Ft-tal magasabb működési bevételt számol el. 

 

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

 

A módosítás utáni előirányzatát a 6.2., 6.2.1., 6.2.2, 6.2.3. mellékletek tartalmazzák. 
 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  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 14/2021. (VIII.30.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetés előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások 
 

(1) A saját bevételek előirányzatának növelése, a bevételi előirányzatokat érintő 

határozatainak átvezetése miatt 

 
Költségvetési bevételét              1.054.000 Ft-tal 

Költségvetési kiadását            1.504.670 Ft-tal 

 

módosítja a 2021. évi 

 

módosított költségvetési bevételét    10.421.562 Ft-ban 

módosított költségvetési kiadását  161.094.351 Ft-ban 

a költségvetési egyenleg összegét  

-ebből működési hiány 

            felhalmozási 

-ebből finanszírozási többlet 

 150.672.789 Ft-ban 

 150.672.789 Ft 

                   0 Ft 

 150.672.789 Ft 
 

állapítja meg. 

 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

 
              160.840.351 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

            122.988.124 Ft Személyi juttatások 

              20.790.711 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

              15.196.516 Ft Dologi kiadások 

    .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

                1.865.000 Ft Egyéb működési célú kiadások 

    .........................E Ft - ebből: Elvonások és befizetések 

       .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     



    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

    .........................E Ft                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

    .........................E Ft                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

    .........................E Ft                    Ár-kiegészítések, támogatások 

       .........................E Ft                    Kamattámogatások 

        ..........1.865.000 Ft                    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

                254.000 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

                254.000 Ft Beruházások  

    .........................E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 

    .........................E Ft Felújítások 

    .........................E Ft         -       ebből: EU-s forrásból felújítás 

   .........................E Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

   .........................E Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre     

   .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 

        ........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 

       .........................E Ft                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

       .........................E Ft                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 

       .........................E Ft                   Lakástámogatás 

        ........................E Ft                   Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 

       ......................... E Ft Tartalék 

       ......................... E Ft Finanszírozási kiadások 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

2. Az Önkormányzatot és intézményeit érintő módosítások 

 

A Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal a dologi kiadások előirányzatát 1.235.670 Ft-

tal. az egyéb működési célú kiadások összegét 15.000 Ft-tal növeli, a beruházások előirányzatát 

254.000 Ft-tal bővíti, és ezzel egyidejűleg 450.670 Ft-tal emeli a kapott finanszírozási 

bevételeit, 1.054.000 Ft-tal magasabb működési bevételt számol el. 

 

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése  

 

A módosítás utáni előirányzatát a 6.2., 6.2.1., 6.2.2, 6.2.3. mellékletek tartalmazzák. 
 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  folyamatos 



4. Előterjesztés a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt 

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Terv fejezetének elfogadásához 

 

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 képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

1. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által összeállított 

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv fejezetét (2021-2035. 

évekre) a BOJT_VIZ megnevezésű 11-14137-1-001-01-10 azonosító kóddal rendelkező vízi 

közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési időszakra vonatkozóan véleményeltérés 

nélkül elfogadja. 

A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre bocsátott 

forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a hiányt 

önkormányzati forrásból nem egészíti ki.  

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 31.  

2. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4114 Bojt, Ady utca 5.) mint 

ellátásért felelős meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan 

u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479), mint víziközmű szolgáltatót, hogy a Bojt ellátási 

területre BOJT_VIZ megnevezésű 11-14137-1-001-01-10 kóddal ellátott víziközmű-rendszerre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, valamint Beruházási Tervet a 2021-

2035 évekre elkészítse, jóváhagyási eljárás céljából összeállítsa, nevünkben és helyettünk 

eljárva a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából 

benyújtsa, valamint a jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel 

képviseljen. 

Felelős:           Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 31.  

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 

1. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Vízmű Zrt által 

összeállított Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási-, valamint Beruházási Terv 

fejezetét (2021-2035. évekre) a BOJT_VIZ megnevezésű 11-14137-1-001-01-10 



azonosító kóddal rendelkező vízi közmű rendszer tekintetében, mindhárom tervezési 

időszakra vonatkozóan véleményeltérés nélkül elfogadja. 

A Képviselő-testület, amennyiben a Debreceni Vízmű Zrt részéről rendelkezésre 

bocsátott forrás nem elegendő a fent nevezett beruházások, felújítások elvégzésére, a 

hiányt önkormányzati forrásból nem egészíti ki. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 31.  

2. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4114 Bojt, Ady utca 5.) mint 

ellátásért felelős meghatalmazza a Debreceni Vízmű Zrt.-t (székhely: 4025 Debrecen, 

Hatvan u. 12-14. cégjegyzék szám: Cg 09-10-000479), mint víziközmű szolgáltatót, 

hogy a Bojt ellátási területre BOJT_VIZ megnevezésű 11-14137-1-001-01-10 kóddal 

ellátott víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási, 

valamint Beruházási Tervet a 2021-2035 évekre elkészítse, jóváhagyási eljárás céljából 

összeállítsa, nevünkben és helyettünk eljárva a Magyar Energetikai és 

Közműszabályozási Hivatal felé engedélyeztetés céljából benyújtsa, valamint a 

jóváhagyási eljárás teljes menete során bennünket teljes jogkörrel képviseljen. 

Felelős:               Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2021. augusztus 31.  

 

 

5. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére beszerzési eljárás lezárása  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták 

megismerték azt. A legkedvezőbb árajánlatot a TERRA-GENERÁL Építőipari Kft adta. Kéri a 

képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

 

Előterjesztés szerinti határozati javaslat: 

 

Bojt Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az Ady utca felújítására 

kivitelezői feladatok elvégzésére a …-vel köt szerződést.  

A szerződés aláírására és a további kötelezettségvállalások megtételére a polgármester a 

jogosult.  

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

 

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

hogy a TERRA-GENERÁL Építőipari Kft-vel kössenek szerződést. Kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén belül az Ady 

utca felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére a TERRA-GENERÁL Építőipari Kft-vel köt 

szerződést.  



A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

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 16/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén belül 

az Ady utca felújítására kivitelezői feladatok elvégzésére a TERRA-GENERÁL 

Építőipari Kft-vel köt szerződést.  

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

            Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

 

 

6. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül az Ady utca felújítására 

műszaki ellenőri feladatok elvégzésére beszerzési eljárás lezárása  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták 

megismerték azt. A műszaki ellenőri feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot a CIVIS 

MÉRNÖKIRODA Kft adta. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges 

kérdéseiket. 

 

Előterjesztés szerinti határozati javaslat: 

 

Bojt Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül az Ady felújítására műszaki 

ellenőri feladatok elvégzésére a …-vet köt szerződést.  

A szerződés aláírására és a további kötelezettségvállalások megtételére a polgármester a 

jogosult.  

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

 

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

képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén belül az Ady 

felújítására műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a CIVIS MÉRNÖKIRODA Kft-vel köt 

szerződést.  

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további 

kötelezettségvállalások megtételére.  

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 17/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretén belül 

az Ady felújítására műszaki ellenőri feladatok elvégzésére a CIVIS MÉRNÖKIRODA 

Kft-vel köt szerződést.  

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

               

 

7. Előterjesztés Horthy István szobor elhelyezéséről 

 

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, elfogadásra javasolja az ”a” határozati javaslatot. Kéri 

a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti „a” határozati javaslattal: 

Bojt Község Önkormányzata a Horthy István Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) által 

készített Horthy István mellszobrot engedélyezi a 169 hrsz-ú közterületen elhelyezni azzal, 

hogy annak valamennyi kiadását az alapítvány állja, s az elhelyezést követően annak őrzéséről 

és karbantartásáról az alapítvány gondoskodik.  

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 18/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzata a Horthy István Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) 

által készített Horthy István mellszobrot engedélyezi a 169 hrsz-ú közterületen 

elhelyezni azzal, hogy annak valamennyi kiadását az alapítvány állja, s az elhelyezést 

követően annak őrzéséről és karbantartásáról az alapítvány gondoskodik.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



8. Előterjesztés a 4114 Bojt, Rákóczi Ferenc u. 50. szám alatti belterületi 326 helyrajzi 

számú kivett lakóház udvar értékesítéséről 

 

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, elfogadásra javasolja az ”a” határozati javaslatot. Kéri 

a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti „a” határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 4114 Bojt, Rákóczi 

Ferenc u. 50. szám alatti belterületi 326 helyrajzi számú kivett lakóház udvar ingatlanát az 

ADRA Alapítvány (1171 Budapest, Borsfa u. 55. sz.) részére 7.000.000 Ft összegért.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további 

kötelezettségvállalások megtételére.  

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 19/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 4114 Bojt, 

Rákóczi Ferenc u. 50. szám alatti belterületi 326 helyrajzi számú kivett lakóház udvar 

ingatlanát az ADRA Alapítvány (1171 Budapest, Borsfa u. 55. sz.) részére 7.000.000 Ft 

összegért.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további 

kötelezettségvállalások megtételére.  

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

9. Előterjesztés a 4114 Bojt, belterületi Deák Ferenc utca 32. szám 256 helyrajzi számú 

kivett lakóház, udvar értékesítéséről 

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, elfogadásra javasolja az ”a” határozati javaslatot. Kéri 

a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti „a” határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 4114 Bojt, belterületi 

Deák Ferenc utca 32. szám 256 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar ingatlanát Pásztor Imre 

(4114 Bojt, Rákóczi u. 54. sz.) részére 400.000 Ft összegért.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további 

kötelezettségvállalásokra.  

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 20/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 
 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 4114 Bojt, 

belterületi Deák Ferenc utca 32. szám 256 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar 

ingatlanát Pásztor Imre (4114 Bojt, Rákóczi u. 54. sz.) részére 400.000 Ft összegért.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további 

kötelezettségvállalásokra.  

 

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 

 

 

 


