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Határozatok: 

 
3/2021. (VIII. 30.) sz. 

határozat 
Javaslat Bojt Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

A20 

4/2021. (VIII. 30.) sz. 

határozat 
Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási 

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

rendelet módosítására 

A20 

  
 

 

  



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2021. 

augusztus 30-án – hétfő – du. 16.30 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös 

Önkormányzati Hivatal Bojti Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános 

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
 Baranyai Andrea elnök 

 Gerdenits Zoltán bizottsági tag 

  Farkas László bizottsági tag 

 

  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

 

  Juhász Péter  aljegyző 

 

  Gálné Miklós Ibolya  jegyzőkönyvezető 

 

   

Baranyai Andrea ÜB elnöke – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy az Ügyrendi Bizottság határozatképes, mivel a bizottság 3 megválasztott tagjából 3 

fő jelen van, az ülést megnyitja.  

 

Javasolja, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő, bizottságot érintő napirendi pontot 

tárgyalja meg a bizottság. Kéri szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal. 

 

JAVASOLT NAPIRENDI PONT: 

 

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. Különfélék 

 

Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

ELFOGADOTT NAPIRENDI PONT: 

 

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. Különfélék 

 

 

TÁRGYALT NAPIRENDI PONT: 

 

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

(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok Bojt Község Önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. Kéri a 

bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:  

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 3/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

 Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

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

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok az előterjesztést megkapták. 

Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 



Juhász Péter aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. A rendelet módosítását az elhagyott hulladék 

kezelésével kapcsolatos rendelkezés tette szükségessé. 

Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, 

a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. Kéri a bizottság tagjait, szavazzanak egyetértenek-

e az alábbi határozati javaslattal:  

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a települési hulladékkal 

kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 4/2021. (VIII. 30.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a települési 

hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a 

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

önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

 Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Baranyai Andrea elnök az 

Ügyrendi Bizottság ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

Baranyai Andrea       Gerdenits Zoltán 

          bizottság elnöke       bizottsági tag 

 

Gálné Miklós Ibolya 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


