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Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat előleghez szükséges önerő biztosításáról 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 27-én – csütörtök 

– de. 10.00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 

Bojti Irodájában megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Hodosi Lászlóné   alpolgármester 

Garaguly Borbála   képviselő 

Lakatos Gyula    képviselő  

 

Juhász Péter     aljegyző 

 

Gerdenits Mónika   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:   Rácz Emil Zsigmond   képviselő 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, ülésvezető elnök: Köszönti a jelenlévőket, 

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 4 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. Szóbeli előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című pályázat előleghez szükséges önerő biztosításáról 

 

2. Különfélék 

 

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

 

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok:  

 

1. Szóbeli előterjesztés „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című pályázat előleghez szükséges önerő biztosításáról 

 

2. Különfélék 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Szóbeli előterjesztés ”Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” című pályázat előleghez szükséges önerő biztosításáról 



Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című projekt megvalósításához az 

önkormányzatnak 12 094 197 Ft önerőt szükséges biztosítani. A határozati javaslatot a 

képviselők megkapták, kéri mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait szavazzanak, 

egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: 

1. Bojt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program keretén 

belül a Vidékfejlesztési Program Hatósága, mint Támogató által Külterületi Helyi 

Közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-

16 kódszámú projekttel kapcsolatban az alábbi döntést hozza a támogatói okirat 

tartalmának megfelelően  

a. Felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése 

b. Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  

c. A Projekt teljes költsége összesen: 109 128 139 Ft 

d. A Projekt elszámolható költségei összesen: 102 140 993 Ft 

e. A Projekt nem elszámolható költségei összesen: 6 987 146 Ft 

f. Támogatás összege: 97 033 942 Ft 

g. Önerő (hitel/saját forrás): 12 094 197 Ft 

h. Megvalósítási hely:          

Bojt, Ady Endre u. 5.;  

Bojt, külterület 0189 hrsz; 

Bojt, külterület 073 hrsz,  

i. Támogatási kérelem iratazonosítója: 1827224075 

 

2. Az 1. pont g) alpontban meghatározott önerő összegét hitelfelvétel útján kívánja 

elsődlegesen biztosítani, figyelembe véve a hitelfelvételhez szükséges esetleges 

kormányzati hozzájárulást időtartalmát is.  

 

3. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy ha és amennyiben az önerő 

összegét önhibáján kívüli okból nem tudja biztosítani, úgy jogkövetkezmény nélkül 

hozhat döntést a járulékos költségek beszerzési, valamint a kivitelező kiválasztásával 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás során.  

 

4. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

 
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

  

 

 

 



119/2019. (VI. 27.) számú BKt. határozat: 

 

1. Bojt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program keretén 

belül a Vidékfejlesztési Program Hatósága, mint Támogató által Külterületi Helyi 

Közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-

16 kódszámú projekttel kapcsolatban az alábbi döntést hozza a támogatói okirat 

tartalmának megfelelően  

a. Felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése 

b. Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  

c. A Projekt teljes költsége összesen: 109 128 139 Ft 

d. A Projekt elszámolható költségei összesen: 102 140 993 Ft 

e. A Projekt nem elszámolható költségei összesen: 6 987 146 Ft 

f. Támogatás összege: 97 033 942 Ft 

g. Önerő (hitel/saját forrás): 12 094 197 Ft 

h. Megvalósítási hely:          

Bojt, Ady Endre u. 5.;  

Bojt, külterület 0189 hrsz; 

Bojt, külterület 073 hrsz,  

i. Támogatási kérelem iratazonosítója: 1827224075 

 

2. Az 1. pont g) alpontban meghatározott önerő összegét hitelfelvétel útján kívánja 

elsődlegesen biztosítani, figyelembe véve a hitelfelvételhez szükséges esetleges 

kormányzati hozzájárulást időtartalmát is.  

 

3. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy ha és amennyiben az önerő 

összegét önhibáján kívüli okból nem tudja biztosítani, úgy jogkövetkezmény nélkül 

hozhat döntést a járulékos költségek beszerzési, valamint a kivitelező kiválasztásával 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás során.  

 

4. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

 

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 


