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RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE 
 

 

Rendelet: 

 
8/2019. (VII.19.) 

önkormányzati 

rendelet 

Bojt Község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Z0 

 

Határozatok: 

 
126/2019. (VII. 18.) 

számú Bkt. határozat 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról 

 

A15 

127/2019. (VII. 18.) 

számú Bkt. határozat 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához közbeszerzési feladatokra 

vonatkozó árajánlatok kéréséről 

A15 

128/2019. (VII. 18.) 

számú Bkt. határozat 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához műszaki ellenőri feladatokra 

vonatkozó árajánlatok kéréséről 

A15 

129/2019. (VII. 18.) 

számú Bkt. határozat 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához nyilvánosság, tájékoztatás 

biztosításához árajánlatok kéréséről 

A15 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 18-án – 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 

 

Juhász Péter     aljegyző 

 

Gerdenits Mónika   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:   Rácz Emil Zsigmond   képviselő 

Lakatos Gyula    képviselő  

 

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

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 3 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 településképének védelméről szóló 15/2018. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadása 

 

2. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

3. Szóbeli előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához szükséges árajánlatok kéréséről 

 

4. Különfélék  

 

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

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés Bojt Község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításának elfogadása 

 

2. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 



3. Szóbeli előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése című pályázat megvalósításához szükséges árajánlatok kéréséről 

 

4. Különfélék  

 

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

Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta a napirendi pontokat, mivel a bizottság nem volt 

határozatképes. 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Bojt Község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet 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 Bojt Község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításával. 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
 

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2019. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 

 

Bojt Község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII. 19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében, továbbá az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXIII. tv. 57. § (3) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 43/A.§(6) c)pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 

- a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében eljáró 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 

- Honvédelmi Minisztérium, mint a honvédelemért felelős miniszter, 

- Bojt Község a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 

a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és 



településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályai szerint bevont partnerek 

véleményének kikérésével – az Bojt Község településképének védelméről szóló 15/2018. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Bojt Község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.19.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében, továbbá az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXIII. tv. 57. § (3) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

43/A.§(6) c) pontban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 

- a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében eljáró 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 

- Honvédelmi Minisztérium, mint a honvédelemért felelős miniszter, 

- Bojt Község a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 

a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és 

településképi rendelet készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés 

szabályai szerint bevont partnerek 

véleményének kikérésével – az Bojt Község településképének védelméről szóló 15/2018. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:” 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. § kiegészül az alábbi rendelkezéssel:  

 

„9. Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, együttes) 

nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat, mely 

nem minősül reklámnak. 

10. Címtábla: e rendelet szempontjából reklámnak nem minősülő, az intézmény vagy 

vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla. 

11. Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet 

magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó 

berendezés, mely nem minősül reklámnak.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7. § (3) Homlokzatok: Színezésére a pasztell árnyalatú földszíneken túl további színek nem 

alkalmazhatók. A színek közül nem használható olyan szín, mely nem illeszkedik, nem 



harmonizál az épület egyéb homlokzati és tetőfedő anyagainak színvilágához.  

Az erősebb drapp, barna és vörös árnyalatok, a téglavörös szín, a lábazaton, valamint az 

oromfalak, és homlokzatok díszítésénén túl nem alkalmazható. A hideg színek, vakolat 

színeként (a halványzöld kivételével) nem alkalmazhatóak.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 12. § (3) b) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12. § (3) b) Az eredeti állapot szerinti épülettartozékok, különösen rács, vasalat, világítótest, 

korlát helyettesíthetők.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 17/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„17/A. § (2) A dokumentáció tartalmát a polgármester ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott 

dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek a 

polgármester megszünteti a bejelentési eljárást.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 18. alcím helyébe a következő alcím lép:  

 

„18. A településképi kötelezés, településkép-védelmi bírság 

18. § 

 

(1) A településképi követelmények teljesítése érdekében a polgármester – hivatalból vagy 

kérelemre – településképi kötelezési eljárást folytat le. 

(2) A településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció betartását a polgármester 

ellenőrzi. 

(3) A településképi követelményekkel szembeni mulasztásokat, amennyiben a polgármester 

tudomására jut, kivizsgálja, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény alapján jár el. 

(4) A településképi követelmények be nem tartása esetén a polgármester településkép-

védelmi bírságot szabhat ki az ingatlantulajdonosra, mely többször is kivethető, amíg a 

jogszerűtlen állapot fennmarad. 

(5) A településkép-védelmi bírság összege 

a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti 

követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint  

100. 000 - 200.000 forint, 

b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti 

követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem 

érint 50.000 - 100.000 forint, 

c) egyéb településképi követelmény és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó 

követelmény be nem tartása esetén 20.000 - 50.000 forint, 

d) minden más esetben 10.000 - 20.000 forint. 

(6) A polgármester a településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a közigazgatási 

szabálysértések szankciójának átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási 

eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 

jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján dönt a bírság 18. § (5) 

szerinti összegéről. 



(7) A településkép-védelmi bírság befizetésének módja: 

a) a bírságot a bírság összegét megállapító határozatban meghatározott határidőre és 

az abban megjelölt módon kell teljesíteni. 

b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény végrehajtási szabályai 

alapján kell eljárni.” 

 

 

7. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (1) pontja, 17/B. § (1)-(3) bekezdések. 

(2) Ez a rendelet 2019. július 20. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

       Bereginé Szegedi Hajnalka sk.                    Dr. Köstner Dávid sk.  

polgármester          jegyző 

 

 

 Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2019. július 19. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

2. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

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 képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az 

előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím 

szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/b pontja alapján pályázatot nyújt be 

kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a maximálisan 

igényelhető, összesen 280 erdei m
3
 keménylombos tűzifára vonatkozóan nyújtsa be 

pályázatát.  

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a rászorulókhoz 

való eljuttatást is, - származó költségeket.  

Bojt Község Önkormányzata a pályázati kiírás alapján önrészt nem biztosít.  

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 1. és 2019. augusztus 2. támogatási igény benyújtására 



3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

126/2019. (VII. 18.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti A 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatása jogcím szerint kiírt felhívásra a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására a pályázati kiírás 5/a 

pontja alapján pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a 

maximálisan igényelhető, összesen 280 erdei m
3
 keménylombos tűzifára vonatkozóan 

nyújtsa be pályázatát.  

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve a 

rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.  

Bojt Község Önkormányzata a pályázati kiírás alapján önrészt nem biztosít.  

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  2019. augusztus 1. és 2019. augusztus 2. támogatási igény benyújtására 

 

 

3. Szóbeli előterjesztés a 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 pályázat megvalósításához 

szükséges árajánlatok megkérésére 

 

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 pályázat megvalósításához, 

a közbeszerzés megvalósítására, a műszaki ellenőri feladatok ellátására, a nyilvánosság, 

tájékoztatás biztosítására szükséges három-három árajánlatot kérni.  A határozati javaslatokat 

a képviselők írásban megkapták. Javasolja, hogy a határozati javaslatokban szereplő 

lehetséges ajánlattevőktől kérjenek árajánlatokat. 

Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.  

Mivel kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem érkezett, kéri szavazzanak, 

egyetértenek-e a közbeszerzés megvalósítására vonatkozó alábbi 1. számú határozati 

javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 pályázat keretében 

lebonyolítandó közbeszerzés megvalósítására vonatkozóan az alábbi cégektől kér árajánlatot: 

 

- Procurement Audit Kft.(székhely: 4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.; Adószám: 

25011069-2-09; Gallai Norbert ügyvezető;E-mail: procurementkft@gmail.com 

 

mailto:procurementkft@gmail.com


- HAJDU PERFEKT Közbeszerzési Tanácsadó Bt.(Székhely: 4031 Debrecen, Tócópart 

utca 21.; Adószám: 26303918-1-09;Mobil: +36 20/245-1108; Dr. Hajdu-Tamba 

Hanga ügyvezető; E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com 

 

- Dr. Sütő Gyöngyi E.V. Adószám: 72007581-2-29;Székhely: 4288 Újléta, Petőfi u.19.; 

E-mail: drsutogyongyi@gmail.com 

 

 

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok megkérésére. 

Felelős:  Bereginé szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

127/2019. (VII. 18.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 pályázat keretében 

lebonyolítandó közbeszerzés megvalósítására vonatkozóan az alábbi cégektől kér 

árajánlatot: 

 

- Procurement Audit Kft.(székhely: 4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1.; 

Adószám: 25011069-2-09; Gallai Norbert ügyvezető; E-mail: 

procurementkft@gmail.com 

 

- HAJDU PERFEKT Közbeszerzési Tanácsadó Bt. (Székhely: 4031 Debrecen, 

Tócópart utca 21.;Adószám: 26303918-1-09;Mobil: +36 20/245-1108; Dr. Hajdu-

Tamba Hanga ügyvezető; E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com 

 

- Dr. Sütő Gyöngyi E.V. Adószám: 72007581-2-29;Székhely: 4288 Újléta, Petőfi 

u.19.; E-mail: drsutogyongyi@gmail.com 

 

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok megkérésére. 

 

Felelős:  Bereginé szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a 

műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó alábbi 2. számú határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 pályázat keretében a műszaki 

ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan az alábbi vállalkozóktól kér árajánlatot: 

- Balla Ottó e.v. (4030 Debrecen, Dobverő u. 12. szám) 

- Dankó Károly e.v. (4034 Debrecen, Mező u.16. szám)  

- Baranyay Richárd (4225 Debrecen-Józsa, Csárdás u. 32. szám) 

 

mailto:dr.hajdu.hanga@gmail.com
mailto:drsutogyongyi@gmail.com
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Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok megkérésére. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

128/2019. (VII. 18.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 pályázat keretében a 

műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan az alábbi vállalkozóktól kér árajánlatot: 

 

- Balla Ottó e.v. (4030 Debrecen, Dobverő u. 12. szám) 

- Dankó Károly e.v. (4034 Debrecen, Mező u.16. szám)  

- Baranyay Richárd (4225 Debrecen-Józsa, Csárdás u. 32. szám) 

 

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok megkérésére. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e a a 

nyilvánosság, tájékoztatás biztosítására vonatkozó alábbi 3. számú határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 pályázat keretében a 

nyilvánosság, tájékoztatás biztosítására vonatkozóan az alábbi cégektől kér árajánlatot: 

- CNT Stúdió Kft. (Székhely: 4254 Nyíradony, Debreceni utca 47.Adószám: 14591134-

1-09; Mobil: 06/20/2912525; Szabados Tímea ügyvezető, e-mail: cntkft@gmail.com); 

 

- REVITA Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső utca 69.Adószám: 

13152372-2-09, Vámosi Róbert ügyvezető, Tel: 06/30/6776611, e-mail: 

vamosirobert@gmail.hu) 

 

- Zöldipari Klaszter Kft. (Székhely: 4064 Nagyhegyes, Táncsics u. 34.; Adószám: 

14020678-2-09; Mobil: 06/20/5199554; Zsuponyó Levente ügyvezető; e-mail: 

info@zoldipar.hu.) 

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok megkérésére. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3 jelenlevő képviselőből 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 
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129/2019. (VII. 18.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 pályázat keretében a 

nyilvánosság, tájékoztatás biztosítására vonatkozóan az alábbi cégektől kér árajánlatot: 

 

- CNT Stúdió Kft. (Székhely: 4254 Nyíradony, Debreceni utca 47.Adószám: 

14591134-1-09; Mobil: 06/20/2912525; Szabados Tímea ügyvezető, e-mail: 

cntkft@gmail.com); 

 

- REVITA Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Kosztolányi Dezső utca 69.Adószám: 

13152372-2-09, Vámosi Róbert ügyvezető, Tel: 06/30/6776611, e-mail: 

vamosirobert@gmail.hu) 

 

- Zöldipari Klaszter Kft. (Székhely: 4064 Nagyhegyes, Táncsics u. 34.; Adószám: 

14020678-2-09; Mobil: 06/20/5199554; Zsuponyó Levente ügyvezető; e-mail: 

info@zoldipar.hu.) 

 

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok megkérésére. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület nyilvános 

ülését bezárta, a képviselők zárt ülésen folytatták munkájukat. 

 

 

kmft. 

 

 

 

  Bereginé Szegedi Hajnalka     Dr. Köstner Dávid 
                      polgármester                           jegyző 
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