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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 2-án – hétfő 

– 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. 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 projekttel kapcsolatban hozott 

119/2019.(VI.27.) számú Bkt. határozat módosításáról 

 

2. Szóbeli előterjesztés Bojt Község Önkormányzata BMÖGF/93-18/2018. kódszámú, 

406022 azonosítószámú projekttel kapcsolatos, a Bojt, Rákóczi utca útfelújítási 

munkáinak elvégzéséhez szükséges árajánlatok kéréséről 

 

3. 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. 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 projekttel kapcsolatban hozott 

119/2019.(VI.27.) számú Bkt. határozat módosításáról 

 



2. Szóbeli előterjesztés Bojt Község Önkormányzata BMÖGF/93-18/2018. 

kódszámú, 406022 azonosítószámú projekttel kapcsolatos, a Bojt, Rákóczi utca 

útfelújítási munkáinak elvégzéséhez szükséges árajánlatok kéréséről 

 

3. Különfélék 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. 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 projekttel kapcsolatban hozott 

119/2019. (VI. 27.) számú Bkt. határozat módosításáról 

 

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

korábban benyújtott 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 ismételt módosítása szükséges, mivel az önerő összegét 

az önkormányzat saját bevételből biztosítja a mindenkori költségvetéséből. Kéri a 

képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

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

egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program keretén belül 

a Vidékfejlesztési Program Hatósága, mint Támogató által 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 projekttel kapcsolatban 

hozott 119/2019.(VI. 27.) számú Bkt. határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, 

valamint 3. pontját hatályon kívül helyi:  

„2. Az 1. pont g) alpontban meghatározott önerő összegét saját bevételből biztosítja a 

mindenkori költségvetéséből.”   

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal illetve folyamatos  

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

143/2019. (IX. 2.) számú Bkt. határozat: 

 

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 hozott 119/2019.(VI.27.) számú Bkt. 

határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, valamint 3. pontját hatályon 

kívül helyi:  

  

„2. Az 1. pont g) alpontban meghatározott önerő összegét saját bevételből biztosítja a 

mindenkori költségvetéséből.”   

 



Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal illetve folyamatos  

 

 

2. Szóbeli előterjesztés Bojt Község Önkormányzata BMÖGF/93-18/2018. 

kódszámú, 406022 azonosítószámú projekttel kapcsolatos, a Bojt, Rákóczi utca 

útfelújítási munkáinak elvégzéséhez szükséges árajánlatok kéréséről 

 

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

BMÖGF/93-18/2018. kódszámú, 406022 azonosítószámú projekttel kapcsolatosan, a Bojt, 

Rákóczi utca útfelújítási munkáinak elvégzéséhez a beszerzési szabályzat szerint 3 árajánlat 

bekérése szükséges. Javasolja, hogy a ROAD-3 Építő és Tanácsadó Kft-től (4032 Debrecen, 

Borbíró tér 2. 2. em. 8.), a TERRA – GENERAL Kft-től (4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 

18.) és az MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Kft-től (4028 Debrecen, Kassai út 129.) 

kérjenek árajánlatot. 

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

hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e az 

alábbi határozati javaslattal: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖGF/93-18/2018. kódszámú, 406022 

azonosítószámú projekt Bojt, Rákóczi utca útfelújítási munkáinak elvégzéséhez az alábbi 

cégektől kér árajánlatot: 

- ROAD-3 Építő és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2. em. 8.),  

- TERRA – GENERAL Kft. (4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.)  

- MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.)   

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. 

 

144/2019. (IX. 2.) számú Bkt. határozat: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖGF/93-18/2018. kódszámú, 

406022 azonosítószámú projekt Bojt, Rákóczi utca útfelújítási munkáinak 

elvégzéséhez az alábbi cégektől kér árajánlatot: 

 

- ROAD-3 Építő és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2. em. 8.),  

- TERRA – GENERAL Kft. (4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.)  

- MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.)   

Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok megkérésére. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 



 

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

ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

 

  Bereginé Szegedi Hajnalka     Dr. Köstner Dávid 
                      polgármester                           jegyző 

 

 

 


