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Rendeletek: 

2/2020. (II. 28.) sz. 

önkormányzati rendelet 

Bojt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 

 

B1 

3/2020. (II. 28.) sz. 

önkormányzati rendelet 

Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A1 

4/2020. (II. 28.) sz. 

önkormányzati rendelet 

A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

A2 

5/2020. (II. 28.) sz. 

önkormányzati rendelet 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

L1 

 

Határozatok: 

13/2020.  (II. 27.) sz. 

határozat 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 

települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről 

C5 

14/2020.  (II. 27.) sz. 

határozat 

Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről C8 

15/2020.  (II. 27.) sz.  

határozat 

A közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének meghatározására Z1 

16/2020.  (II. 27.) sz.  

határozat 

Bojt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

Z1 

17/2020.  (II. 27.) sz.  

határozat 

A gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves átfogó 

értékeléséről 

C1 

18/2020.  (II. 27.) sz.  

határozat 

A Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények szociális alapfeladataira 

vonatkozó 2019. évi tevékenységéről 

Z1 

19/2020.  (II. 27.) sz.  

határozat 

A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről  Z1 

 

20/2020.  (II. 27.) sz.  

határozat 

„Bojt, külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja” 

közbeszerzési eljárást megindító felhívásról  

Z1 

 

21/2020.  (II. 27.) sz. 

határozat 

„Bojt, külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja” 

közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők felkéréséről ajánlattételre 

Z1 

 

22/2020.  (II. 27.) sz. 

határozat 

„Bojt, külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja” 

közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság megválasztásáról 

Z1 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 27-én – 

csütörtök – de. 11:15 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal Bojti Kirendeltségén megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Baranyai Andrea   képviselő 

 Gerdenits Zoltán   képviselő 

Rácz Emil Zsigmond   képviselő 

     

Dr. Köstner Dávid   jegyző 

 

Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:  Garaguly Borbála   alpolgármester 

 

Meghívottak vendégek:       Karancsiné Kerekes Erzsébet          pénzügyi irodavezető 

                                               Deczki Gyuláné                               roma nemzetiségi 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. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést 

 érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

3. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének 

meghatározására 

 

4. Előterjesztés  Bojt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadásához  

 

5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításához az államháztartási törvény 29/A. §-ában 

foglaltak szerint 

 

6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

7. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

8. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 



 

9. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves 

átfogó értékelésére 

 

10. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények szociális 

alapfeladataira vonatkozó 2019. évi tevékenységéről 

 

11. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről  

 

12. Előterjesztés a „Bojt, külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út mechanikai 

stabilizációja” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyására 

 

13. 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. 

 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 

települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

3. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének 

meghatározására 

 

4. Előterjesztés  Bojt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 

elfogadásához  

 

5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához az államháztartási törvény 

29/A. §-ában foglaltak szerint 

 

6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

7. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

8. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

9. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelemi önkormányzati feladatok éves 

átfogó értékelésére 

 

10. Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények szociális 

alapfeladataira vonatkozó 2019. évi tevékenységéről 



 

11. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről  

 

12. Előterjesztés a „Bojt, külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út mechanikai 

stabilizációja” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyására 

 

13. Különfélék 
 

Tárgyalt napirendi pont: 
 

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A polgármester jelentése a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 

települést érintő - eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről 

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, elfogadják-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – települést érintő – 

eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri intézkedésekről szóló jelentést. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb – 

települést érintő – eseményeiről, az átruházott hatáskörben tett polgármesteri 

intézkedésekről szóló jelentést. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

 

 

2. Tájékoztató a község pénzügyi helyzetéről 

 

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, elfogadják-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2020. január havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 



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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 2020. január havi pénzügyi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

3. Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének 

meghatározására  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

  

Baranyai Andrea ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta a közös önkormányzati hivatal 2020. évi 

költségvetésének meghatározásáról szóló előterjesztést, elfogadásra javasolják a Képviselő-

testület számára. 

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

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi költségvetését  

- 162.613.220 Ft finanszírozási bevétellel, 

- 4.427.130 Ft költségvetési bevétellel, 

- 162.506.861 Ft működési költségvetési kiadással 

- 4.533.489 Ft felhalmozási költségvetési kiadással 

 

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

köztisztviselői létszámkeretét 31 főben határozza meg. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott 2020. évi költségvetését 

változatlan tartalommal beépíti Biharkeresztes Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési 

rendeletébe. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi költségvetését  



- 162.613.220 Ft finanszírozási bevétellel, 

- 4.427.130 Ft költségvetési bevétellel, 

- 162.506.861 Ft működési költségvetési kiadással 

- 4.533.489 Ft felhalmozási költségvetési kiadással 

 

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

köztisztviselői létszámkeretét 31 főben határozza meg. 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Biharkeresztes Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal elfogadott 2020. évi 

költségvetését változatlan tartalommal beépíti Biharkeresztes Város Önkormányzat 2020. 

évi költségvetési rendeletébe. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal    

 

 

 

Melléklet a 15/2020 (II. 27.) önkormányzati határozathoz: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



4. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 

elfogadásához 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

 

Baranyai Andrea ÜB elnök : Bizottságuk tárgyalta Bojt Község Önkormányzata 2020. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztést, elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára. 

 

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

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e Bojt Község Önkormányzata 

2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadásával. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

Bojt Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés 

e) pontjában és 40. § (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Bojt Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 

önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 

59 005 778 Ft Költségvetési bevétellel 

157 268 040 Ft Költségvetési kiadással 

98 262 262 Ft 
                         27 256 459  Ft 

 

Költségvetési egyenleggel 
- ebből működési ( hiány) 

állapítja meg. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-

testület. 



(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 

az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 

önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 

költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el. 

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési 

célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 

10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében 

a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési 

maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik. 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 

részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 

részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 

melléklet szerint részletezi. 

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 

polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az 

éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési 

szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.2, 9.3. mellékletek szerint határozza 

meg. 

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános, és céltartalékot nem állapít meg. 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) Az önkormányzat 2020. évben jutalomra nem tervez összeget. 



 (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert  

tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 

előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 

szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.  

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 

tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 

esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta 

a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat 

jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-

testület gyakorolja. 

5. §  

Az előirányzatok módosítása 

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  

(2)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 

minden esetben fenntartja magának.  

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton 

belüli rovatok között átcsoportosítást hajtja végre. 

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves 

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 

költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások 

előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását. 

 

 (5)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

(6)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 

szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

6. §  

A gazdálkodás szabályai 

 (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 

az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 

azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a 



képviselő-testületi határozattal elfogadott, munkamegosztási megállapodásban 

foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 

működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 

szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 

szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 

mindenkori intézményvezetőt terheli. 

 (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi 

előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 

nyilvántartást vezetni. 

7. §  

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 

valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 

önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozóval kötött szerződés 

útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző 

köteles gondoskodni. 

 

8. §  

Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 

1-jétől kell alkalmazni. 

 (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti 

szabályairól szóló 16/2019. (XII. 19.) önkormányzat rendelet hatályát veszíti. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka sk.    Dr. Köstner Dávid sk. 

             polgármester                      jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve 2020. február 28. napján. 

Dr. Köstner Dávid  

jegyző 

 

 

 

 



5. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához az államháztartási törvény 

29/A. §-ában foglaltak szerint 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

 

Baranyai Andrea ÜB elnök : Bizottságuk tárgyalta Bojt Község Önkormányzata adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló előterjesztést, elfogadásra 

javasolják a Képviselő-testület számára. 

 

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

kéri a képviselőket, szavazzanak, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati 

javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a 

Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint 

állapítja meg:           

           (Ft-ban) 

Évek 2020 2021 2022 2023 

BEVÉTELEK        

Helyi adókból származó bevétel 3 450 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű 

jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5 000 5 000 5 000 5 000 

Saját bevételek összesen 3 455 0000 4 205 000 4 205 000 4 205 000 

Saját bevételek 50 %-a 1 727 500 2 102 500 2 102 500 2 102 500 

ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET 

TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: 
    

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

0 0 0 0 

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a 

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak vételára 

0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 

Kiadások összesen: 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: 0 0 0 0 

 

A megállapított összegek alapján Bojt Község Önkormányzata megfelel a Stabilitási törvény 

10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.  



Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet-tervezete 2020. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot 

keletkeztető ügyletet nem tartalmaz 

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége 

nincs. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:     

           

          (Ft-ban) 

Évek 2020 2021 2022 2023 

BEVÉTELEK        

Helyi adókból származó bevétel 3 450 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű 

jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 5 000 5 000 5 000 5 000 

Saját bevételek összesen 3 455 0000 4 205 000 4 205 000 4 205 000 

Saját bevételek 50 %-a 1 727 500 2 102 500 2 102 500 2 102 500 

ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT TÁRGYÉVET 

TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG: 
    

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

0 0 0 0 

A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a 

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak vételára 

0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 



Kiadások összesen: 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel: 0 0 0 0 

 

A megállapított összegek alapján Bojt Község Önkormányzata megfelel a Stabilitási 

törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.  

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet-tervezete 2020. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot 

keletkeztető ügyletet nem tartalmaz 

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó törlesztési 

kötelezettsége nincs. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

6. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést, elfogadásra javasolják a Képviselő-testület számára. 

 

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

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e Bojt Község Önkormányzat 

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

módosításával. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében – Bojt Község Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 1.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdés 

e) pontjában és 40. § (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Bojt Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 



1. § 

 

Bojt Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 1.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 13. § (1) bekezdése az alábbi h) ponttal 

egészül ki:  

 

„h) a 6. mellékletben meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit, a tevékenységi 

körükbe tartozó napirend tárgyalásához.” 

 

2. § 

 

A rendelet 31. § (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„e) A képviselő-testületi határozatokat külön-külön naptári év elejétől kezdődően 

folyamatosan arabszámmal és ezen felül a testületi ülés időpontját jelző dátummal kell ellátni. 

 

    A határozat jelölése:  Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …../20…. 

  (……) sz.     határozata 

 

 Amennyiben a napirend tárgyában több intézkedést igénylő határozat vált szükségessé, a 

 határozatot további A.,  B.  … stb. pontokkal kell tagolni.” 

 

3. § 

 

A rendelet 48. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 

 

4. §  

 

A rendelet az alábbi 6. számú melléklettel egészül ki: 

 

„6. számú melléklet a …../20….  (…...) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testületi ülésen és bizottsági ülésen tevékenységi körükbe tartozóan 

tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek 

1. Bojt Községért Alapítvány 

2. Bojti Polgárőrség” 

 

5. § 

 

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk. Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester jegyző 

 



Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2020. február 28. napján. 

 

Dr. Köstner Dávid 

jegyző 

 

 

 

7. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának 

megállapításáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta a helyi önkormányzati képviselők, 

bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati 

rendelete módosításáról szóló előterjesztést, elfogadásra javasolják a Képviselő-testület 

számára. 

 

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

képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a helyi önkormányzati képviselők, 

bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati 

rendelete módosításával. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 

tiszteletdíjának megállapításáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, 

továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 

11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„2. § 

 

A képviselő-testület tagjait tagságukért havonta bruttó 30.000 Forint tiszteletdíj illeti meg.” 

 

 

 



2. §  

Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, majd a hatályba lépést követő nap hatályát 

veszti.  

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka sk.     Dr. Köstner Dávid sk. 

    polgármester       jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2020. év február hó 20. napján.  

 

 

Dr. Köstner Dávid  

jegyző 

 
 

8. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Bizottságuk tárgyalta a települési támogatások és ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 

elfogadásra javasolják a Képviselő-testület részére. 

 

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

kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatások és 

ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bojt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. 

§-ában, illetve a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján Bojt Község 

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

önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Bojt Község Önkormányzata Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 



1. § 

 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályiról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 6. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

 

„(7) A támogatás összege 5.000 Ft/hó.” 

 

2. § 

 

A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

 

„8. §  

 

Születési támogatásra jogosult 20.000 Ft összegben az a család, ahol kisgyermek születik, 

illetve gyermeket fogadnak örökbe és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 

legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-a. A támogatás 

megállapításához szükséges a család ezen irányuló kérelmének hivatalhoz történő benyújtása 

a születést követő 30 napon belül.” 

 

3. §  

 

A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„9. §  

 
„Születésnapi támogatásra jogosult 20.000 Ft összegben a 80. életévét betöltött személy, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 500 %-a. A támogatás megállapításának ezen formája hivatalból történik.” 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk.   Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2020. év február hó 28. napján. 

 

 

Dr. Köstner Dávid  

jegyző 
 

 



9. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves 

átfogó értékelésére  

  

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

önkormányzati feladatok éves átfogó értékeléséről szóló 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 az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

önkormányzati feladatok 2019. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve 2020.május 31. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

önkormányzati feladatok 2019. évi éves átfogó értékelését az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja.  

 

            Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

  Határidő:  azonnal, illetve 2020.május 31. 

 

 

10.  Előterjesztés a Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények szociális 

alapfeladataira vonatkozó 2019. évi tevékenységéről 

 

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 elfogadásra javasolja a beszámolót. Kéri a képviselő-

testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti alábbi „A” határozati 

javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Egyesített Szociális 

Intézmények szociális alapfeladataira vonatkozó 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

 

 

 



Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Biharkeresztesi Egyesített Szociális 

Intézmények szociális alapfeladataira vonatkozó 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

 

 

11. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezéséről  

 

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 az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

2020. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bereginé Szegedi Hajnalka 

polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  folyamatos 



Melléklet a 19/2020. (II. 27.) sz. határozathoz: 

2020. ÉVI SZABADSÁGTERV 

                                NÉV: Bereginé Szegedi Hajnalka 
             BEOSZTÁS: polgármester 
                

                               ALAPSZABADSÁG: 25 
                    BESOROLÁS SZERINTI PÓTSZABADSÁG: 14 
                    16 ÉVEN ALULI GYEREK UTÁNI PÓTSZABADSÁG: 0 
                    2020. ÉVI SZABADSÁG ÖSSZESEN: 39 
                    2019. ÉVI FENNMARADT SZABADSÁG: 0 
                    ÖSSZESEN: 

          

39 
                    

                                
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

JANUÁR                                                               

FEBRUÁR                                                               

MÁRCIUS                                                               

ÁPRILIS                                                     SZ SZ SZ SZ   

MÁJUS                                                 SZ SZ SZ SZ SZ     

JÚNIUS   SZ SZ SZ SZ                                                     

JÚLIUS                                                     SZ SZ SZ SZ SZ 

AUGUSZTUS     SZ SZ SZ SZ SZ                                                 

SZEPTEMBER SZ SZ SZ SZ                                                       

OKTÓBER                                                   SZ SZ SZ SZ SZ   

NOVEMBER                                                               

DECEMBER                                         SZ SZ SZ         SZ SZ SZ SZ 



12. Előterjesztés a „Bojt, külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út mechanikai 

stabilizációja” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A „Bojt, külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út 

mechanikai stabilizációja” elnevezésű projekt közbeszerzési szakértői feladatainak ellátására 

kiválasztott HAJDU PERFEKT Közbeszerzési Tanácsadó Bt. elkészítette a közbeszerzésekről 

szóló törvény alapján az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentációt.  

 

Bojt Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 3.3 pontja értelmében a képviselő-

testület feladata és hatásköre közbeszerzési eljárás esetén a felhívás elfogadása, az eljárás 

megindításáról szóló döntés meghozatala, a bíráló bizottság tagjainak kijelölése, valamint a 

felkérni kívánt legalább 5 gazdasági szereplő kiválasztása.  

 

A képviselők az előterjesztést megkapták. Kéri, mondják el véleményüket. A döntésekhez név 

szerinti szavazásra van szükség. 

 

Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztés szerinti alábbi 1. határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bojt, külterület 0189 és 073 helyrajzi 

számú út mechanikai stabilizációja” tárgyú beruházás építési kivitelezési feladatainak 

ellátására, a nemzeti eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Harmadik része 115. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési eljárásban elkészített 

eljárást megindító felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és dönt az 

eljárás megindításáról. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

Dr. Köstner Dávid jegyző: Felkéri a képviselőket, ülésrendben név szerinti szavazásra. 

 

Rácz Emil Zsigmond képviselő: „igen” 

Baranyai Andrea képviselő: „igen” 

Gerdenits Zoltán képviselő: „igen” 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: „igen” 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 jelenlevő 

képviselőjéből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel 

szavazott, 0 képviselő tartózkodott, a Képviselő-testület az 1. határozati javaslatot elfogadta. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bojt, külterület 0189 és 073 

helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja” tárgyú beruházás építési kivitelezési 

feladatainak ellátására, a nemzeti eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény Harmadik része 115. § (1) bekezdése alapján indított közbeszerzési 

eljárásban elkészített eljárást megindító felhívást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja és dönt az eljárás megindításáról. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  folyamatos 



Melléklet a 20/2020. (II. 27.) sz. határozathoz: 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
(a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik rész 115. §-a szerint)  

 

 

1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA ÉS 

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: 

Bojt Község Önkormányzata 

4114 Bojt, Ady Endre utca 5. 

Címzett: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Tel: 06- 54/701-525 

Fax: 06-54/541-052 

E-mail: bojtph@gmail.com 

 

2./ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, TÁRGYALÁSOS ÉS GYORSÍTOTT 

ELJÁRÁS, VALAMINT HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 

ESETÉN ANNAK INDOKOLÁSA: 

 

A 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik rész 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás, a 

nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak 115. §-ban foglalt eltérésekkel 

történő alkalmazásával. 

 

3./ AZON ELÉRHETŐSÉG, AMELYEN A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

KORLÁTLANUL ÉS TELJESKÖRŰEN, KÖZVETLENÜL ÉS DÍJMENTESEN 

ELEKTRONIKUSAN ELÉRHETŐEK: 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a 

 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR........................./reszletek 
 

honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.  

 

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 

11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők 

tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt 

kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan 

jelezte. 

 

4./ KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: 

 

Bojt Község Önkormányzata Bojt település külterületén lévő 0189 helyrajzi számú 

mezőgazdasági földút út (kis szakaszon a 0187 helyrajzi számú úthoz is csatlakozva), 

valamint Bojt település külterületén lévő 073 helyrajzi számú mezőgazdasági földút 

mechanikai stabilizációját kívánja megvalósítani. 

 

A 0189 helyrajzi számú út tekintetében (beleértve a 0187 hrsz-ú út érintett szakaszát): 

 

Tervezési paraméterek: 



- Tervezési sebesség:   30 km/h 

- Forgalmi sávok:  1 

- Forgalmi sáv szélessége: 0+018-1+1033 között 4,00 m  

- Padka szélessége:  0,75 m  

- Korona szélessége:  5,50 m 

- Tervezett út hossza:  1015 m 

 

A 073 helyrajzi számú út tekintetében: 

 

Tervezési paraméterek: 

- Tervezési sebesség:   30 km/h 

- Forgalmi sávok:   1 

- Forgalmi sáv szélessége: 0+005-0+970 között 4,00 m 

- Padka szélessége:  0,75 m  

- Korona szélessége:  5,50 m 

- Tervezett út hossza:  970 m 

 

Tervezett beavatkozások a 0189 és 073 hrsz-ú út vonatkozásában: 

 

A tervezett nyomvonalon első lépésben az út nyomvonalát kell kitűzni. Ezt követően a cserje 

és-bozótirtást kell elvégezni. A humuszleszedést, alkalmatlan föld kitermelését és elszállítását 

követően a töltésépítés, ezt követően a töltés tömörítés, fagyvédő réteg beépítésének, 

mechanikai stabilizáció behordásának, tömörítésének elvégzése tervezett. A felületet M22 

anyaggal kell zárni. 

A tervezési szakaszon 2 db kitérő megvalósítása tervezett. A burkolatot a 

mintakeresztszelvény szerinti kivitelben kell kialakítani. Egyéb csatlakozás, keresztezések 

tervezésére nem került sor. 

A földmű felső felületén legalább 40 MN/m2 teherbírás biztosítása szükséges. 

A pályaszerkezet tervezésénél nemcsak a teherbírás és a szerkezeti vastagság, hanem a 

megfelelő fagyállóság, vízelvezetés és egyenletes, szilárd és sima, kis gördülési ellenállású 

járófelület kialakítása a cél. 

A burkolatot 2,5 %, a földpadkát 5% lejtésűre kell kialakítani. 

A beruházás növénytermesztést, árkok építését, csatornák építését, műtárgyakat nem érint. 

Csapadékvíz-elvezetés: 

A burkolatra hulló csapadékvíz az út bal oldalán lévő területen elszikkad. 

A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a fenntartási időszak alatt minél kevesebb 

költség ráfordítással lehessen az utat üzemeltetni. Ezért a meglévő alkalmatlan talaj 

eltávolításával, töltésépítésre alkalmas talaj beszállításával olyan töltésalap megvalósítása 

tervezett, mely a pályaszerkezetet kiemeli a terepből. Ezzel az épített pályaszerkezet 

víztelenítését is megoldott. Árok építése emiatt elhagyható. A pálya terepből való 

kiemelésének jelentősége a téli és a csapadékos időszakban nő meg. A pálya látható, a szél 

eltakarítja a pályáról a havat, a csapadékvíz nem marad meg a pályán. 

 

A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő az alábbi rész ajánlattételi lehetőséget biztosítja:  

 

1. rész:  

Bojt, külterület 0189 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja 

 

2. rész: 



Bojt, külterület 073 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre 

bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 

tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés 

csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a 

megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében 

hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű 

megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében 

a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. 

 

A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb 

információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik. 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

  Fő szójegyzék   
Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 45233223-8 Úttest újraburkolása     

További tárgy 
 

45233200-1 Különféle útburkolatok 
  

45232452-5 Vízelvezetés 

5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

 

Vállalkozási szerződés. 

 

6./ ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE, 

DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, 

ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR 

 

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus 

árlejtés alkalmazására nem kerül sor. 

 

7./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 

 

1-2. rész: 

 

Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap 

 

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

 

8./ TELJESÍTÉS HELYE:  

 

1. rész: Bojt, külterület 0189 helyrajzi szám  

2. rész: Bojt, külterület 073 helyrajzi szám  

 

NUTS kód: HU 321 

 



 

 

9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

 

1-2. rész: 

 

Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra, 

amelyet a Támogató a 2018. február 22. napján kelt támogatói okirat szerint vissza nem 

térítendő támogatásban részesített. Ajánlatkérő időközben változás bejelentési kérelmet 

nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen 

közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a 

Közreműködő Szervezet a változás bejelentési kérelmet elfogadja, valamint az elfogadott 

változásokat nyilvántartásaiban átvezesse. Ajánlatkérő és nyertes ajánlattevő a változásokat az 

átvezetés napjától kezdve érvényesnek tekintik. Ajánlatkérő az átvezetésről 3 napon belül 

köteles értesíteni nyertes ajánlattevőt. A finanszírozás módja utófinanszírozás. A támogatás 

intenzitása: 95%. 

 

A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7)-(8) bekezdései alapján a szerződésben foglalt - 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összeg 

előlegként történő kifizetését.  

 

A kivitelezés során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.  

Az 1. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult 

teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 50%-át elérő 

megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 75%-át 

elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő 

összeg erejéig. 

 

Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a részszámlá(k)ban és a végszámlában 

köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt előleg százalékos értékének 

arányában köteles csökkenteni. 

 

A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és 

hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki 

ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását 

követően jogosult végszámlát benyújtani.  

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a 

Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó 

jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, 

közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik 

meg a tevékenység elvégzése.  

 

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki 

átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.  

 



Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a, illetve 32/B. §-a 

alkalmazandó a kifizetés során. 

 

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet. 

- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

 

10./ ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E 

TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT 

 

Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

 

11./ A RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA: 

 

Részekre történő ajánlattétel:  

 igen 

 nem     

  

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a részekre történő ajánlattétel kizárásának 

indokai (adott esetben): --- 

 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók: 

 egy részre 

 egy vagy több részre 

 valamennyi részre  

 

A Kbt. 61. § (6) bekezdés alapján a részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén 

korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések száma: 

 igen, az alábbi szempontok szerint:     

 nem  

 

 

12./ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJA: 

 

 

1-2. rész tekintetében: 

 

 A legalacsonyabb ár 

 

 A legalacsonyabb költség az alábbi költséghatékonysági módszer alapján 

 

 A legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint: 

 



Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 

 

Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10 

 

 

 

Szempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 70 

2/a. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, 

akinek van útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett 

gyakorlata (igen/nem) 
10 

2/b. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, 

akinek van csapadékvíz-elvezetés irányításában szerzett 

gyakorlata (igen/nem) 
10 

3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: 
(minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) 

10 

 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok 

közötti pontszámot: 

Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb tartalmi elemre 

(legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi 

elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 

számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával: 

 

P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 

szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. 

 

A 2/a. értékelési részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint: 

Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő 

rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki 

rendelkezik legalább 1 db útépítés és/vagy útfelújítás irányításában szerzett 

tapasztalattal.  

 

A 2/b. értékelési részszempont esetében pontozás az alábbiak szerint: 

Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő 

rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki 

rendelkezik legalább 1 db csapadékvíz-elvezetés irányításában szerzett tapasztalattal.  

 

Csapadékvíz-elvezetés irányításában szerzett gyakorlat alatt Ajánlatkérő a csapadékvíz 

elvezető rendszerek kiépítése és/vagy felújítása során szerzett gyakorlatot érti. 



 

A szakember biztosítása, azaz „Igen” válasz esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben 

az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 

pont.   

[Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő] 

Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy 

„Nem” megadása szükséges.  

„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az 

ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében 

igénybe venni kívánt szakembert, és annak releváns szakmai tapasztalatát. 

Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. 

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében 

megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan 

ellenőrzi.  

A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, 

illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi 

közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat. 

 

A 3. értékelési részszempont esetében (többlet jótállás vállat időtartama) az értékelés 

módszere az egyenes arányosítás, a Közbeszerzési Hatóság „a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló, 2019. június 

04. napján közzétett útmutatójának 1. sz. mellékletének A. 1. ab) alpontja alapján: 

 

P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

  

Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az előírt kötelező 36 hónap mértékű 

jótállást meghaladó vállalást értékeli, hónapokban megadva. 

  

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet jótállás vállalt időtartama értékelési 

résszempont vonatkozásában a következőket írja elő: a 24 hónapot elérő, illetve 

meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 

pont) (értékelési felső limit). 

Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag a kötelező 36 

hónap mértékű jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő. 

Amennyiben a legjobb megajánlás 0 hónap, a 3. értékelési szempontra adott pontszám 0 

pont. 

A jótállási időszak hosszát egész hónapban kell meghatározni. Ajánlatkérő 

érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem 

hónapokban kerül megadásra. 

 

Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok 

meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként 

meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen 

értéknél kedvezőbb). 



 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag egész szám ajánlható meg. 

 

Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).  

 

Részszempontonként az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 

(tíz) pontot. 

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd 

részszempontonként összeadásra kerülnek. 

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. 

Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés 

szabályai szerint. 

13./ A KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZET, ILLETVE JOGI SZEMÉLY: (adott esetben) 

Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az 

ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a 

közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel 

esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, 

a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés 

szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, 

hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági 

szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes 

közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az 

önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. 

 

14./ KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK: 

 

1-2. rész: 

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k); m); q) pontok és a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 

bármelyike fennáll. 

 

Megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a felhívásban 

előírt kizáró okok hatálya alá. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban 

az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 

foglaltak szerint kell igazolnia.  

 

A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására 

ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 



eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, 

hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 

ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért 

az ajánlattevő felel. 

 

A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében 

nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon 

ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben 

elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 

arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat 

során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott 

igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó 

tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt 

mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése 

alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz 

igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban 

nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 

igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 

foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 

valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

 

 

15./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 

 

1-2. rész: 

 

a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

 

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. 

 

b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

 

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. 

 

c) Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság  

 

A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra. 

 

 

 

16./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 

 

Dátum: 2020/…/… (év/hó/nap) 

Időpont: 12:00 



 

17./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS A BENYÚJTÁS MÓDJA: 

 

      Az ajánlatok benyújtásának címe: https://ekr.gov.hu 

      Az ajánlatok benyújtására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a 

      irányadó. 

 

 

18./ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 

Magyar. 

Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 

 

 

19./ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 

 

Dátum: 2020/…/… (év/hó/nap) 

Időpont: 14:00 

Hely: --- 

 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:  

Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a 

irányadó. 

 

20./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 

 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.  

 

21./ AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN 

MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

 

1-2. rész: 

 

Ajánlatkérő sem ajánlati biztosítékot, sem egyéb biztosítékot nem kíván előírni. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: 

Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó 

vállalkozási díj 20 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének 

jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú 

felmondása az Ajánlatkérő részéről, mely esetben – a késedelmi kötbér helyett –

Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesít. 

Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5%-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési 

kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Ajánlatkérő a szerződést 

felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás 

teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít. 

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. 

 

Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen 

felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. 

https://ekr.gov.hu/


A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a további közbeszerzési 

dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 

22./ A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL 

ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

 igen     

 nem  

Igen válasz esetén a projekt(ek) és/vagy program(ok) neve vagy bármely egyéb 

hivatkozási alap:  

Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Projekt megnevezése: „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése” 

 

23./ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

  

 1-2. rész: 

 

1. Jelen közbeszerzési eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.  

 

2. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 

ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot 

tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek Ajánlatkérő nem küldött 

ajánlattételi felhívást. (Kbt. 115. § (4) bekezdés) 

 

3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - 

egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az 

ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további 

közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-

ban foglaltakat be kell tartaniuk. 

 

4. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás 

lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 

Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos, e törvényben vagy végrehajtási 

rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése - ha e 

törvényből más nem következik - írásban, elektronikus úton történik. A Kbt. 41. 

§ (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e 

törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 

EKR-ben történik. 

 

5. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben 

csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf  

fájlformátumúaknak kell lenniük.  A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több 

file-ban. 

 



6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése 

tekintetében.  

 

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) 

bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén 

is kifejezetten meg kell tenni. 

 

8. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a 

alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként 

szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a 

szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is 

tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást 

kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. A minimális kártérítési összeg 

káreseményenként: 5 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 

10 millió HUF/év. Több részben történő nyertesség esetén a kártérítési 

limitértékek összeadódhatnak.  

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást 

megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. 

A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, 

melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A 

felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 

10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy 

másolatot átadni. 

 

9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, azon cégjegyzésre 

jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti 

ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a 

letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot 

igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem 

ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai jogtanácsos/ 

közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve 

az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják). 

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást 

nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv 

harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, 

illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő 

az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen 

szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas 

arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 

jogosultsága. 

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő 

vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-

cegjegyzek.hu).  

 

10. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által 



megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Ajánlattevőnek 

az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő vonatkozásában van-e 

folyamatban változásbejegyzési eljárás. 

 

11. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 

alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról 

szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári 

perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 

követelményeinek. 

 

12. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására 

csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz 

csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor 

az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem 

várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT 

rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § 

(2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi fordítást is. Ajánlattevő általi fordítás alatt 

Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő 

képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 

eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás 

tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

 

13. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § 

rendelkezéseinek megfelelően biztosítja, figyelemmel a Kbt. 115. § (6) 

bekezdésében foglaltakra is. 

 

14. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton 

történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés 

időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 

 

15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 

szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 

16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott 

igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) 

bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 

 

17.  Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a 

Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 

 

18. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése 

szerint Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a 

nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok 

elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

19. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli 

azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat 

a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés 

során meg kell felelni. 



 

20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 

 

21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. 

Hajdu-Támba Hanga Mária, lajstromszáma: 01085, levelezési címe: 4031 

Debrecen, Tócópart u. 21. 

 

22. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi 

órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

 

23. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan 

költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat). 

 

24. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a költségvetésben a Microsoft excel program 

kerekítésből adódó eltéréseket nem minősíti számítási hibának. 

 

25. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 

 

26. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat. 

 

27. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem 

szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és 

a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A 

közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. 

törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

28. EKR: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus közbeszerzési 

rendszer. 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:  

2020………… 
 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti alábbi 

2. határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Bojt, külterület 0189 

és 073 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja” tárgyú beruházás építési kivitelezési 

feladatainak ellátására, a nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárásban az alábbi 

gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:  

1. ”Cívis-út” Korlátolt Felelősségű Társaság 4251 Hajdúsámson, Orgona utca 2. 



2. HAJDUT ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4034 

Debrecen, Sólyom u.  18. 

3. MAGYAR-PARKÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 4244 Újfehértó, Németh 

László u. 26. 

4. ROAD-3 Építő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 4032 Debrecen, Borbíró 

tér, 

 2.2. emelet,  

            8 ajtó 

5. TERRA-GENERÁL Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 4251 Hajdúsámson, 

Mikótelek utca 18. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Dr. Köstner Dávid jegyző: Felkéri a képviselőket, ülésrendben név szerinti szavazásra. 

 

Rácz Emil Zsigmond képviselő: „igen” 

Baranyai Andrea képviselő: „igen” 

Gerdenits Zoltán képviselő: „igen” 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: „igen” 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 jelenlevő 

képviselőjéből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel 

szavazott, 0 képviselő tartózkodott, a Képviselő-testület az 2. határozati javaslatot elfogadta. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Bojt, 

külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja” tárgyú 

beruházás építési kivitelezési feladatainak ellátására, a nemzeti eljárásrendben indított 

közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:  

 

1. ”Cívis-út” Korlátolt Felelősségű Társaság 4251 Hajdúsámson, Orgona utca 2. 

2. HAJDUT ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

4034 Debrecen, Sólyom u.  18. 

3. MAGYAR-PARKÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 4244 Újfehértó, 

Németh László u. 26. 

4. ROAD-3 Építő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 4032 Debrecen, 

Borbíró tér, 

 2.2. emelet,  

            8 ajtó 

5. TERRA-GENERÁL Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 4251 

Hajdúsámson, Mikótelek utca 18. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti alábbi 

3. határozati javaslatot: 

 



Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Bojt, külterület 0189 

és 073 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja” tárgyú beruházás építési kivitelezési 

feladatainak ellátására, a nemzeti eljárásrendben indított közbeszerzési eljárásban a 

Bírálóbizottság elnökének Dr. Hajdu-Támba Hanga Mária közbeszerzési és jogi szakértőt 

(közbeszerzési és jogi szakértelem), tagjainak Karancsiné Kerekes Erzsébet pénzügyi 

osztályvezetőt (pénzügyi szakértelem), Balla Ottó építő mérnököt (közbeszerzés tárgya 

szerinti szakértelem) megválasztja. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás EKR-ben történő 

megindításához feltétlenül szükséges, rendszerbeni-, műszaki-, projektbeli- jogszabályi v. 

egyéb szükségképpeni változásokat az eljárás megindítása előtt átvezesse a felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentációban. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

Dr. Köstner Dávid jegyző: Felkéri a képviselőket, ülésrendben név szerinti szavazásra. 

 

Rácz Emil Zsigmond képviselő: „igen” 

Baranyai Andrea képviselő: „igen” 

Gerdenits Zoltán képviselő: „igen” 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: „igen” 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 jelenlevő 

képviselőjéből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő nemmel 

szavazott, 0 képviselő tartózkodott, a Képviselő-testület az 3. határozati javaslatot elfogadta. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020. (II. 27.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Bojt, 

külterület 0189 és 073 helyrajzi számú út mechanikai stabilizációja” tárgyú 

beruházás építési kivitelezési feladatainak ellátására, a nemzeti eljárásrendben indított 

közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság elnökének Dr. Hajdu-Támba Hanga Mária 

közbeszerzési és jogi szakértőt (közbeszerzési és jogi szakértelem), tagjainak 

Karancsiné Kerekes Erzsébet pénzügyi osztályvezetőt (pénzügyi szakértelem), Balla 

Ottó építő mérnököt (közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem) megválasztja. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás EKR-ben történő 

megindításához feltétlenül szükséges, rendszerbeni-, műszaki-, projektbeli- 

jogszabályi v. egyéb szükségképpeni változásokat az eljárás megindítása előtt 

átvezesse a felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban. 

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 

 

 

 

 


