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Határozatok: 

24/2020. (VII. 16.) sz. 

határozat 

Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, 

Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok értékelése 

D5 

25/2020. (VII. 16.) sz. 

határozat 

Pályázat benyújtásáról „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” A15 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 16-án – csütörtök 

de. 10 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Bojti 

Kirendeltségén megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Garaguly Borbála   alpolgármester 

Baranyai Andrea   képviselő 

Gerdenits Zoltán    képviselő 

 

Juhász Péter                aljegyző 

 

Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető 

 

Igazoltan távol:   Rácz Emil Zsigmond                         képviselő 

 

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

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 4 fő jelen van a képviselő-testület 

határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Előterjesztés Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, 

Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok értékelése 
 

2. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

3. Különfélék 

 

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

 

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

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt 

elérő, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok értékelése 

 

2. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

3. Különfélék 

 

 

 

 



Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt 

elérő, Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás –ajánlatok értékelése 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti alábbi 

határozati javaslatot: 

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

számú út mechanikai stabilizációja – 2. eljárás” tárgyú beruházás építési kivitelezési 

feladatainak ellátására vonatkozóan a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján az alábbi 

döntéseket hozza: 

1. 

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárásban érvényesnek nyilvánítja a Terra-General Építőipari Kft. 

(4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.) ajánlattevő ajánlatát az 1. rész tekintetében. 

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában a hiányzó pénzügyi fedezet (nettó 

540.654,- Ft) biztosítását jóváhagyja.  

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás 1. részét eredményesnek nyilvánítja.  

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a Terra-General Építőipari Kft. (4251 Hajdúsámson, 

Mikótelek utca 18.) ajánlattevő az 1. rész tekintetében. 

A szerződés az alábbi feltételekkel kerül megkötésre: 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 36.391.589, - Ft 

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

szakember, akinek van útépítés és/vagy útfelújítás 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

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

szakember, akinek van csapadékvíz-elvezetés 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt 

időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) 

(hónapokban)     

24 

 

 



2. 

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárásban érvényesnek nyilvánítja a Terra-General Építőipari Kft. 

(4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.) ajánlattevő ajánlatát a 2. rész tekintetében. 

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás 2. részét eredményesnek nyilvánítja.  

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115.§ 

szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a Terra-General Építőipari Kft. (4251 Hajdúsámson, 

Mikótelek utca 18.) ajánlattevő a 2. rész tekintetében. 

A szerződés az alábbi feltételekkel kerül megkötésre: 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 31.888.807, - Ft 

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

szakember, akinek van útépítés és/vagy útfelújítás 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

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

szakember, akinek van csapadékvíz-elvezetés 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt 

időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) 

(hónapokban)     

24 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Megállapítja, hogy a név szerinti szavazás alapján a 

jelenlévő 4 képviselő, 4„igen” szavazatával a határozati javaslatot ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  a közbeszerzési törvényben foglalt határidők betartásával 

 

 

A döntéshez névszerinti szavazásra van szükség. 

 

Juhász Péter aljegyző: Felkéri a képviselőket, ülésrendben név szerinti szavazásra. 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: „igen” 

Garaguly Borbála képviselő: „igen” 

Baranyai Andrea képviselő: „igen” 

Gerdenits Zoltán képviselő: „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, mint ajánlatkérő az ajánlatot 

elfogadta. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (VII. 16.) sz. határozata: 
 

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

számú út mechanikai stabilizációja – 2. eljárás” tárgyú beruházás építési kivitelezési 

feladatainak ellátására vonatkozóan a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

1. 

 

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 

115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban érvényesnek nyilvánítja a Terra-General Építőipari 

Kft. (4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.) ajánlattevő ajánlatát az 1. rész tekintetében. 

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 

115.§ szerinti közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában a hiányzó pénzügyi fedezet 

(nettó 540.654,- Ft) biztosítását jóváhagyja.  

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 

115.§ szerinti közbeszerzési eljárás 1. részét eredményesnek nyilvánítja.  

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 

115.§ szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a Terra-General Építőipari Kft. (4251 

Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.) ajánlattevő az 1. rész tekintetében. 

A szerződés az alábbi feltételekkel kerül megkötésre: 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 36.391.589, - Ft 

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

szakember, akinek van útépítés és/vagy útfelújítás 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

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

szakember, akinek van csapadékvíz-elvezetés 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt 

időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) 

(hónapokban)     

24 

 

 

 



2. 

 

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 

115.§ szerinti közbeszerzési eljárásban érvényesnek nyilvánítja a Terra-General Építőipari 

Kft. (4251 Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.) ajánlattevő ajánlatát a 2. rész tekintetében. 

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 

115.§ szerinti közbeszerzési eljárás 2. részét eredményesnek nyilvánítja.  

A „Bojt 0189 és 073 hrsz. út stabilizációja 2. elj.” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 

115.§ szerinti közbeszerzési eljárás nyertese a Terra-General Építőipari Kft. (4251 

Hajdúsámson, Mikótelek utca 18.) ajánlattevő a 2. rész tekintetében. 

 

A szerződés az alábbi feltételekkel kerül megkötésre: 

 

Értékelési részszempont megajánlott érték 

1. Ajánlati ár (nettó HUF) nettó 31.888.807, - Ft 

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

szakember, akinek van útépítés és/vagy útfelújítás 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

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

szakember, akinek van csapadékvíz-elvezetés 

irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 

igen 

3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt 

időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) 

(hónapokban)     

24 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére és 

aláírására. 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  a közbeszerzési törvényben foglalt határidők betartásával 

 

 

2. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtásáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták. Az 

önkormányzatnak lehetősége van pályázat benyújtására a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra, a pályázathoz 120.000 Ft összegű önerő biztosítása szükséges. Kéri a 

képviselőket, mondják el véleményüket. 

 

Garaguly Borbála alpolgármester: Egyetért a pályázat benyújtásával. 

 



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

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzata a művelődési ház eszközbeszerzései céljából 2020. évben 

pályázatot nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges saját 

forrást 120.000 Ft összegben a 2020. évi költségvetésének közművelődési előirányzata terhére 

biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására.  

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 25/2020. (VII. 16.) sz. határozata: 
 

Bojt Község Önkormányzata a művelődési ház eszközbeszerzései céljából 2020. 

évben pályázatot nyújt be „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”. 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához 

szükséges saját forrást 120.000 Ft összegben a 2020. évi költségvetésének 

közművelődési előirányzata terhére biztosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

nyilvános ülését bezárta. 
 

Kmf. 

 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka      Dr. Köstner Dávid 
        polgármester                      jegyző 


