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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 26-án – hétfő – 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 

                           Farkas László     képviselő 

                                         

Juhász Péter     aljegyző 

 

Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető  

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a jelenlévőket, 

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 5 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 VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 

pályázat beadására  

 

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

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

című pályázat beadására  

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

című pályázat beadására  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

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

kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kéri a 

képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 



 

1. Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program keretében 

meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című 

pályázati felhívásra. 

2. A pályázat címe: „Külterületi helyi közutak fejlesztése Bojt településen” 

3. A megvalósítás helyszíne Bojt település 073 hrsz.  

4. A projekt összes költsége: 106.386.549 Ft   

5. A projekt elszámolható költsége: 106.386.549 Ft 

6. Igényelt támogatás összege: 101.067.222 Ft 

7. Önkormányzati önerő: 5.319.327 Ft 

8. Az Önkormányzat a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 

költségvetésében elkülöníti. 

 

Felelős:          Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos  

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) sz. határozata: 

1. Bojt Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program 

keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című pályázati felhívásra. 

2. A pályázat címe: „Külterületi helyi közutak fejlesztése Bojt településen” 

3. A megvalósítás helyszíne Bojt település 073 hrsz.  

4. A projekt összes költsége: 106.386.549 Ft   

5. A projekt elszámolható költsége: 106.386.549 Ft 

6. Igényelt támogatás összege: 101.067.222 Ft 

7. Önkormányzati önerő: 5.319.327 Ft 

8. Az Önkormányzat a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő 

összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

Felelős:          Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal, illetve folyamatos  

 

 

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

ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

 

 

  Bereginé Szegedi Hajnalka      Dr. Köstner Dávid 
                polgármester                                                          jegyző 

 

 


