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Ügyrendi Bizottsági határozatok:  

 
26/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat      

Javaslat Bojt Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. 

(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására 
A20 

27/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat   

Javaslat a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról szóló 

rendelet elfogadására 

A20 

28/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat    

Javaslat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás 

benyújtására 

A20  

29/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat     

Javaslat Bojt Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

(2022-2027) elfogadására 

A20 

30/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat      

Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

A20 

31/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat     

Javaslat a Méliusz Juhász Péter Könyvtár beszámolójának elfogadására A20 

32/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat    

33/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat        

34/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat        

35/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat   

36/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat        

37/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat  

 

38/2022. (VI. 28.) 

sz. határozat  

   

 

Javaslat az óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatos vállalkozási szerződés 

módosításáról  
Javaslat Bojt Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 

Javaslat Bojt Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 

elfogadására 

Javaslat a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottság 

megválasztására 

Javaslat a „VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásra 

Javaslat a VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázattal 

kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési eljárás 

indítására 

Javaslat orvosi ügyeleti feladatellátásra kötött együttműködési megállapodás 

módosítására  

A20 

 

A20 

 

A20 

 

A20 

 

A20 

 

A20 

 

 

A20 

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2022. 

június 28-án – kedd – de. 13:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös 

Önkormányzati Hivatal Bojti Kirendeltségén megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Baranyai Andrea Ügyrendi Bizottság elnöke 

 Gerdenits Zoltán bizottsági tag 

 Farkas László bizottsági tag 

     

  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 

  Juhász Péter aljegyző 

 

  Gálné Miklós Ibolya jegyzőkönyvvezető 

 

Baranyai Andrea ÜB elnöke – ülésvezető elnök - köszönti a megjelenteket, megállapítja, 

hogy az Ügyrendi Bizottság határozatképes, mivel a bizottság 3 megválasztott tagjából 3 

fő jelen van, az ülést megnyitja. 

 

Javasolja, hogy a testületi ülés meghívójában szereplő, bizottságot érintő napirendi pontot 

tárgyalja meg a bizottság. Kéri, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal. 

 

JAVASOLT NAPIRENDI PONT: 

 

1. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

2. Előterjesztés a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról szóló rendelet 

megalkotására 

 

3. Előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

4. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2022-

2027) elfogadására 

 

5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtására 

 

6. Előterjesztés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár beszámolójáról  

 

7. Előterjesztés óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatos vállalkozási szerződés 

módosításáról  

 

8. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 

 

9. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadására 

 



10. Előterjesztés közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottság megválasztására 

 

11. Előterjesztés „VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásról 

 

12. Előterjesztés a VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázattal 

kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési eljárás indítása 

 

13. Előterjesztés orvosi ügyeleti feladatellátásra kötött együttműködési megállapodás 

módosítása  

 

14. Különfélék 

 

Kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e a napirendi pontokkal. 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

ELFOGADOTT NAPIRENDI PONT: 

 

1. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

2. Előterjesztés a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról szóló 

rendelet megalkotására 

 

3. Előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 

törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

4. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

(2022-2027) elfogadására 

 

5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

6. Előterjesztés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár beszámolójáról  
 

7. Előterjesztés óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatos vállalkozási szerződés 

módosításáról  

 

8. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 

 

9. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadására 

 

10. Előterjesztés közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottság megválasztására 

 

11. Előterjesztés „VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásról 



12. Előterjesztés a VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázattal 

kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési eljárás indítása 
 

13. Előterjesztés orvosi ügyeleti feladatellátásra kötött együttműködési megállapodás 

módosítása  

 

14. Különfélék 

 

 

TÁRGYALT NAPIRENDI PONT: 

 

1. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. 

(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok a Bojt Község Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést megkapták. 

Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 26/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 

módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Előterjesztés a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról szóló 

rendelet megalkotására 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok az előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 



Gerdenits Zoltán bizottsági tag: Egyes ingatlanoknak ismeretlen a tulajdonosa, nem élnek itt, 

csak jó befektetésként tekintenek a megvásárolt ingatlanra. 

 

Farkas László bizottsági tag: Nagyon hasznosnak tartja a rendelet megalkotását, mivel sok az 

elhanyagolt és gazos ingatlan, talán ha szankcionálnák a tulajdonosokat sikerülne elérni, hogy 

mindenki nagyobb gondot fordítson a lakókörnyezetére. 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Mivel a bizottsági tagok részéről további kérdés, hozzászólás nem 

érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról szóló 

rendelet megalkotását. 

 Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 27/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára a lágyszárú növények elburjánzásának 

megakadályozásáról szóló rendelet megalkotását. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Előterjesztés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi 

XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 

évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján igényelhető támogatás benyújtásáról szóló 

előterjesztést a bizottsági tagok megkapták, megismerték azt. Kéri, mondják el véleményüket, 

tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Gerdenits Zoltán bizottsági tag: Támogatja a pályázat benyújtását. 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Mivel a bizottsági tagok részéről több kérdés, hozzászólás nem 

érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Magyarország 2022. évi 

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján 

igényelhető támogatás benyújtását javasolja a Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 



 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 28/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Magyarország 

2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. 

pontja alapján igényelhető támogatás benyújtását javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

(2022-2027) elfogadására 
 

Baranyai Andrea ÜB elnök: Bojt Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadásáról szóló előterjesztést a bizottsági tagok megkapták, megismerték azt. Kéri, 

mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 29/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 

benyújtásáról 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt. Kéri, 

mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Farkas László bizottsági tag: Véleménye szerint jobb volna a szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó pályázaton belül tűzifára pályázni. 



 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A szénnek magasabb a kalória tartalma, a tűzifa vásárlását nem 

tartja rentábilisnak.  

 

Mivel a bizottsági tagok részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtását elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 30/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtását elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

6. Előterjesztés a Méliusz Juhász Péter Könyvtár beszámolójáról 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok a Méliusz Juhász Péter Könyvtár beszámolóját 

megkapták. Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 31/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Méliusz Juhász 

Péter Könyvtár beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 



7. Előterjesztés óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatos vállalkozási szerződés 

módosításáról  

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok az óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatos 

vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt. Kéri, 

mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az óvodai és iskolai 

étkeztetéssel kapcsolatos vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 32/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az óvodai és 

iskolai étkeztetéssel kapcsolatos vállalkozási szerződés módosításáról szóló 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének 

módosítására 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok Bojt Község Önkormányzat 2022. évi 

közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést megkapták, megismerték azt. Kéri, 

mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

 

 



Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 33/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

9. Előterjesztés Bojt Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 

elfogadására 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok az előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 34/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága Bojt Község 

Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

10. Előterjesztés közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottság 

megválasztására 
 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bíráló 

bizottság megválasztásáról szóló előterjesztést megkapták. Kéri, mondják el véleményüket, 

tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 



Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottság megválasztásáról szóló előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 35/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó bíráló bizottság megválasztásáról szóló előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

11. Előterjesztés „VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásról 
 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok a „VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést megkapták. Kéri, mondják el 

véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a „VP6-7.2.1-1-21 

Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 36/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a „VP6-7.2.1-1-

21 Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló 

előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

 



12. Előterjesztés a VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázattal 

kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési eljárás indítása 

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok az előterjesztést megkapták, megismerték azt. 

Kéri, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal 

kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a VP6-7.2.1-1-21 

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri feladatok 

ellátására beszerzési eljárás indításáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-

testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 37/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a VP6-7.2.1-1-21 

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázattal kapcsolatban a műszaki ellenőri 

feladatok ellátására beszerzési eljárás indításáról szóló előterjesztést elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

13. Előterjesztés orvosi ügyeleti feladatellátásra kötött együttműködési megállapodás 

módosítása  

 

Baranyai Andrea ÜB elnök: A bizottsági tagok az orvosi ügyeleti feladatellátásra kötött 

együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést megkapták. Kéri, mondják el 

véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolatosan. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket 

szavazzanak, elfogadják-e az alábbi határozati javaslatot: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az orvosi ügyeleti 

feladatellátásra kötött együttműködési megállapodás módosítását elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

Az Ügyrendi Bizottság 3 jelenlévő tagjából 3 képviselő vett részt a szavazásban, 3 képviselő 

igennel, 0 képviselő nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 



Bojt Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 38/2022. (VI. 28.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága az orvosi ügyeleti 

feladatellátásra kötött együttműködési megállapodás módosítását elfogadásra javasolja 

a Képviselő-testület számára. 

 

Felelős: Baranyai Andrea ÜB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Baranyai Andrea elnök az 

Ügyrendi Bizottság ülését bezárta. 

 

 

kmft. 

 

Baranyai Andrea       Gerdenits Zoltán 

          bizottság elnöke                  bizottsági tag 

Gálné Miklós Ibolya 

     jegyzőkönyvvezető  


