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Határozatok: 

 
14/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

A20 

 

15/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat Nagykereki Községi Önkormányzata és intézményei 2021. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadására 

A20 

 

16/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosítására 

  

A20 

17/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 

zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására 

A20 

 

18/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat 2021. évi Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadására A20 

 

19/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 

A20 

 
20/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

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

projektre a Nagykereki 035/2 hrsz-ú út útalappal történő ellátására vonatkozó 

beruházás pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztására 

A20 

 

21/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat a Magyar Falu Pályázat keretében történő játszótéri eszközök 

beszerzésével kapcsolatos változásbejelentésére 

A20 

 

22/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

 

23/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat a Magyar Falu program keretében közterületi eszközbeszerzésére  

 

 

Javaslat a Magyar Falu Program keretén belül a Bocskai utca melletti járda 

felújítására vonatkozó anyag beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 

beszerzési eljárás lezárása 

A20 

 

 

A20 

  

24/2022.  (V. 25.) 

sz. határozat 

Javaslat Magyar Falu Program keretén belül a Hunyadi utca melletti járda 

felújítására vonatkozó anyag beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 

beszerzési eljárás lezárása 

A20 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottságának 

2022. május 25-én – szerda – de. 08:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös 

Önkormányzati Hivatal Nagykereki Kirendeltségén megtartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Balogh Zsigmond  elnök  

Gönczi Gyula   bizottsági tag 

Kiss Tamás Lajos   bizottsági tag  

Dávid Andrásné  bizottsági tag 

Zámbó Géza    bizottsági tag 

 

Zilai Károly                     polgármester 

Dr. Köstner Dávid  jegyző 

Balogh Anikó   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak, vendégek:  

 

Kovács Miklós   alpolgármester 

Karancsiné Kerekes Erzsébet pénzügyi irodavezető 

 

Az ülésről igazoltan távolmaradt:  

 

Dr. Bánfalvi Győző Sándor bizottsági tag  

 

 

Balogh Zsigmond Ügyrendi bizottság elnöke – ülésvezető elnök – tisztelettel köszönti a 

jelenlévőket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 6 megválasztott 

bizottsági tagból 5 fő jelen van, az Ügyrendi Bizottság ülését megnyitja.  

 

Javasolja, hogy a Képviselő-testület meghívójában szereplő, bizottságot érintő napirendi 

pontot tárgyalja meg az Ügyrendi Bizottság. 

Kéri a Bizottság tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi ponttal.    

 

Javasolt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata és intézményei 2021. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz 

 

3. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításához 

  

4. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. zárszámadásáról 

szóló tájékoztató elfogadáshoz 

   

5. Előterjesztés a 2021. évi Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről  
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6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

7. Előterjesztés a VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése kódszámú 

projektre a Nagykereki 035/2 hrsz-ú út útalappal történő ellátására vonatkozó 

beruházás pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztásáról   

 

8. Előterjesztés a Magyar Falu Pályázat keretében történő játszótéri eszközök 

beszerzésével kapcsolatos változásbejelentésről 

 

9. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata Magyar Falu program keretében 

közterületi eszközbeszerzésére döntés 

 

10. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Bocskai utca melletti járda 

felújítására vonatkozó anyag beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 

beszerzési eljárás lezárása 

 

11. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Hunyadi utca melletti járda 

felújítására vonatkozó anyag beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 

beszerzési eljárás lezárása 
 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott.  

 

Elfogadott napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata és intézményei 2021. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz 

 

3. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításához 

  

4. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 

zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadáshoz 

   

5. Előterjesztés a 2021. évi Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről  

 

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

7. Előterjesztés a VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése kódszámú 

projektre a Nagykereki 035/2 hrsz-ú út útalappal történő ellátására vonatkozó 

beruházás pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztásáról   

 

8. Előterjesztés a Magyar Falu Pályázat keretében történő játszótéri eszközök 

beszerzésével kapcsolatos változásbejelentésről 
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9. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata Magyar Falu program 

keretében közterületi eszközbeszerzésére döntés 

 

10. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Bocskai utca melletti járda 

felújítására vonatkozó anyag beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 

beszerzési eljárás lezárása 

 

11. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Hunyadi utca melletti járda 

felújítására vonatkozó anyag beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 

beszerzési eljárás lezárása 

 

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja a 

rendeletet, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Nagykereki 

Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára elfogadásra 

javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 14/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Nagykereki Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület 

számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

2. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata és intézményei 2021. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadáshoz  
 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 
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Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Nagykereki 

Községi Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 15/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Nagykereki Községi Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló zárszámadásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 

számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

költségvetésének módosításához  

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról 

szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 16/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének 

módosításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  
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Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

4. Előterjesztés Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. zárszámadásáról 

szóló tájékoztató elfogadáshoz 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. zárszámadásáról szóló előterjesztést a 

Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 17/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. zárszámadásáról szóló 

előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

5. Előterjesztés a 2021. évi Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 2021. évi Éves 

összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára 

elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 



 7 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 18/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 2021. 

évi Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést a Képviselő-

testület számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

6. Előterjesztés a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóról  

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló előterjesztést 

a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 19/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 

előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

7. Előterjesztés a VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése kódszámú 

projektre a Nagykereki 035/2 hrsz-ú út útalappal történő ellátására vonatkozó 

beruházás pályázathoz közbeszerzési szakértő kiválasztásáról   

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 
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Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a VP6-7.2.1-1-

21 Külterületi helyi közutak fejlesztése kódszámú projektre a Nagykereki 035/2 hrsz-ú út 

útalappal történő ellátására vonatkozó beruházás pályázathoz közbeszerzési szakértő 

kiválasztásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 20/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a VP6-

7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése kódszámú projektre a Nagykereki 

035/2 hrsz-ú út útalappal történő ellátására vonatkozó beruházás pályázathoz 

közbeszerzési szakértő kiválasztásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület 

számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

8. Előterjesztés a Magyar Falu Pályázat keretében történő játszótéri eszközök 

beszerzésével kapcsolatos változásbejelentésről  

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Magyar Falu 

Pályázat keretében történő játszótéri eszközök beszerzésével kapcsolatos változásbejelentésről 

szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 21/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  
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Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Magyar Falu Pályázat keretében történő játszótéri eszközök beszerzésével kapcsolatos 

változásbejelentésről szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra 

javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

9. Előterjesztés Nagykereki Községi Önkormányzata Magyar Falu program 

keretében közterületi eszközbeszerzésére döntés 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testület számára, hogy a Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz 

beszerzése - 2022”, MFP-KOEB/2022. kódszámú projekt megvalósításához a BAUPETROL 

HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 4110 Biharkeresztes, Bojti út 

1., asz: 23724473209, képviseli: Vajas Zoltán ügyvezető) kössön szerződést. 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

  

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 22/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága javasolja 

a Képviselő-testület számára, hogy a Magyar Falu Program keretében „Kommunális 

eszköz beszerzése - 2022”, MFP-KOEB/2022. kódszámú projekt megvalósításához a 

BAUPETROL HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 4110 

Biharkeresztes, Bojti út 1., asz: 23724473209, képviseli: Vajas Zoltán ügyvezető) 

kössön szerződést. 

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

10. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Bocskai utca melletti járda 

felújítására vonatkozó anyag beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 

beszerzési eljárás lezárása 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 
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Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Magyar Falu 

Program keretén belül a Bocskai utca melletti járda felújításának anyagbeszerzésével 

kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás lezárásáról szóló előterjesztést 

a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 23/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Magyar Falu Program keretén belül a Bocskai utca melletti járda felújításának 

anyagbeszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás 

lezárásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

11. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretén belül a Hunyadi utca melletti járda 

felújítására vonatkozó anyag beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére beszerzési 

eljárás lezárása 

 

Balogh Zsigmond ülésvezető elnök: Az előterjesztést a bizottsági tagok írásban megkapták, 

megismerték azt. Kérdezi van-e kérdés, hozzászólás, módosító javaslat az előterjesztéshez. 

 

Mivel a bizottsági tagok részéről kérdés, észrevétel nem érkezett, elfogadásra javasolja az 

előterjesztést, kéri a bizottság tagjait szavazzanak, egyetértenek-e az alábbi határozati 

javaslattal:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a Magyar Falu 

Program keretén belül a Hunyadi utca melletti járda felújításának anyag beszerzésével 

kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás lezárásáról szóló előterjesztést 

a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlévő bizottsági tagból 5 bizottsági tag vett részt a szavazásban, 5 bizottsági tag 

igennel, 0 bizottsági tag nemmel szavazott, 0 bizottsági tag tartózkodott. 
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Nagykereki Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 24/2022. (V. 25.) sz. 

határozata:  

 

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 

Magyar Falu Program keretén belül a Hunyadi utca melletti járda felújításának anyag 

beszerzésével kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás 

lezárásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.  

 

Felelős:  Balogh Zsigmond ÜB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Balogh Zsigmond ülésvezető elnök  

a bizottság ülését bezárta. 

 

 

kmft. 

 

 

          Balogh Zsigmond                         Gönczi Gyula        

              bizottsági elnök                                               bizottsági tag  

      Balogh Anikó 

                          jegyzőkönyvvezető 


