
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-
én 16.00 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő (késve érkezett) 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Gódor László Polgárőr Egyesület elnöke 
Hídvégi János külsős bizottsági tag 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Zsákai István külsős bizottsági tag 
Zsákainé Szűcs Katalin könyvtáros 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 
 

 
* * *  

Szabó Ádám polgármester 
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.  
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt: 

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 16. napirendi pont után egymást 
követő sorrendben a következő napirendi pontokat: 

− Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról; 

− Előterjesztés felajánlott adomány elfogadásáról. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, 
ezért kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
126/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. december 15-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Napirend el őtt:  

� Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról 

2. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fenntartói értékeléséről 

3. Előterjesztés a Kerekharaszt községben élő, 0-6 éves korú gyermekek támogatásáról 

4. Előterjesztés a Kerekharaszt községben fogyatékkal élő lakosok egyszeri 
támogatásáról 

5. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

6. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak 
felülvizsgálatáról 

7. Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

8. Előterjesztés a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

9. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 1 fő munkatársának jutalmazásáról 

10. Előterjesztés támogatói jegy vásárlásáról 

11. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás forgóeszköz hitelének meghosszabbításáról és fenntarthatósági 
terv elfogadásáról 

12. Előterjesztés Kerekharaszt község tulajdonában lévő ivóvíz közműre vonatkozó 
szerződésekről 

13. Előterjesztés ingatlan megvásárlásáról és az ahhoz kapcsolódó költségek viseléséről 

14. Előterjesztés hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról 

15. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladat 
ellátásáról 

16. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

17. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

18. Előterjesztés felajánlott adomány elfogadásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-18. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 
 
 

* * * 
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Napirend előtt: 
 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 

 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
127/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 59., 60., 61., 62. (VI. 8.), 64., 65., 
66. (VI. 18.), 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75. (VIII. 26.), 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 
86., 87., 88., 89. (IX. 9.), 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101. (X. 21.), 104., 105., 
106., 107., 108., 109., 110., 111., 112. (X. 29.), 116. (XI. 11.), 118., 119., 120., 121. (XI. 26.) 
2015. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri 
beszámolót elfogadja. 

 
* * * 

 
 

1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
128/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
7. § (1) bekezdése alapján a 2016. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 18. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 



 

 4  

 
(A 128/2015. (XII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 

1. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
2. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA FENNTARTÓI 
ÉRTÉKELÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
129/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kerekharaszti 
Csillagfény Óvoda (székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) pedagógiai-szakmai 
munkájának értékelését. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 18. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
3. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZT KÖZSÉGBEN ÉL Ő, 0-6 ÉVES KORÚ 
GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
130/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal 5.000 Ft 
támogatást állapít meg a Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a 
településen élő azon 0-6 éves korú gyermek részére, aki a 2015/2016. tanévben nem kezdte 
meg iskolai tanulmányait. A támogatást a gyermek szülője, törvényes képviselője veheti át. A 
támogatás pénzügyi forrása a Magyar Államkincstár által utalt „települési önkormányzatok 
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szociális feladatainak támogatása” címen, az általános tartalékalap költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 20. (a támogatás kifizetésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
4. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZT KÖZSÉGBEN FOGYATÉKKAL ÉL Ő 
LAKOSOK EGYSZERI TÁMOGATÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
131/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal 20.000 Ft 
támogatást állapít meg a Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a 
településen fogyatékkal élő 4 személy részére. A támogatást személyesen, vagy törvényes 
képviselője útján vehető át. A támogatás pénzügyi forrása a Magyar Államkincstár által utalt 
„települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása” címen, az általános 
tartalékalap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 20. (a támogatás kifizetésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
5. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 19/2013. (XII. 12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  

a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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(A 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

2. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
6. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS AZ INTÉZMÉNYI ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGKÖLTS ÉGRŐL 
ÉS AZOK TÉRÍTÉSI DÍJAINAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
132/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi 
élelmezési nyersanyagköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 
2016. évre vonatkozóan azokat nem módosítja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 1. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt Község polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
7. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
14/2015. (XII. 16.) önkormányzati  rendelete  

a közművelődésről 
 

(A 14/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
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8. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI R ENDELET 
MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Elmondta, hogy észrevételezése volt a kormányhivatalnak és ezért került módosításra a 
rendelet. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tájékoztatta a testületet, hogy a helyi adókról szóló törvények megfeleltek a rendeletek, 
azonban egy új jogalkotási törvény és egy új rendelet van hatályban a 
jogszabályszerkesztésről, amiknek ezek a rendeletek nem feleltek meg. Nem lehet a törvény 
szövegét megismételni önkormányzati rendeletben. Csak az önkormányzat döntési 
kompetenciájában lévő dolgokat szabályozzuk, mint például az adómentesség, az 
adókedvezmény, az adómérték megállapítása. Mivel így olyan kevéssé vált a normaszöveg, 
hogy a háromféle adónemet célszerű egy rendeletbe beletenni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 

(A 15/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
4. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
9. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 1 FŐ 
MUNKATÁRSÁNAK JUTALMAZÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
A településen sokat van jelen a rendőrség, a polgárőrséggel szorosan együttműködnek. Az 
előző évekhez hasonlóan, amennyiben a képviselő-testület elfogadja, a rendőrkapitányság 1 
dolgozójának jutalmazásához 40.000 Ft összegben járul hozzá az önkormányzat. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
133/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 
(Hatvan, Ratkó József út 14.) 1 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébet-
utalványt ad támogatásként, melynek pénzügyi fedezete a Kerekharaszt község 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt Község polgármestere 
 
 
 
10. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS TÁMOGATÓI JEGY VÁSÁRLÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
134/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. február 13-án 
megszervezésre kerülő jótékonysági bál kapcsán az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézetet (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) egy darab 10.000,- Ft értékű 
támogatói jegy vásárlásával támogatja. 
A szükséges pénzügyi forrás a Kerekharaszt község 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. 
(II. 5.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
11. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS FORGÓESZKÖZ HITELÉNEK 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTHATÓSÁGI TERV ELFOGA DÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 

(Edviné Kereki Erzsébet képviselő bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 7.) 
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Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az első  
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
135/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő társulási 
tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a Társulás a K&H Bank Zrt.-vel megkötött 
forgóeszköz hitelszerződést 2016. június 30. napjáig meghosszabbítsa. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a társulás társulási tanácsának tagjaként Kerekharaszt Község 
Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
136/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő társulási 
tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0004 kódjelű „Hatvan és 
térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”, valamint KEOP-1.1.1/C/13-
2013-0011 kódjelű „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel” című pályázatok keretében készített fenntarthatósági tervet 
jóváhagyja. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a társulás társulási tanácsának tagjaként Kerekharaszt Község 
Önkormányzata képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31.  
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
12. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG TULAJDONÁBAN LÉV Ő IVÓVÍZ 
KÖZMŰRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEKRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Rékasi Éva, számviteli, vagyonnyilvántartási- és ke zelési osztályvezet ő 
Elmondta, hogy törvényi szabályozás keretében az önkormányzat tulajdonába került vissza az 
ivóvíz közmű vagyon, a szolgáltató a Heves Megyei Vízmű Zrt. A vízművel egy együttműködés 
keretében lehetőség volt a közmű vagyon felértékelésére, melynek alapján ezt a költséget el 
lehet számolni a szolgáltató díjaként.  
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az 
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
137/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt az 
INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-vel (székhelye: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/a; cégj. sz.: 01-09-063200; adószáma: 10272172-2-43, képviseli: 
Honti Péter ügyvezető) az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz közmű-vagyon értékelésére 
vonatkozóan, melynek költsége 295.276,- Ft + ÁFA. A képviselő-testület felhatalmazza 
Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a 
szerződést aláírja. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 17. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 137/2015. (XII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
5. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
138/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Heves Megyei 
Vízmű Zrt.-vel (székhelye: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.; cégj. sz.: 10-10-020086; adószáma: 
11164810-2-10; képviseli: dr. Bánhidy Péter vezérigazgató) az ivóvízhálózat üzemeltetéséhez 
kapcsolódó bérleti díj fizetéséről. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 17. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 138/2015. (XII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
6. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
Szabó Ádám polgármester  
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
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A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
139/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedményezési megállapodást köt 
a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel, mint viziközmű-szolgáltatóval (székhelye: 3300 Eger, 
Hadnagy u. 2.; cégj. sz.: 10-10-020086; adószáma: 11164810-2-10; képviseli: dr. Bánhidy 
Péter vezérigazgató) és az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-vel 
(székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/a; cégj. sz.: 01-09-063200; adószáma: 
10272172-2-43, képviseli: Honti Péter ügyvezető), mint vagyonértékelő vállalkozóval arra 
vonatkozóan, hogy az ivóvízhálózat vagyonértékelési költsége a  viziközmű-szolgáltatásokról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény  12. § (1) bekezdése alapján a viziközmű-szolgáltató által 
fizetett használati díjból kerüljön kifizetésre. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt 
község polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező engedményezési megállapodás 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 17. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 139/2015. (XII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
7. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
13. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL ÉS AZ AHHOZ 
KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK VISELÉSÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
140/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvásárolja a kerekharaszti  2 
hrsz.-ú, természetben 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 18. sz. alatt található 1524 m2 
nagyságú, kivett lakóház és udvar megnevezésű, valamint a kerekharaszti 3 hrsz.-ú, 
természetben 3009 Kerekharaszt, kerekharaszti út 16. sz. alatt található 2076 m2 nagyságú, 
kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlanokból a változási vázrajz alapján kialakuló 1284 
m2 nagyságú beépítetlen területet 1.200.000,- Ft vételáron akként, hogy a  telekalakítás 
költségeit Kerekharaszt Község Önkormányzata fizeti meg. A képviselő-testület felhatalmazza 
Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a telekalakítás és a Hatvani Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályának ingatlan-nyilvántartásában történő átvezetés érdekében eljárjon, a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az adásvételi szerződést aláírja. 
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Az ingatlan vásárlására, valamint az ahhoz kapcsolódó költségekre a pénzügyi fedezet 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésében 1.500.000,- Ft összegben 
az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. január 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
14. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS HÓELTAKARÍTÁSI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI FE LADATOK 
ELLÁTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester  
Elmondta, hogy sikerült egy vállalkozót találni megfelelő áron a hóeltakarítási munkálatokra, 
aki szükség esetén a TESCO parkolójának eltakarítása után jön a munkát elvégezni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
141/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015/2016. évi téli időszak 
hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásával Szigeti István egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Dózsa György út 6/b.) bízza meg bruttó 35.000 Ft/hónap szolgáltatási 
díjért, valamint bruttó 7.200,- Ft/ óradíjért, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és egyéb üzemeltetési, fenntartási 
szolgáltatások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
15. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCS OLATOS 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 

(Benedek Csaba képviselő kiment az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma: 6.)  
 

Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
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A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
142/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék 
összegyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével Kerek Mihály egyéni 
vállalkozót (székhely: 2194 Tura, Nyárfa u. 6.) bízza meg a települési folyékony hulladék 
elszállításával és elhelyezésével bruttó 2000,- Ft/m3 egységáron, száraz WC-tisztításával, 
szállításával, ártalmatlanításával bruttó 5000,- Ft/db egységáron, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
16. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁGGAL HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Elmondta, hogy 2015. december 31-én lejár a szerződés és új szerződést kell kötni a 
kommunális hulladék elszállítására. Miniszteri rendeletben van szabályozva a díj és ez a 
tavalyi díj? 
 
Lukács László osztályvezet ő 
Igen. Csak jogszabályváltozás esetén változhat a díj. 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
Megkérdezte, hogy évekkel ezelőtt volt évente zöldhulladék gyűjtés, ez most hogyan működik 
Hatvanban? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Hatvanban a zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató végzi. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Már tavaly sem vállalta a közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtését, csak a lomtalanítást. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
143/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 
24183219-2-10) tagja a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából közszolgáltatási 
szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal jelen határozat melléklete szerint 
2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 143/2015. (XII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
8. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
17. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVASÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET RÉSZÉRE NYÚJTOTT TAGI KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉ SI 
HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
144/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesületnek nyújtott 100.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2015. 
december 31-éről 2016. december 31-ére módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a tagi kölcsön 
szerződést módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. (szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

Tagi kölcsönszerződést módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 

- székhely: 3009 Kerekharaszt, 
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- adószáma: 15729576-1-10 
- képviseli: Szabó Ádám polgármester 
- mint 100.000,-Ft összeget kölcsönadó 
- mint kölcsönadó 

másrészről: 
 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

- székhelye: 3000 Hatvan, Balassi u. 3. 
- adószáma: 18592223-1-10 
- bankszámlaszám: 62100119-11029269 
- képviseli: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
- mint kölcsönvevő 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
Felek egymással a 120/2014. (XII. 3.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi 
kölcsönszerződést kötöttek a kölcsönvevő működési költségeinek biztosítására 100.000,- Ft 
összegben. Felek a kölcsönszerződést határozott időtartamra, 2015. december 31. napjáig kötötték. 
Kölcsönvevő kötelezte magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát 
legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. 
 
A fenti előzmények alapján felek a szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: 
„3. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés 

lejártának határideje 2016. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a 
kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó 
részére hiánytalanul visszafizeti. 

 
A tagi kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 
 
A kölcsönszerződést módosító okirat megkötéséhez Kerekharaszt Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 144/2015. (XII. 15.) számú határozatával hozzájárulását adta. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírtak. 
 
Kerekharaszt, 2015. december ... napján 
 
 
Kerekaraszt Község Önkormányzata  Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  
               tagi kölcsönt nyújtó     tagi kölcsönt igénybe vevő 
képv.: Szabó Ádám polgármester   képv.: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
 
 
 
18. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS FELAJÁNLOTT ADOMÁNY ELFOGADÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester  
Elmondta, hogy megkereste Molnár Illés vállalkozó, aki felajánlott az önkormányzat részére 
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200 kg csigatésztát, melynek szétosztásáról a Szociális és Ellenőrző Bizottság fog 
gondoskodni. 
Molnár Illés már megkereste az önkormányzatot ingatlan ügyben, mert csigatészta készítő 
üzemet szeretne létesíteni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
145/2015. (XII. 15.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló1/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelet szerint Molnár Illés 
egyéni vállalkozó (székhely: 2143 Kistarcsa, Dobó Katica köz 5.; adószám: 49759190-2-33; 
nyilvántartási szám: 04445667) részéről adományként felajánlott bruttó 160.000,- Ft értékű, 
200 kg csigatésztát elfogadja, vállalja, hogy a rászorulók részére azt szétosztja, valamint 
felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy az adományozásról szóló 
szerződést aláírja. 
 
H a t á r i d ő  : 2015. december 31. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy 60 db komposztáló ládát sikerült beszerezni, közzéteszik a 
hírmondóban, hogy el lehet vinni, csak regisztrálni kell, hogy ki viszi el. 
Megköszönte a Rákellenes Ligának, a Polgárőr Egyesületnek és a Nyugdíjas Klubnak az 
újsághoz küldött anyagokat. 
A falukarácsony a templomban lesz megrendezve. A Herédi Általános Iskola tanulói és az 
óvodások adnak műsort. Lázár Balázs kerekharaszti tanuló karácsonyi dalokat fog zongorán 
játszani. 
Jelezte már korábban képviselőtársainak, hogy vagyonnyilatkozatokat és különböző adatokat 
kérnek tőlük. 
Megköszönte a közös önkormányzati hivatal dolgozóinak és mindenkinek a munkáját. 
Véleménye szerint sikeres évet zárhatnak és remélte, hogy a jövőben még több fejlesztést 
tudnak hozni a településre. 
A holnapi kormányülésen fog eldőlni a település csatornázásának támogatása. Remélte, hogy 
a támogatás elég lesz, és a lakosságnak nem kell majd hozzájárulnia. 
Mindenkinek örömteli adventi készülődést, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánt! 
 
Gódor László, a Polgár őr Egyesület elnöke 
A polgárőrség nevében megköszönte az önkormányzat által nyújtott segítséget. Kellemes 
karácsonyt és boldog új évet kívánt mindenkinek! 
 
Szabó Ádám polgármester  
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  SZABÓ ÁDÁM 
 jegyző polgármester 


