JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 13-án
16.00 órakor megtartott nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.).

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Szabó Ádám
Bóna Róbert
Benedek Csaba
Dányi Tibor
Edviné Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné
Pál Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Dudásné Csikós Ágnes
Imréné Srej Szilvia
Lukács László
Nagyné Talabér Anikó
Oldalné Pusztai Edit

általános igazgatási osztályvezető
pénzügyi főelőadó
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető
adóügyi osztályvezető
a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője

Jegyzőkönyvvezető:

Sándor Éva
* * *

Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést
megnyitotta.

Árajánlatokat kértek be a sportpálya és a bicikliút felújítására. Lakossági észrevételek érkeztek
be a hivatalhoz, hogy a Vadvirág utca esős időben nagyon sáros, ezért ennek az utcának a
lekövezésére is kértek be árajánlatot.
A Németh Út Kft.-től érkezett árajánlat, amely eddig az útfelújítási munkákat végezte. Ezután
felvette a kapcsolatot a Műszaki Irodával és további árajánlatokat kértek be.
A bicikliút 1/3-a Kerekharaszt közigazgatási területén van, a 2/3-a pedig Hatvanén.
Megkereste Hatvan város polgármesterét, hogy van-e arra lehetőség, hogy ezt valamilyen
módon közösen újítsák fel. Holnap reggel 8 órára beszéltek meg egyeztetést. Tehát majd
meglátja, hogy ehhez a témához ő hogyan fog hozzáállni. Az egész felújítás legkedvezőbb
árajánlata 8.863.127 Ft. Tehát ennek elvileg 2/3-át jó lenne, ha Hatvan állná.
A Vadvirág utcával kapcsolatban beárazták az utca két szakaszát, tehát a saroktól a DISZI-ig,
ahol egy betonos rész van, és a betonos résztől az Econovumig. Az eredeti árajánlatba
beárazták az elkerülő utat is, amin semmit nem szeretnének csinálni, azt tavaly újították fel. A
Vadvirág utcát mart aszfalttal újítanák fel emulzióval. Csatornázás előtt állnak, nem látják a
nyomvonalat, hol fog menni. A Németh Út Kft. a felújítást 2.906.573 Ft-ért vállalja. Azt kell
eldönteni, hogy be szeretnék-e vállalni durván 3 millió Ft-ért a csatornázás előtt a Vadvirág
utcának a javítását mart aszfalttal. Tehát ennek függvénye, hogy napirenden hagyják-e.
Bóna Róbert alpolgármester
A csatornázás még nem feltétlen lesz jövőre kész, akár 2 évig is eltarthat.

Szabó Ádám polgármester
Aki a csatornát kivitelezni fogja, annak kötelessége lesz az eredeti állapotot visszaállítani.
Bóna Róbert alpolgármester
Így is sokan panaszkodnak, hogy az utca járhatatlan.
Edviné Kereki Erzsébet képviselő
Kérdés, hogy a helyreállítás milyen minőségű lesz.
Szabó Ádám polgármester
Amikor a csatornázási terveket aktualizálni kell, akkor esetleg kérhetik, hogy ha pont az út
közepén menne a nyomvonal, akkor helyezzék arrébb.
dr. Szikszai Márta jegyző
És akkor a kerékpárút?
Szabó Ádám polgármester
A kerékpárutat azt egyelőre nem tárgyalnák, mert egyeztetnie kell a hatvani polgármesterrel.
dr. Szikszai Márta jegyző
Mivel egy előterjesztésben van a két felújítás, és nem egyeznek meg a számok, ezért nem
javasolta tárgyalni. A sportpálya felújítása külön napirendi pont.
Szabó Ádám polgármester
A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban kérte, hogy a hetes napirendi pontot vegyék le
napirendről. (Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak javítási munkáiról)
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 képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. április 13-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a szociális ellátások ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról. Beszámoló
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

az

Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
4. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési
jelentéséről
Előterjesztő, előadó a 3-4. napirendi pontig: dr. Szikszai Márta jegyző
5. Előterjesztés szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartásával
kapcsolatos szerződésről
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6. Előterjesztés a kézilabda pálya javítási munkáiról
7. Előterjesztés a 2016. évi virágosztásról
Előterjesztő, előadó az 5-7. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester
8. Egyebek

***
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELLÁTÁSOKRÓL
(XII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZÓLÓ

19/2013.

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény előírja a szociális ellátások
térítési díjainak felülvizsgálatát. A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat látja el a
feladatok egyik részét, a másik részét pedig a Baptista Szeretetszolgálat, amire külön
megállapodás van. Az előterjesztésben csak a szolgálat által nyújtott térítési díjak
szerepelnek. Az elmúlt évhez képest nem emelkednek a személyi díjak, amit az ellátottaknak
kell megfizetniük. Az intézményi díjak emelkedtek, de az ellátottakat ez nem érinti.
Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A 3/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezi!)

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS ANNAK
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

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 képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel
együtt elfogadja.
Határidő
Felelős

: 2016. április 30.
: Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
(A 29/2016. (IV. 13.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv
2. sz. mellékletét
képezik!)

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
(A 4/2016. (IV. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
3. sz. mellékletét
képezi!)

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
2015.
ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
dr. Szikszai Márta jegyző

ADÓZTATÁSI

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján az
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önkormányzat 2015. évi helyi adózási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015.

ÉVI

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

dr. Szikszai Márta jegyző

Szabó Ádám polgármester
Tájékoztatta a testületet, hogy a 20 millió forintos útfelújításnál az eredeti árajánlatok
csökkentek, és az így megmaradt összegből újították fel az Alkotmány utcát.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2015. évi
belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési
jelentést elfogadja.
Határidő
Felelős

: 2016. április 30.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
(A 31/2016. (IV. 13.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv
4. sz. mellékletét
képezik!)

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

SZAKKÉPZÉSI
FELADATOT
ELLÁTÓ
KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2015. (X. 21.) sz. határozatát
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
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„Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatallal (székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52.; adószáma: 15830731-242; képviseli: Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató helyettes), valamint az
Egri Szakképzési Centrummal (székhelye: 3300 Eger, Kertész u. 128.; adószáma: 158319382-10; képviseli: Kerekné Fábri Eufrozina főigazgató) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban
lévő kerekharaszti 210 helyrajzi számú, természetben 3009 Kerekharaszt, Vadvirág u. 1.
szám alatt található, kivett géppark megnevezésű, 1 ha 717 m2 nagyságú ingatlanra 2015.
július 1. napjával határozatlan időtartamra vagyonkezelési szerződést köt. A képviselő-testület
felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a vagyonkezelési szerződés aláírására.”
Határidő
Felelős

: 2016. április 25. (szerződés aláírására)
: Kerekharaszt község polgármestere

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A KÉZILABDA PÁLYA JAVÍTÁSI MUNKÁIRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy az árajánlatok alapján 3.794.443 forint a felújítás költsége. A következő lépés
a kerítés felújítása lenne. Ennek a költsége a költségvetésbe be van tervezve.
Dányi Tibor képviselő
Megkérdezte, hogy újra lesz aszfaltozva a pálya?
Szabó Ádám polgármester
Igen, szőnyegszerű aszfaltozás lesz.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településen található
kézilabdapálya rossz állapotú aszfaltos burkolatának a javítási munkáival a NÉMETH ÚT Kft.-t
(székhely: 3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán utca 5.) bízza meg bruttó 3.794.443,-Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendeletben a „felhalmozási kiadások előirányzata” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
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7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A 2016. ÉVI VIRÁGOSZTÁSRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az első
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 7-én 8 órától 12 óráig
virágosztást szervez. Azon személyek részesülhetnek ingyen két tő muskátliban, akik eljönnek
a helyszínre és igazolják, hogy állandó lakóhelyük Kerekharaszt településen van. A muskátlik
meghatalmazás útján lakcímkártya bemutatásával is átvehetők.
Határidő
Felelős

: 2016. április 29. (a lakosság értesítésére)
: Kerekharaszt község polgármestere

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2016. (IV. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2000 tő muskátli beszerzésével
Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát utca 13.) bízza meg bruttó
596.900.- Ft értékben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megrendeléssel kapcsolatos dokumentumok
aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az esetlegesen
jelentkező pótigények kielégítése érdekében a szükséges számban gondoskodjon a muskátlik
megrendeléséről, és kiosztásuk megszervezéséről.
A pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében a szociális feladatok között a burgonyavásár és
virágosztás költséghelyen rendelkezésre áll.
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muskátliosztásból esetlegesen
megmaradó virágokat a közösségi épületein, közterületein helyezteti el.
Határidő
Felelős

: 2016. április 29. (megrendelésre)
: Kerekharaszt község polgármestere
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8. napirendi pont

EGYEBEK
Szabó Ádám polgármester
Mivel az „Egyebek” napirendi pont keretében bejelentés, hozzászólás nem volt, ezért
megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.
K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

SZABÓ ÁDÁM
polgármester

jegyző
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