
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-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 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
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. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, 
ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, 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  
5/2016. (II. 10.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. február 10-i rendkívüli 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Kerekharaszt település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolóról 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

3. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről 

4. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek ellátásához szükséges új 
kormányzati funkció felvételéről 
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5. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásával, a hatályos Számviteli 
Politika módosításával, valamint a vagyonkezelői szerződés módosításának 
elfogadásával kapcsolatos döntésről 

6. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti tervének 
elfogadásáról és célprémium feladat kiírásáról 

7. Előterjesztés szociális étkeztetési feladat ellátásáról szóló szerződés megkötéséről 

8. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról 

9. Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-9. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

10. Egyebek 
 
 

* * * 
 

 
1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT TELEPÜLÉS KÖZREND -KÖZBIZTONSÁGI 
HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓRÓL  

(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  
6/2016. (II. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság által 
készített, Kerekharaszt település közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 19. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
2. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
RENDELETÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester  
Megköszönte Bánkutiné Katona Mária irodavezető asszonynak a költségvetés elkészítéséhez 
nyújtott segítségét. Véleménye szerint kiegyensúlyozott a költségvetés, amiben sok fejlesztést 
terveztek. Bízott benne, hogy sikerül benyújtani egy TOP pályázatot az óvoda energetikai 
felújítására és egy tornaszoba építésére, tervezik továbbá a sportpálya felújítását, a 
szabadtéri színpad fedését, valamint a Hatvan és Kerekharaszt közötti kerékpárút felújítását 
is. 
Korábban 2020-ig egy fejlesztési tervet készítettek, melyet benyújtottak a Kormányhivatalhoz 
is, meglátják, hogy mit sikerül belőle megvalósítani. 
Elmondta, hogy a költségvetés tervezésénél konzultáltak az óvoda vezetőjével, aki családi ok 
miatt nem tud most jelen lenni. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Elmondta, hogy a költségvetés a törvénynek megfelelően készült és véleménye szerint 
tartható. 
 
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  
1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete  

Kerekharaszt község 2016. évi költségvetésér ől 
 

(Az 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
3. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
ADÓSSÁGOT KELETKEZTET Ő ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGÉRŐL 

(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  
7/2016. (II. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
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keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 11. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
   Melléklet 

   

Az önkormányzatok adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettség  

      ezer forintban 

MEGNEVEZÉS Tárgyév 2017. év 2018. év 2019.év  

      
Helyi adók 40 900 41 000 41 050 41 150 
Osztalékok koncessziós díjak         
Díjak, pótlékok, bírságok 400 430 450 460 
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű 
jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 

0 0 0 0 
Részvények, részesedése értékesítése         
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó 
bevételek         
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés         
  Saját bevételek   41 300 41 430 41 500 41 610 
  Saját bevételek 50%-a 20 650 20 715 20 750 20 805 
Előző években keletkezett tárgyévet terhel ő fizetési 
kötelezettség         

  Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása         
  Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása         
  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         
  Adott váltó         
  Pénzügyi lízing         
  Halasztott fizetés         
  Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség         

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez ő, tárgyévet 
terhel ő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 
  Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása         
  Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása         
  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         
  Adott váltó         
  Pénzügyi lízing         
  Halasztott fizetés         
  Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség         

Fizetési kötelezettség összesen 0  0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 20 650 20 715 20 750 20 805 
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4. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGEINEK ELLÁTÁS ÁHOZ 
SZÜKSÉGES ÚJ KORMÁNYZATI FUNKCIÓ FELVÉTELÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Törvényi változás következtében új kormányzati funkciók kerültek be a törvénybe 2016. január 
1-jétől, amelyeket utókövetéssel az önkormányzat tevékenységi körébe is kötelezően be kell 
emelni. A szünidei étkeztetés és a kerékpárút működtetése kerül bele új kormányzati 
funkcióként a tevékenységi körbe. 
 
Szabó Ádám polgármester  
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  
8/2016. (II. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat jelen 
határozat melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 11. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt Község polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata tevékenységei 
 

    Tevékenység típusa  Kormányzati funkció    Megnevezés 
 
 
Alaptevékenység 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
  általános igazgatási tevékenysége 

az önkormányzatok képviselő-testületeinek, bizottságainak működésével 
összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások 
igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása. 
 

Alaptevékenység 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
az adók, vámok jövedéki adók kiszabásával, ellenőrzésével, beszedésével, 
behajtásával összefüggő feladatok ellátása központi és önkormányzati 
szinten. 
 

Alaptevékenység 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása. 

 
Alaptevékenység 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

a kiemelt (különösen a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó) állami és 
önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása. 

 
Alaptevékenység 041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII: 31.) 
Korm. rendelet 3. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, vagy rehabilitációs 
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ellátásban részesülő személy legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott 
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben 
történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése. 
 

Alaptevékenység 041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
a Start-munka program. Téli közfoglalkoztatás – keretében külön 
kormányrendelet alapján – szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 
 

Alaptevékenység 041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII: 31.) 
Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a munkaügyi 
kirendeltség által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban 
részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő 
foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 
 

Alaptevékenység 042180 Állat-egészségügy  
  a mezőgazdasági haszonállatokkal, hobbiállatokkal és egyéb állatokkal 

 kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenységgel 
 összefüggő feladatok ellátása. 

 
Alaptevékenység 045120 Út, autópálya építése 

az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre 
szolgáló egyéb úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása. 
 

Alaptevékenység 045160  Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 
a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő 
feladatok ellátása. 
 

Alaptevékenység 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)  
 begyűjtése, szállítása, átrakása 

a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból 
keverten gyűjtött hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék 
rendszeres vagy időszakos begyűjtésével összefüggő feladatok ellátása. 
 

Alaptevékenység 052020   Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
a szennyvízelvezető rendszerek és szennyvízkezelő berendezések 
működtetésével; az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több 
fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtésével és 
szállításával szennycsatorna hálózaton, szennyvíztárolókban, illetve egyébe 
módon; az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna, mozgó 
vécé ürítésével, tisztításával; a szennyvíz fizikai, kémiai és biológiai 
eljárásokkal történő kezelésével; szennyvízcsatorna tisztításával, 
fenntartásával, zárt csapadékvíz-csatorna tisztításával, fenntartásával, a 
szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatorna dugulásának megszüntetésével - 
összefüggő feladatok ellátása. 
 

Alaptevékenység  063020    Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz 
vízszolgáltatás céljából történő gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő 
víztisztítással, ipari és egyéb célú vízkezeléssel, vezetékek, lajtos kocsik és 
egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással, valamint az 
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öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével 
összefüggő feladatok ellátása. 

Alaptevékenység 064010  Közvilágítás 
települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő 
feladatok ellátása. 
 

Alaptevékenység 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
a város-, és községgazdálkodási más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival 
összefüggő feladatok ellátása. 

 
Alaptevékenység 066010  Zöldterület kezelés 

a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és 
kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, 
kiépítésével és kezelésével, gondozásával,  az álló és folyóvizek (medencék, 
locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók 
szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával, a zaj, szél, erózió és napsütés 
elleni növénytelepítéssel, a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és 
annak karbantartásával,  az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával 
összefüggő feladatok ellátása. 

 
Alaptevékenység 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók 

 nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nevelés, oktatás (beleértve a 
sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását és a nemzetiségi tanulók 
nevelését, oktatását is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak 
ellátása. 

 
Alaptevékenység 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére  
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. 

 
Alaptevékenység 106020  Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és 
adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő ellátással; a 
szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres 
kiadásaik viseléséhez jogszabályban, illetve az önkormányzat rendeltében 
meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres vagy eseti 
támogatással összefüggő feladtok ellátása, kifizetések teljesítése. 
 

Alaptevékenység 082092 Közművelődési –hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

 
 a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, 

helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi 
kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az 
egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása 

 
Alaptevékenység 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
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 a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és 
helyi igényeknek megfelelően - a könyvek, dokumentumok beszerzésével 
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a 
települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok 
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával 

 
Alaptevékenység 074032  Ifjúsági és egészségügyi gondozás 

az iskola-egészségügyi ellátással, a 0–18 éves korú gyermek védőnői 
gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi 
gondozásával összefüggő feladatok ellátása. 

 
Alaptevékenység 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, 

reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

 
Alaptevékenység 084031 Civil szerveztek működési támogatása 
 a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő 

kiadások teljesítése. 
 
Alaptevékenység 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
 a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk 

részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott 
rendszeres szociális segéllyel, valamint a rendelkezésre állási támogatással 
összefüggő kifizetések teljesítése. 

 
Alaptevékenység 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások 
 más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 

ellátásokkal, támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése. 
 
Alaptevékenység 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
 a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával 

összefüggő feladatok 
 
Alaptevékenység 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása  
 az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai 

hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, 
és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert 
igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása. 

 
 
 
5. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
ELFOGADÁSÁVAL , A HATÁLYOS SZÁMVITELI POLITIKA MÓDOSÍTÁSÁVAL , 
VALAMINT A VAGYONKEZEL ŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK 
ELFOGADÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
9/2016. (II. 10.) 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 akként határoz, hogy a 
soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2015. évi költségvetésének 
a módosítására jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 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  : 2016. február 17. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 9/2016. (II. 10.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
2. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
10/2016. (II. 10.) 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 akként határoz, hogy a 
soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a jelen határozat melléklete szerint a 
Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 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  : 2016. február 17. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 10/2016. (II. 10.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik 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 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
11/2016. (II. 10.) 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 akként határoz, hogy a 
soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a jelen határozat melléklete szerint a 
hatályos Számviteli Politika módosításának elfogadásáról. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 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  : 2016. február 17. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 11/2016. (II. 10.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
4. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a negyedik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
12/2016. (II. 10.) 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 akként határoz, hogy a 
soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a jelen határozat melléklete szerint a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötött Vagyonkezelői szerződés módosításáról. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 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  : 2016. február 17. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 12/2016. (II. 10.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
5. sz. mellékletét  

képezi!) 
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6. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 2016. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS CÉLPRÉMIUM 
FELADAT KIÍRÁSÁRÓL  

(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 az első 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
13/2016. (II. 10.) 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 (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi 
tulajdonos tagja a társaság ezen napirendi kérdést tárgyaló taggyűlésén támogatja a Hatvan 
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társaság ezen 
napirendet tárgyaló taggyűlésén Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, 
helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak 
megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 29. 
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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
14/2016. (II. 10.) 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 (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi 
tulajdonos tagja a társaság ezen napirendi pontot tárgyaló taggyűlésén támogatja a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a jelen határozat mellékletében meghatározott 
célprémium feladat kiírását.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társaság ezen 
napirendet tárgyaló taggyűlésén Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, 
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helyette és nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak 
megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 29. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
3009 KEREKHARASZT, Bimbó u. 2. 
 
Ajánlás, a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
taggyűlése  részére! 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Kft. tulajdonosa,  elfogadta a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervét. 
A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság 
saját vagyonának megőrzése, a szelektív hulladékgyűjtés mennyiségének növelése, továbbá a pénzügyi-
likviditás folyamatos fenntartása érdekében  ajánlja a Tisztelt Taggyűlés felé Soós Péter János ügyvezető 
részére, az alábbi célprémium feladat kiírását. 
 

Célprémium feladat kiírás 
 

Soós Péter János, a  Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője részére.  

  
1. A működési területen az üzleti tervben rögzített, összesen: 720 tonna/év szelektív hulladék 

begyűjtése, válogatása és értékesítése.  
 
Kifizethető prémium: a 2016. évi éves alapbér 5 %-a. 
Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.  
Terv feletti teljesítés esetén a begyűjtött, feldolgozott és értékesített szelektív hulladék tervben 
meghatározott mennyiségének minden 1 %-os növelése (+ 7,2 tonna/év) esetén,  az éves alapbér 
további 1%-a fizethető.  

       
Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

2. A társaság pénzügyi likviditásának folyamatos biztosítása érdekében feladat, a  
vevőkintlévőségek kezelésével foglalkozó szervezeti apparátus létrehozása, a személyi 
feltételek megteremtése. Ezen szervezet működtetésével biztosítani kell, hogy 2016. december 
31.-re a határidőn túli vevőkintlévőség ne haladja meg a január 1.-i  86 787 eFt nyitóértéket. 
  
Kifizethető prémium: A 2016. évi éves alapbér 5 %-a.  
A nyitóérték feletti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor, prémium nem fizethető.  
A nyitóérték szerinti határidőn túli vevőállomány minden 1 %-os csökkentése esetén az éves 
alapbér további 1 %-a fizethető. 
Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor. 
 

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál) hogy a társaság saját vagyonát  
megőrizze (a  2016. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!); 
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2016. év során munkájában 
súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a 
kifizetés megvonására vagy csökkentésére tegyen javaslatot.  
Évközbeni jogszabály változás esetén a célprémium feladat kiírás felülvizsgálatra kerül! 
Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai legyenek az irányadók. 
Kerekharaszt, 2016. február 10.  
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                                                                        Szabó Ádám 
                                                                        polgármester 

 
 
 
7. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓ L SZÓLÓ 
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL 

(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  
15/2016. (II. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre 
vonatkozóan ellátási szerződést köt a Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub 
Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézményével (székhelye: 3000 
Hatvan Csaba Vezér utca 6. képviselője: Szalánczi Zoltán) és felhatalmazza Kerekharaszt 
község polgármesterét a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : február 29. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
 (Szociális étkeztetésre) 

 
Mely létrejött egyrészről  
Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.) képviseletében 
eljár Szabó Ádám polgármester, - a továbbiakban Önkormányzat 
másrészről  
a Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub Szenvedélybeteg és Fogyatékos Személyek Nappali 
Intézménye (székhely: 3000 Hatvan Csaba vezér u. 6., adószám: 18223938-2-10) képviseletében eljár:  
Szalánczi Zoltán) 
– a továbbiakban: Szolgáltató, 
között Kerekharaszt településen szociális étkeztetés - kötelező  önkormányzati feladat ellátására. 
 
Az ellátási szerződést a felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. 
§ (8) bekezdésére, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 
1993. évi III. törvény (továbbiakban szociális törvény) 120-122.§-aira figyelemmel kötötték meg. 
 

1. A felek megállapodnak, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 57. §-ára, 86. §-ára és a 91 § c) pontjára valamint az e törvényben foglaltak 
végrehajtására kiadott ágazati rendeletekre tekintettel a Kerekharaszt településen élő jogosult 
személyek részére az Sztv. 62. §-a szerinti étkeztetés szociális alapszolgáltatási formát 
Szolgáltató biztosítja. 
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2. A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott ellátáshoz kapcsolódóan a szakmai 
követelményeket, valamint nyilvántartási, tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeket – 
az 1993. évi III. törvényben, az 1/2000.(I. 7.) SZCSM rendeletben, a 415/2015. (XII.23.) Korm. 
rendeletben foglaltak, valamint egyéb jogszabályok szerint – maradéktalanul ismeri és betartja.  
Szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, 
a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat írásban az önkormányzat rendelkezésére 
bocsátja.  

 
3. A szociális ellátás működéséhez szükséges jogosultság megszerzését, úgymint a hatósági, és 

szakhatósági hozzájárulások beszerzése, a működési engedély kérelmezése a továbbiakban, az 
étkeztetés tekintetében a Szolgáltató végzi.  

 
4. A Szolgáltató a szociális étkeztetés ellátást önálló működési engedélye (HEC/GYH/314-

25/2014. Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala) alapján látja el. 
 

5. A szociális étkeztetés tekintetében az Önkormányzat az alábbi hozzájárulásokat biztosítja: 
a) vállalja, hogy az ügyfelek számára nyitva-álló helységként elviteli pontot és 

ügyfélszolgálati helységet biztosít a Szolgáltató ügyfelei részére, 
b) ezen helység összes rezsi és járulékos költségeit a megállapodás időtartama alatt viseli, 
c) az elvitellel biztosított étkezéshez saját alkalmazásában lévő, érvényes egészségügyi 

könyvvel rendelkező személyzetet biztosít.  
 

6. A térítési díj megfizetését Kerekharaszt Község Önkormányzata vállalja, a Szolgáltató a 
szolgáltatás igénybevételéért ezen túlmenően térítési díjat az ellátott személyek részére nem 
állapíthat meg.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata naponta maximum 50 fő részére napi egyszeri meleg étel 
biztosítása után 41,- Ft/adag térítési díjat, éves szinten maximum 500.000,- Ft összeget biztosít a 
Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében, féléves ütemezéssel.  

 
7. A fenti szociális ellátás működtetése tekintetében mindkét fél számára irányadó a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2000. SZCSM rendelet, 
mint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól, és 
működésük feltételeiről szabályozó rendelet, valamint a mindenkori hatályban lévő 
költségvetési törvény. A Szolgáltató ez alapján önálló, a fenntartójával jóváhagyott szakmai 
programmal és szolgáltatási dokumentációkkal rendelkezik, ezek alapján működik. 
 

8. A Szolgáltató minden év január 31-ig /első alkalommal 2017. február végéig/ egyidejűleg 
benyújtja a Képviselő-testület elé az átvállalt feladatokról szóló részletes szakmai beszámolóját. 
 

9. Ha a Szolgáltató a szociális szolgáltatásra irányuló kérelmet elutasítja, az ellátást igénylő, 
illetve törvényes képviselője a döntés ellen a közléstől számított nyolc napon belül az 
Önkormányzathoz fordulhat. Az Önkormányzat a kérelemről határozattal dönt (Sztv. 94/D. 
§.). 
 

10. Felek megállapodnak, hogy az ellátottak a panaszaikkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, 
aki minden panaszt köteles kivizsgálni. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a 
panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az 
intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az 
intézkedéssel, az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat 
jogorvoslatért. A vizsgálat megindításáról és a vizsgálat eredményéről az Intézmény vezetője 
köteles tájékoztatni az Önkormányzatot. 
 

11. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra van mód, ha az ellátottak élete, testi épsége, 
egészsége kerül veszélybe a végzett tevékenység vagy mulasztás következményeként. A 
felmondás mindkét részről csak írásban érvényes. Szerződésszegés esetén a szolgáltatás 
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folyamatos biztosításáról az Önkormányzat köteles gondoskodni. Az ezzel kapcsolatban 
felmerült károkat a Szolgáltató köteles megtéríteni. Egyebekben a károk érvényesítésére a Ptk. 
rendelkezései az irányadók.  
 

12. Jelen megállapodás határozatlan időre szól, megszüntetését a felek együttes akaratukkal is 
kezdeményezhetik, figyelemmel az ellátott feladatok után járó központi normatíva igénylések 
jogszabályban meghatározott határidejére, együttes megállapodásuk alapján.  
 

13. A jelen szerződést a szerződő felek bármelyike naptári negyedév utolsó napjával mondhatja fel. 
A felmondásról szóló döntést a felmondás napja előtt 2 hónappal köteles meghozni és a másik 
felet erről tájékoztatni. 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármely okból a Szolgáltató által a jelen szerződés 
megkötése időpontjában igényelhető állami feladatellátási normatíva és egyházi kiegészítő 
normatíva nagymértékben történő csökkenése (20%-ot meghaladó) esetén, a Szolgáltató 
jogosult jelen szerződést a normatíva csökkenés hatályosulásának időpontjától írásban 
felmondani. 
 

14. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése során 
jóhiszeműen járnak el, egymást a teljesítést akadályozó körülményekről, a panaszok 
érvényesítésének rendjéről, a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítéséről, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokról folyamatosan írásban 
tájékoztatják. A szerződés megszűnése esetén azt olyan időpontban közlik egymással, hogy – e 
szerződés keretei között – kötelezően ellátandó szociális feladatok folyamatos ellátása 
biztosítható legyen.  
Mindegyik fél – e szerződés megszűnése esetén – úgy köteles eljárni, hogy az abból eredő 
károk mérsékelhetők legyenek. Egyik fél sem követelheti azon kárának megtérítését, amely 
abból adódott, hogy kárenyhítési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget. 

 
15. Ezen megállapodás a két fél között, szociális étkeztetés biztosítása ügyében jött létre, 

szabályozva mindkét fél szándékát és feladatát. 
 

16. Jelen szerződés felek aláírásának időpontjában lép hatályba.  
 

17. A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő 
felhatalmazással rendelkeznek, melyet Önkormányzat tekintetében a 15/2016. (II. 10.) számú 
képviselő-testületi határozat biztosít.  

 
18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a hatályos 

szociálpolitikai jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen szerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
írták alá, aláírásukkal igazolják 3-3 példány átvételét. 
 
Kelt: Kerekharaszt, 2016. ………………… 
 

……………………………………… 
Szabó Ádám 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 
polgármester 

………….……………………………………. 
Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub 
Szenvedélybeteg és Fogyatékos Személyek 

Nappali Intézménye 
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8. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A MÉHNYAKRÁK ELLENI VÉD ŐOLTÁSRÓL  
(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  
16/2016. (II. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évben a 15. 

életévüket betöltő – 2001. évben született – kerekharaszti lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező lány gyermek (5 fő) méhnyakrák elleni védőoltását ingyenesen 
biztosítja. 

 
2. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni 

védőoltást a 2016. évben a Silgard J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy 
ez az oltóanyag a humán papillómavirus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as típusai által okozott 
megbetegedések ellen nyújt védelmet. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megbízza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy az EUROMEDIC Pharma 
Zrt.-vel (1051 Budapest Dorottya u. 1.) és az MSD Pharma Hungary Kft.-vel (székhelye: 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) háromoldalú szerződést kössön, az oltóanyag 
vásárlására és szállítására. 

3. Kerekharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás 
pénzügyi fedezetét a 2016. évi költségvetésébe betervezte. 

 
H a t á r i d ő  : 2016. március 15. 
F e l e l ő s  : 1-2. pont: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
  3. pont: Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 
 
 
9. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KÖTELEZ Ő BETELEPÍTÉSI KVÓTA ELUTASÍTÁSÁRÓL  
(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: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
17/2016. (II. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési 
kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
A képviselő-testület felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg 
az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 
Magyarországot és a magyar embereket! 
 
H a t á r i d ő  : 2016. február 11. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
10. napirendi pont 

EGYEBEK  
 
Szabó Ádám polgármester  
Tájékoztatta a testületet, hogy felvette a kapcsolatot a Műszaki Osztállyal és meg fogják nézni 
a Vadvirág utcát. Az utca kővel lett felújítva, ami a kamionforgalom miatt tönkrement és nagy a 
sár. Árajánlatokat fognak bekérni a Vadvirág út javítására, valamint a kerékpárút 
aszfaltozására is. 
 

Edviné Kereki Erzsébet képviselő bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 7. 
 
Felmérik a sportpályát, amit aszfaltozni szeretnének, és a kerítés felújítására is kérnek 
árajánlatokat. 
A Krúdy Gyula utca járda kivitelezését a vállalkozó hamarosan el fogja kezdeni. 
Állami normatívából a költségvetésben 2,2 millió forint keret van az utak javítására, de ebből 
oldják meg a téli síkosságmentesítést is. 
Az ülésen megjelent Nagy Sándor kerekharaszti lakos, aki azzal kereste meg az 
önkormányzatot, hogy a Hajnal és az Alkotmány utcák között egy zsákutcát nyissanak. 
 
Nagy Sándor Kerekharaszt, Vadvirág u. 9. szám alatt i lakos  
Elmondta, hogy a lakosság 80 %-át felkereste, akik mind hozzájárulnának. 
 
Szabó Ádám polgármester  
Elmondta, hogy a rendezési terv szerint olyan besorolási övezetbe esik ez a terület, ahol 1000 
m2 a minimális telekméret. Ezek a telkek 2000 m2 alattiak, ezért a megosztás után az új telkek 
1000 m2 alatt lennének. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő  
A rendezési terv módosítása szakember felkérésével történik. Ha a testület eldönti, hogy a 
rendezési tervnek milyen pontját kívánja módosítani, akkor a képviselő-testület megbíz egy 
erre jogosultsággal rendelkező tervezőt. A tervező a megfelelő véleményezési eljárást 
lefolytatja, ami körülbelül 6 hónapot jelent, mivel itt szakhatósági szakasz van, utána a helyi 
társadalom előtt is meg kell jeleníteni és biztosítani a véleményadást. Ezután kerül az állami 
főépítészhez, és amikor minden szakmai szabálynak megfelel, akkor dönthet a képviselő-
testület ennek az elfogadásáról, tehát ez egy szigorúan leszabályozott, hosszadalmas eljárás. 
Javasolta összegyűjteni, hogy mely pontokon szeretnék a rendezési tervet módosítani és mik 
a helyi igények. 
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Szabó Ádám polgármester  
Még meg kell várni a tésztaüzemet is, a vállalkozó területet kíván vásárolni, aki a 
Kormányhivatalnál már járt és várják a megyei agrárkamara levelét. Ha ez meglesz, akkor ki 
kell függeszteni a hirdetményt, és azt követően mehet a Földhivatalhoz. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő  
Valószínűleg olyan besorolásba esik, ahol végezheti ezt a tevékenységet, tehát az ő esetében 
jó a rendezési terv.  
Utca csak ott nyitható, ahol a rendezési tervben ki van szabályozva. Meg kell nézni, hogy mik 
lennének a kisajátítandó területek, és az önkormányzat javára elővásárlási jogot kell alapítani. 
A megváltozott családtámogatási feltételek alapján el lehet gondolkodni, hogy a településen 
belül hol lehetne tömböket feltárni, amik építési telkek részére kijelölhetőek. Az önkormányzat 
még azon is elgondolkodhat, hogy ha van olyan terület, ami a rendezési terv szerint nem 
építési terület, vagyis nem lakóövezet, akkor a lakosságszám növelése és az óvoda 
fenntartása érdekében idevonzani az építkezni vágyókat. 
 
Szabó Ádám polgármester  
Sajnos önkormányzati terület nincs, egyedül a temető előtti terület jöhet szóba. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő  
Ez egy végiggondolandó feladat. A rendezési terv módosítása egyrészt költséges, mert 
nagyon drágán dolgoznak a tervezők, másrészt pedig rendkívül hosszú eljárás. 
 
Nagy Sándor Kerekharaszt, Vadvirág u. 9. szám alatt i lakos  
Elmondta, hogy a Hajnal és az Alkotmány utcában idősek laknak, akik már nem tudják művelni 
a kertjüket, ezért szeretnének utcát nyitni. Jelenleg 1000 m2 felett lehet a telkek nagysága, 
amit a testület levihet 500 m2-re. 
 
Szabó Ádám polgármester  
Le lehet vinni, de ehhez a rendezési tervet kell módosítani. Jegyző asszony is elmondta, hogy 
ezt végig kell gondolni. A kisajátítás és a közművesítés nem egyszerű dolog, meg kell nézni, 
hogy mennyibe kerül. Dolgoznak majd rajta. 
 
Bóna Róbert alpolgármester  
Az óvodai futóbicikliknek kellene kerékpártárolót készíteni az óvodában. 
 
Szabó Ádám polgármester  
Megveszik az anyagot és meg fogják csinálni. 
Szeretnének egy kis traktort vásárolni és a színpad mögé egy garázst építeni, ami falunapon 
öltözőként szolgálhatna. 
A Rákellenes Liga helyi szervezete felkérte Dr. Zacher Gábor toxikológust egy előadásra, aki 
február 26-án jön. 
 
Mivel az „Egyebek” napirendi pont keretében több 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 
 jegyző polgármester 
 


