
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 22-én 
7.30 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 
 Dányi Tibor képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő (késve érkezett) 
 Luklider Jánosné képviselő 
  
Igazoltan voltak távol:  
 Benedek Csaba képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 

 

 
* * *  

Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.  
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
70/2016. (VI. 22.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. június 22-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 2016/2017. nevelési év indításának előkészítéséről 

2. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
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3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

4. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

5. Előterjesztés telekalakítási vázrajzok megrendeléséről 

6. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról 

7. Előterjesztés az 51/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-7. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

8. Egyebek 

ZÁRT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Kerekharaszt Község Díszpolgára” cím adományozásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester” 

 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
71/2016. (VI. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 137., 138., 139. (XII. 15.) 2015. 
évi; 15., 16. (II. 10.), 20., 21., 22., 23. (III. 9.), 29., 31., 32., 34., 35. (IV. 13.), 37., 38. (IV. 22.), 
40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 52., 53., 54., 56., 57., 58., 59., 60. (V. 11.), 
62., 63., 65., 66., 67., 68., 69. (V. 27.) 2016. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 

 
* * * 
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1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2016/2017. NEVELÉSI ÉV INDÍTÁSÁNAK 
ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
72/2016. (VI. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016/2017. nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok számát a Kerekharaszti Csillagfény Óvodában (székhely: 3009 
Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) 2 óvodai csoportban határozza meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓ L SZÓLÓ 
ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Április 1-jétől az NHKV Zrt. vette át a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos 
koordinációs feladatokat, illetőleg a lakossági díjbeszedést is megkapta, mint feladatot. A 
Hulladékgazdálkodási Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződésből kikerülnek a 
díjbeszedésre vonatkozó rendelkezések, mert a díjakat most már ez a cég fogja beszedni. A 
rendeletnél a díjbeszedéshez kapcsolódóan a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
rendelkezések kerülnek ki.  
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta:  

 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

6/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
(A 6/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

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

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁ LTATÁSI 
SZERZŐDÉS 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
73/2016. (VI. 22.) 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 társasággal a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából 
megkötött közszolgáltatási szerződést a jelen határozat melléklete szerint módosítja.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés 
egységes szerkezetbe foglalt módosító szövegét elfogadja, és felhatalmazza Kerekharszt 
község polgármesterét a közszolgáltatási szerződést módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 21. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 73/2016. (VI. 22.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
2. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 

 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKEZELÉSI HELYI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta:  
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

7/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 
a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról  
 

(A 7/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS TELEKALAKÍTÁSI VÁZRAJZOK MEGRENDELÉSÉR ŐL 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 

Edviné Kereki Erzsébet képviselő bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 5. 
 
Szabó Ádám polgármester  
Fel szeretnék újítani a sportpályát. A felújítás kapcsán kiderült, hogy a jogi határ és a 
természetbeni határok nem egyeznek, ezt kell rendbe tenni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
74/2016. (VI. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti 44 hrsz.-ú, 45 hrsz.-
ú, 46 hrsz.-ú, 47 hrsz.-ú, 48 hrsz.-ú és 49 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítási vázrajzának 
elkészítésével Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 245.110,-Ft értékben. 
A pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. július 15. (szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS FORGALOMTECHNIKAI MÓDOSÍTÁSRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Megint feljelentette az önkormányzatot egy lakos, folyamatosan problémái vannak. Azzal 
vannak most problémái, hogy a Novocoop az úton pakolja az árut és ez balesetveszélyes. A 
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gyerekek jönnek-mennek, a targonca elütheti őket. Ezért a Műszaki Irodával megbeszélték, 
hogy valamilyen intézkedést kell hozniuk. 
Örülnek neki, hogy vannak ilyen vállalkozások a településen. Örülnek neki, hogy a cég a 
környezetét rendben tartja és iparűzési adót fizet, azt viszont nem lehet megtiltatni, hogy az 
áruforgalmát ne tudja lebonyolítani. Most táblákat helyeznek ki, és bizonyos időszakban meg 
lesz tiltva az ottani pakolás, amikor a gyerekek jönnek-mennek az iskolabuszhoz. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az 
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
75/2016. (VI. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kerekharaszt, 
Erkel Ferenc utcában az áruszállítás és rakodás tilalmát vezeti be 6.30-7.30 óra és 16.00-
17.00 óra közötti időszakokban, KRESZ táblák elhelyezésével. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
76/2016. (VI. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KRESZ 61/a. sz. 
ábra szerinti, valamint alatta a kiegészítő 6.30-7.30 óra és 16.00-17.00 óra közötti időszakra 
vonatkozó táblák, oszlopok és bilincsek gyártásával, valamint szállításával a Csp Trade 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Czinege u. 3418 hrsz.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, összesen bruttó 32.151,- Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás a Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ 51/2016. (V. 11.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
A lényeg az egészből, hogy volt egy testületi határozatuk az orvosi ügyelettel kapcsolatban. 
Abban elfogadták, hogy Hatvan városa közbeszerzést fog kiírni. Az előterjesztésben az is 
szerepelt – ami több önkormányzatnál is felvetődött –, hogy ezután is OEP finanszírozással 
működjön az ügyeleti ellátás. Tehát ezt a határozatot visszavonják. Már addig eljutottak, hogy 
nem fog kelleni közbeszerzést kiírni. Minden önkormányzat külön fog szerződést kötni a 
kiválasztott közszolgáltatóval és azért nem kell közbeszerzés, mert itt az OEP finanszírozás 
egyszerű átengedéséről van szó. Most egyeztetések folynak a megállapodás tervezetével 
kapcsolatban, hogy ki lesz a gesztor, aki ezt rendezi. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
77/2016. (VI. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 51/2016. (V.11.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 27. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági iroda útján 
 
 
 
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. Zárt ülést rendelt el. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  SZABÓ ÁDÁM 
 jegyző polgármester 


