JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember
14-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
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
Juhász János
Imréné Srej Szilvia
Komendáné Nagy Márta
Lukács László
Schósz Gabriella

a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője
pénzügyi főelőadó
hatósági irodavezető
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető

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.

A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt:
Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 21. napirendi pont után a
következő napirendi pontot:
−

Előterjesztés a „Büszkeségpontok” pályázaton való indulásról

Kérte, hogy vegyék le napirendről a meghívón feltüntetett 14. napirendi pontot:
−

Előterjesztés a Kerekharaszt község címeréről szóló új önkormányzati rendelet
megalkotásáról

Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt,
ezért kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosításokkal együtt elfogadja, igennel szavazzon!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. szeptember 14-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:

Napirend előtt:
•

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester

NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés Kerekharaszt
beszámolóról

település

közrend-közbiztonsági

helyzetéről

szóló

2. Beszámoló Kerekharaszt község lakosságának egészségügyi ellátásáról
3. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat átadás-átvállalásáról
szóló szerződés megkötéséről
4. Előterjesztés Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2015/2016. nevelési évben végzett
tevékenységéről
6. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezéséről
7. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda beiskolázási, továbbtanulási tervéről
8. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való 2017. évi csatlakozásról
9. Előterjesztés a kerekharaszti általános iskolás gyermekek utaztatásáról
10. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
11. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásának igényléséről
12. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 19/2013. (XII. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról
13. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 8/2008. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
14. Előterjesztés a Herédi Labdarúgó Club részére támogatás nyújtásáról
15. Előterjesztés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelyének
módosításáról
16. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata, valamint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között megkötött
vagyonkezelési szerződés módosításáról
17. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata, valamint a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. között
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
18. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között megkötött
beruházási hitelszerződés módosításával kapcsolatos döntésről
19. Előterjesztés a
elfogadásáról

víziközmű-szolgáltatáshoz

kapcsolódó

gördülő

fejlesztési

terv

20. Előterjesztés a kerekharaszti 1 hrsz.-ú ingatlan rendezéséhez kapcsolódó döntésről
21. Előterjesztés a „Büszkeségpontok” pályázaton való indulásról
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22. Előterjesztés emlékoszlopok készítéséről
23. Előterjesztés települési üdvözlőtáblák gyártásáról
Előterjesztő, előadó az 1-23. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester
24. Egyebek

Napirend előtt:

BESZÁMOLÓ

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2016. (IX. 14.) 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.

***

1.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT

TELEPÜLÉS
HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

KÖZREND-KÖZBIZTONSÁGI

Szabó Ádám polgármester
Megkapták a beszámolót a főkapitányság jóváhagyásával együtt. Örülnek, hogy a beszámoló
alapján a problémás eseteknél csökkenés, a felderítések számában pedig emelkedés van.
2015-ben majdnem mindenhol csökkenés mutatkozott a bűncselekmények számát tekintve.
Juhász János, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője
Elmondta, hogy a 2015. év munkáját hűen tükrözi a beszámoló. A migráció jelentette feladatok
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ellátásban a Hatvani Rendőrkapitányság is részt vesz, a kollégái a kapitányság létszámához
képest nagy számban mennek a határra, az itt maradók pedig megtriplázott erővel próbálják
az így kialakult űrt pótolni. Megköszönte az önkormányzat hozzáállását a kollégái
munkájához.
Szabó Ádám polgármester
Mindannyian tudjuk, hogy szükség van a határaink védelmére. Próbálnak segíteni a
rendőrségnek, a polgárőrség is járőrözik a településen, ha probléma van, akkor jeleznek a
körzeti megbízottnak. Attól függetlenül, hogy sokat kell teljesíteniük a kapitányság dolgozóinak
a határon, sokat látja a rendőrségi autót is a településen.
Az önkormányzat igyekszik minden segítséget megadni a rendőrségnek és bízik benne, hogy
a jövőben is jól együtt tudnak működni.
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
95/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság által
készített, Kerekharaszt település 2015. évi közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő
Felelős

2.

: 2016. szeptember 29. (értesítésre)
: Kerekharaszt község polgármestere a Jegyzői Iroda útján

napirendi pont

BESZÁMOLÓ KEREKHARASZT

KÖZSÉG

LAKOSSÁGÁNAK

EGÉSZSÉGÜGYI

ELLÁTÁSÁRÓL
(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
96/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a MEDICINA-SICULUS
Kft. által Dr. Jakab Lajos személyes közreműködésével elkészített beszámolót Kerekharaszt
község lakosságának egészségügyi ellátásáról.
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30. (értesítésre)
: Kerekharaszt község polgármestere
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3.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KÖZPONTI ORVOSI ÉS GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
FELADAT ÁTADÁS-ÁTVÁLLALÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL
(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
97/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi és
gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátására 2017. január 1-től feladat átadás-átvállalási
szerződést köt az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel (székhelye: 4031 Debrecen István utca 6. cégjegyzés száma: 09-09-017078.
adószáma: 20612469-2-09 képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa) a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét az átadás-átvállalási
szerződés aláírására.
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 15.
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján
(A 97/2016. (IX. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezi!)

4.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 1/2016. (II. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Úgy látja, hogy egyensúlyban van a költségvetés.
Dányi Tibor képviselő
Megkérdezte, hogy miért kell módosítani a költségvetést?
Szabó Ádám polgármester
A bevételek és a kiadások év közben változnak. Arra kell törekedni, hogy folyamatosan
egyensúlyban legyen a bevételi és kiadási oldal, ezért kell mindig aktualizálni a költségvetést.
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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
8/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A 8/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
2. sz. mellékletét
képezi!)

5.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY
NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

ÓVODA 2015/2016.

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
98/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) beszámolóját a 2015/2016. nevelési évről
elfogadja.
Határidő
Felelős

6.

: 2016. szeptember 20. (értesítésre)
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA 2016/2017.
NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ MUNKATERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL
(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
99/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó
munkatervét véleményezte, azzal egyetért.
Határidő
Felelős

7.

: 2016. szeptember 20.
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY
TOVÁBBTANULÁSI TERVÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

ÓVODA

BEISKOLÁZÁSI,

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
100/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) továbbképzési programját elfogadja.
Határidő
Felelős

8.

: 2016. szeptember 20.
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ VALÓ 2017. ÉVI CSATLAKOZÁSRÓL
(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
101/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz.
mellékletét képező csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan
döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati
fordulójához. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Kerekharaszt község polgármesterét, hogy az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát
aláírja.
2. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 288.000,- Ft-ot
a 2017. évi költségvetésébe betervezi.
3. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 4-ig kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Kerekharaszt község közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen
határozat 2. sz. mellékletét képezi – az önkormányzat hirdetőtábláján és Kerekharaszt
község honlapján közzéteszi.
4. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 4-ig kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Kerekharaszt község közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére, akik
a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen
határozat 3. sz. mellékletét képezi – az önkormányzat hirdetőtábláján és Kerekharaszt
község honlapján közzéteszi.
Határidő
Felelős

: 1. pont: 2016. október 1. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására)
2. pont: 2017. február 15.
3-4. pont: 2016. október 4. (közzétételre
: 1. pont: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján
2., 3-4. pont: Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási
Iroda útján
(A 101/2016. (IX. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
3. sz. mellékletét
képezi!)
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9.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS GYERMEKEK

UTAZTATÁSÁRÓL
(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
102/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan a kerekharaszti
általános iskolás gyermekeknek a Herédi Általános Iskolából történő hazaszállításával az
ARMAMAXA Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Arany János utca 72.) bízza meg 7.000 Ft + ÁFA /
szállítási nap szállítási díjért, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás a 2016. évre vonatkozóan az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében rendelkezésre áll. A 2017. évre vonatkozó pénzügyi forrást az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell.
Határidő
Felelős

10.

: 2016. szeptember 15.
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
KEDVEZMÉNYES
HAGYMAVÁSÁRLÁSI AKCIÓRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

BURGONYA-,

ALMA-

ÉS

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
103/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és
hagymavásárlási akciót szervez Kerekharaszt község lakosai részére. 10 kg burgonyát, 5 kg
almát, 2 kg vöröshagymát kaphat 200 Ft/csomag áron minden kerekharaszti állandó
lakóhellyel rendelkező lakos, feltéve, hogy az önkormányzat felé adótartozása, vagy egyéb
lejárt határidejű tartozása nincs.
9

Határidő
Felelős

: 2016. október 30. (akció lebonyolítására)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

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
104/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. október 8-ára tervezett
kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Hatvani Szociális Szövetkezettől (székhelye: 3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.) rendeli meg. A burgonyát 8.500 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben,
bruttó 863.600,- Ft értékben. A vöröshagymát 1.700 kg mennyiségben 2 kg-os kiszerelésben
215.900,- Ft értékben.
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 4.250 kg mennyiségben 5 kg-os
kiszerelésben 350.838,- Ft értékben.
A termény megvásárlásának pénzügyi forrása a Magyar Államkincstár által utalt támogatás,
mely a „települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

11.

: 2016. szeptember 30. (a szállítási szerződés megkötésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS CÉLÚ
TÜZELŐANYAG VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSÁNAK
IGÉNYLÉSÉRŐL
(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
105/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a
belügyminiszter által kiírt, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
1

jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
A képviselő-testület a szükséges önrészt bruttó 83.820,- Ft összegben az önkormányzat 2016.
évi költségvetésében az „Általános tartalék” költséghelyen biztosítja.
A képviselő-testület a tűzifa szállítási költségeinek fedezésére bruttó 200.000,- Ft
keretösszeget biztosít az „Általános tartalék” költséghely terhére.
Határidő
Felelős

12.

: 2016. szeptember 30. (a pályázat benyújtására)
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL
19/2013. (XII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZÓLÓ

(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
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A 9/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
4. sz. mellékletét
képezi!)

13.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL
27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZÓLÓ

8/2008. (III.

(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
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 8/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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(A 10/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
5. sz. mellékletét
képezi!)

14.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

HERÉDI LABDARÚGÓ CLUB

RÉSZÉRE TÁMOGATÁS

NYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Sok kerekharaszti gyermek jár a Herédi Labdarúgó Clubba, ott tudnak sportolni, ezért
javasolta, hogy 50.000 forinttal támogassák a labdarúgó klubot.
Dányi Tibor képviselő
Jó lenne, ha már a településen is működne egyesület.
Szabó Ádám polgármester
Az egyesület alapító okiratával valami nincs rendben, megnézi majd az ügyvéd, aki készítette.
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
106/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Herédi Labdarúgó Club
(székhelye: 3011 Heréd, Sport utca 4.) számára 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást
nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti
összeg Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2016. szeptember 30.
: Kerekharaszt község polgármestere

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS

Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2 KSH
törzsszáma: 15729576-8411-321-10; adószáma: 15729576-2-10; bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575550-57491000, képviseli: Szabó Ádám
polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Herédi Labdarúgó Club (székhelye: 3011 Heréd, Sport u. 4., képviseli: Antalóczy Áron
elnök továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
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1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére
50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésben az általános tartalék terhére.
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: Herédi Labdarúgó Club működése.
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott
……………………………………….. számú bankszámlájára.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. március 15. napjáig az
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-495755550-57491000
számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538495755550-57491000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
– a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
– amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.
8. Ezen megállapodás a 2016. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Kerekharaszt, 2016. szeptember …...
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…................................................
Támogató
Szabó Ádám
polgármester

…....................................................
Támogatott
Antalóczy Áron
elnök

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

15.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT NONPROFIT
KFT. SZÉKHELYÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(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
107/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
1.) Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete határoz arról, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
(székhely: 3360 Heves, Hunyadi János utca 17., cégjegyzékszám: 10-09-035485) új
székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a
változásbejegyzés során esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén az önkormányzat
hatáskörébe tartozó hiánypótlással érintett tárgykörben önálló döntést hozzon.
Határidő
Felelős

16.

: 2016. szeptember 15.
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁS
FEJLESZTÉSE
TÁRSULÁS,
KÁL
NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA,
VALAMINT
A
HATVAN
ÉS
TÉRSÉGE
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KFT. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester
1

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
108/2016. (IX. 14.) 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 jelen határozat melléklete
szerint támogatja a Társulás, Kál Nagyközség Önkormányzata és a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) között megkötött vagyonkezelési szerződés
szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület 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.
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét
felülvizsgálja és a megjelölt vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba
hozza.
Határidő
Felelős

: társulási tanácsülés soron következő ülése
: Kerekharaszt község polgármestere
(A 108/2016. (IX. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
6. sz. mellékletét
képezi!)

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
109/2016. (IX. 14.) 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 (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tulajdonos tagja a társaság soron következő
taggyűlésén támogatja a társaság, Kál Nagyközség Önkormányzata és a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között megkötött vagyonkezelési
szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társaság
soron következő taggyűlésén Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette
és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak
megfelelően gyakorolja.
Határidő
Felelős

: taggyűlés soron következő ülése
: Kerekharaszt község polgármestere
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17.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁS
FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS, JÁSZFÉNYSZARU VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA,
VALAMINT
A
HATVAN
ÉS
TÉRSÉGE
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KFT. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A

(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
110/2016. (IX. 14.) 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 jelen határozat melléklete
szerint támogatja a Társulás, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) között megkötött vagyonkezelési szerződés
szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület 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.
A képviselő-testület, mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás tagja kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat vagyonrendeletét
felülvizsgálja és a megjelölt vagyonkezelési szerződés rendelkezéseivel azt összhangba
hozza.
Határidő
Felelős

: társulási tanácsülés soron következő ülése
: Kerekharaszt község polgármestere
(A 110/2016. (IX. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
7. sz. mellékletét
képezi!)

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
111/2016. (IX. 14.) 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
1

Társaság (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz.) tulajdonos tagja a társaság soron következő
taggyűlésén támogatja a társaság, Jászfényszaru Város Önkormányzata és a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között megkötött
vagyonkezelési szerződés szövegének módosítását és változásokkal egységes szerkezetbe
foglalását.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társaság
soron következő taggyűlésén Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette
és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak
megfelelően gyakorolja.
Határidő
Felelős

18.

: taggyűlés soron következő ülése
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS, VALAMINT A KERESKEDELMI ÉS
HITELBANK ZRT. KÖZÖTT MEGKÖTÖTT BERUHÁZÁSI HITELSZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL
(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
112/2016. (IX. 14.) 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 arra, hogy jelen határozat melléklete
szerint a beruházási hitelszerződést utólagosan jóváhagyja.
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.
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács soron következő ülése
: Kerekharaszt község polgármestere
(A 112/2016. (IX. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
8. sz. mellékletét
képezi!)
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19.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ GÖRDÜLŐ
FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSÁRÓL
(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
113/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű
Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz,
és a gördülő beruházási tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy aláírja a gördülő
fejlesztési terv benyújtására vonatkozó meghatalmazást.
Határidő
Felelős

20.

: 2016. szeptember 30.
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI 1 HRSZ.-Ú INGATLAN RENDEZÉSÉHEZ
KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSRŐL
(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
114/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti 1 helyrajzi számú,
Polgármesteri hivatal megnevezésű ingatlanhoz hozzácsatolásra kerülő ingatlanrész
bekerítésének munkáival Nagy László egyéni vállalkozót (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bugát
Pál u. 47.) bízza meg 1.768.800,-Ft összegben (alanyi ÁFA mentes), mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendeletben 200.000,- Ft összegben a „felhalmozási kiadások előirányzata”
1

költséghelyen, további 1.568.000,- Ft összegben az „általános tartalék” költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

21.

: azonnal (megrendelésre)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A „BÜSZKESÉGPONTOK” PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
A költségekben benne van a kopjafák faragása is. Ha már pályáznak, akkor rendezni
szeretnék az emlékmű környezetét is.
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
115/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván
benyújtani a KKETTKK – 56P - 02 jelű, „Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra,
amelynek a célja, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzata méltóképpen ünnepelhessen az
esemény 60. évfordulóján. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 1 881 955,- Ft. A
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.
Határidő
Felelős

22.

: 2016. szeptember 23. (pályázat benyújtására)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS EMLÉKOSZLOPOK KÉSZÍTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Ha nem nyer a pályázat, akkor önerőből valósítják meg az emlékoszlopok kifaragását, és
felállítását.
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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
116/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 db kopjafa kifaragásával Szpisják
Pál szobrász művészt (székhely: 3016 Boldog, Zagyva u. 8.) bízza meg 600.000,-Ft (alanyi
adómentes) összegben.
Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

23.

: azonnal (megrendelésre)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS TELEPÜLÉSI ÜDVÖZLŐTÁBLÁK GYÁRTÁSÁRÓL
(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
117/2016. (IX. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db települési üdvözlőtábla
legyártásával és leszállításával az ENGLOGINV Kft.-t (székhely: 2194 Tura, Szent István út
103.) bízza meg bruttó 177.800,-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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24.

napirendi pont

EGYEBEK
Dányi Tibor képviselő
A főútnál eltűnt a 60-as sebességkorlátozó tábla.
Szabó Ádám polgármester
Villogó táblát szeretne a közútkezelő kitenni a helyére.
Dányi Tibor képviselő
Véleménye szerint az csak figyelemfelhívó, nem kötelező érvényű tábla. Ettől függetlenül a
sebességkorlátozó táblának kint kellene lennie.
Szabó Ádám polgármester
Rá fognak kérdezni erre a közútkezelőnél.
A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Programirodával leveleznek. Kijelöltek egy szakértőt, az iroda az önkormányzattal és a
vízművel egyeztetve fogja elkészíteni a terveket, és a közbeszerzést lebonyolítani.
Benyújtották a pályázatokat az óvoda és a hivatal energetikai felújítására vonatkozóan. Jövő
évben kerülne sorra a tornaszoba kialakítása.
A sportpálya jogi határai nincsenek rendben, ennek a rendezése lassan halad.
Szűcsiben műfüves pályát adtak át, akár Kerekharaszton is lehetne ilyen. A sportpálya
leaszfaltozása és a kerítés kiépítése nagyjából annyiba kerülne, mint a műfüves pálya önereje.
Dányi Tibor képviselő
A műfüves pályát karban is kell tartani.
Szabó Ádám polgármester
Meglátják, lehet, hogy segítenek az önerőben. Ha rendeződnek a jogi határok, akkor vissza
lehet vonni a korábbi testületi határozatot is.
Elmondta, hogy elkészültek az urnafülkék, de rossz munkát végzett a vállalkozó az alapjával.
Véleménye szerint a helyi vállalkozók olcsóbban és szebben csinálták volna meg.
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
polgármester

jegyző
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