
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 27-én 
8.00 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
Igazoltan volt távol:  
 Bóna Róbert alpolgármester 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
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  
61/2016. (V. 27.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május 27-i rendkívüli 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, 
tagi kölcsön apportálásáról, tőkeszerkezet helyreállításáról, a 2015. évi beszámoló 
elfogadásáról, székhelyének áthelyezéséről, fióktelepek, telephelyek létesítése-
törléséről, társasági szerződésének a módosításáról 

2. Előterjesztés a Vadvirág utca javítási munkáiról szóló képviselő-testületi határozat 
hatályon kívül helyezéséről 
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3. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat benyújtásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-3. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 
 
 

* * * 
 

 
1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJÉNEK EMELÉSÉRŐL, TAGI KÖLCSÖN 
APPORTÁLÁSÁRÓL , TŐKESZERKEZET HELYREÁLLÍTÁSÁRÓL , A 2015. ÉVI 
BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL , SZÉKHELYÉNEK ÁTHELYEZÉSÉR ŐL, 
FIÓKTELEPEK , TELEPHELYEK LÉTESÍTÉSE -TÖRLÉSÉRŐL, TÁRSASÁGI 
SZERZŐDÉSÉNEK A MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy maximálisan értékeli Hatvan Város Önkormányzatának a 
Hulladékgazdálkodási Kft.-hez való pozitív hozzáállását. A tőkeveszteség és a maguk előtt 
gördített adósságok mentén próbálnak helyt állni. 
Tudják, hogy nehéz a helyzet és vannak adósságok. Kerekharaszt is tagja a Kft.-nek és 
elvárják azt, hogy a gesztor önkormányzat úgy szervezze a működést, hogy adósság ne 
terhelje. Az érdekli őket, hogy a kommunális hulladék el legyen szállítva. A meghatározott díjat 
kifizetik. Tudják, hogy egyes kerekharaszti állampolgárok nem nagyon akarnak fizetni. Ha 
szükséges, akkor az önkormányzat ez ügyben is próbál lépni a Szociális Bizottság 
közreműködésével, hogy az adósság ne termelődjön. 
Azt szeretnék, hogy a Kft.-be az önkormányzatnak befizetési kötelezettsége ne legyen. 
Államilag létrehoztak egy holdingot, ahová a hulladékgazdálkodási cégeket tömörítik. Azt 
mondták, hogy rezsicsökkentés néven ennyinek kell lennie a szemétdíjnak. Ha a Kft.-nek 
ebből kára származik, akkor azt oldják meg ők. Kifizetik a díjakat, amiket ki kell fizetni, de 
vigyék el a szemetet. 
Az első határozati javaslat Kál és Nagyút települések 100-100 ezer forintos tőkeemeléséről 
szól. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
62/2016. (V. 27.) számú  h a t á r o z a t a  
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó 
üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét arra, 
hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
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Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-Ft, azaz Kett őszázezer forint 
pénzbeli hozzájárulással történ ő felemelésére.  

 
Kerekharaszt Község  Önkormányzata tagként nem kíván els őbbségi jogával élni.  
 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan a társaság tagja i nem kívánnak els őbbségi 
jogukkal élni és a t őkeemelésben részt venni.  

 
2. A felemelt 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 

gyakorlására a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésére is tekintettel Kerekharaszt Község 
Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni. 

 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés során a taggyűlés 
által kijelölt alábbi személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a tagok 
elsőbbségi jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó rész vonatkozásában: 
 
Kál Nagyközség Önkormányzata  – képviseli: Morvai János polgármester, székhelye: 
3350 Kál, Szent István tér 2. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 
 
Nagyút Község Önkormányzata  – képviseli: Tóth Géza polgármester, székhelye: 3357 
Nagyút, Szabadság tér 1. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 

 
3. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja a nonprofit Kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással 
történ ő felemelését,  mely készpénz befizetésével történik meg a társaság 
bankszámlájára a tőkeemlést elfogadó taggyűsléi határozatot követő 20 napon belül. 
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a tá rsaság rendelkezésére 
bocsátották, így a törzst őke emelés törvényi feltétele megvalósult.  A tagokat 
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 
4. A tőkeemelés következtében a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fele lősségű Társaság 25.100.000,-
Ft, azaz Huszonötmillió-egyszázezer forint összegű törzst őkéje 25.300.000,-Ft, azaz 
Huszonötmillió-háromszázezer forint összeg lesz.  

 
5. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja felhatalmazza Kerekharaszt Község polgármesterét a társasági szerződést 
módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges 
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja felhatalmazza Kerekharaszt Község polgármesterét arra, hogy a nonprofit 
Kft. soron következő megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon a társasági szerződés 
módosítására és a társasági szerződést módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a 
változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb okiratokat aláírja.” 

 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A jegyzett tőke – ami a cégbírósági nyilvántartásban szerepel, mint alapításkor bejegyzett tőke 
–, és a saját tőke – ami a pillanatnyilag meglévő, a társaság vagyonát jelentő tőke – aránya 
megborult. Ha a saját tőke nem nyújt fedezetet a jegyzett tőkére – ez majd érinteni fogja a 
harmadik határozati javaslatot is – akkor a tagoknak tőkepótlási kötelezettségük van. Ezt a 
pótlást nem a tagok döntik el, hanem a cégtörvény mondja ki. 
Hatvan Város Önkormányzata 27 millió forint tagi kölcsönt nyújtott a Kft.-nek, ami visszajár. 
Azért, hogy a jegyzett tőke és a saját tőke közötti különbség ne legyen olyan nagy, ezt a 27 
millió forintos tagi kölcsönt tőketartalékká minősíti át a taggyűlés. A tőketartalék visszajárhat, 
ezzel szemben a tagi kölcsönt kötelező visszafizetni. Hatvan Város Önkormányzata a saját 
pozícióját kicsit beáldozza, mert ezt a pénzt már nem biztos, hogy visszakapja. A tőketartalék 
bevonásával tőkét is kell emelni, ezért egy 100 ezer forintos tőkeemelésről is döntenie kell a 
taggyűlésnek. 
 
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 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
63/2016. (V. 27.) 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 
Társaságban 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó 
üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét arra, hogy a 
nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jegyzett tőkéjének 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzá járulással 
történ ő felemelésére az alábbiak szerint.  

 
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a tá rsaság rendelkezésére bocsátották, 
így a törzst őke emelés törvényi feltétele megvalósult.  A tagokat üzletrészük 
mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  
 
Tőkeemelés mértéke: 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint. 
Tőketartalék mértéke: 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint. 
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: a tőkeemelésben részt vevő tagnak 100.000,-Ft, 
azaz Egyszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie, valamint 
27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint köteles a társaság rendelkezésére bocsátani 
pénzbeli vagy nem pénzeli vagyoni hozzájárulásként tőketartalék jogcímén. 
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. július 31. napjáig kell a társaság 
bankszámlájára befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani. 
 
Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a 
tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a 
tőkeemelésben részt vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi 
jogával, helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha 
a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a 
tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Az elsőbbségi jog gyakorlására a 
tagok törzsbetéteik arányában jogosultak. 
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A társaság taggyűlése akként rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője postai úton a fenti 15 
napos határidő szabásával értesítse a tagokat az elsőbbségi joguk gyakorlásának tárgyában. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A harmadik határozati javaslat alapján a társaság taggyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy 
a társaság tőkeszerkezetét, a saját tőke – jegyzett tőke arányát a 2016. június 30. napján 
készítendő éves közbenső mérleg alapján szükség esetén a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően helyreállítja. Ez alapján kötelezhetnek esetleg bennünket, hogy Kerekharaszt is 
hozzájáruljon a tőke helyreállításához. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Elmondta, hogy olyan határozati javaslat kerül a képviselő-testületek elé, ami a 
legmesszemenőbbekig a megoldásra törekszik. Május 31-ig el kell fogadni a társaság 2015. 
évi beszámolóját.  
2015. december 31-én az eredmény mínusz 54 millió forint, azaz veszteséges a cég. Ehhez itt 
kapcsolódik hozzá a jegyzett tőke – saját tőke aránya, ami ilyen módon megborult. A 
könyvvizsgáló és a cég ügyeit intéző ügyvéd járhatónak tartja azt az utat – ami itt a határozati 
javaslatban szerepel –, hogy a tudomásra jutástól számított 90 napot kihasználva – hiszen a 
taggyűlésnek most jut a tudomására – készíttet egy június 30. napjára vonatkozó közbenső 
mérleget. Ha ez a közbenső mérleg szintén a jegyzett tőke – saját tőke arányát úgy 
tartalmazza, ami a törvényi előírásoknak nem felel meg, akkor szükség esetén a tagoknak 
befizetési kötelezettsége lesz. 
 
Edviné Kereki Erzsébet képvisel ő 
Megkérdezte, hogy ennek mennyi lesz a mértéke? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Itt nem társulásról beszélünk, amiben az önkormányzatok lakosságszám arányában vesznek 
részt, hanem elsősorban a jegyzett tőkéhez igazodó törzsbetéteknek a nagysága az, ami 
meghatározó. Feltételezi, hogy – mivel cégjogi kategóriáról beszélnek – ez lesz a befizetési 
kötelezettség aránya. 
 
Edviné Kereki Erzsébet képvisel ő 
Ha ez előírás, akkor is kibújhatunk alóla? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Még nem tudjuk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Polgármester úr azt terjesztette a képviselő-testület elé, hogy ezt az előzetes nyilatkozatot ne 
adják ki, ez szíve-joga a testületnek. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ez tehát egy előzetes nyilatkozat. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
A mostani állás szerint azonban nagyon valószínű, hogy hozzá kell járulni? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Majd meglátjuk a 2016. június 30-i fordulónapi mérleget. 
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Szabó Ádám polgármester 
Az is benne van, hogy a törzstőkét csökkenteni is lehet. 
 
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület igen szavazat nélkül, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
64/2016. (V. 27.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot nem 
fogadta el: 
 
„Határozati javaslat 
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, Tarjáni út 3.) tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy taggyűlés a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:18 §-a alapján az alábbi intézkedést hozza meg: 
A társaság taggyűlése – figyelemmel a Ptk. 3:189. §-ában meghatározottakra – 
kötelezettséget vállal arra, hogy a társaság tőke szerkezetét (saját tőke – jegyzett tőke aránya) 
– figyelembe véve a 2016. június 30. napjára készítendő éves közbenső mérleg sorait – 
szükség esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően helyreállítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja.” 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
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 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
65/2016. (V. 27.) 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, Tarjáni út 3.) tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, a társaság 2015. évi beszámolójának és 
közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatban 3.185.357 eFt egyező eszköz-
forrásoldali mérlegfőösszeggel, -54.732 e Ft összegű eredménnyel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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Kérte, hogy aki az ötödik 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  
66/2016. (V. 27.) 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, Tarjáni út 3.) tagja akként 
határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a társaság  

- székhelyét a jelenlegi székhely (3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) egyidejű törlése mellett 
3000 Hatvan, 054/14. hrsz. alá helyezze át, 

- telephelyet létesítsen 3000 Hatvan, 054/13 hrsz. és 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. 
szám alatt, és 

- fióktelepet létesítsen 3350 Kál, 029/26 hrsz. és 5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt,  
 
továbbá a társaság a székhelyét, fióktelepeit és telephelyeit a társasági szerződésben és a 
cégkivonaton feltüntesse.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Kérte, hogy aki a hatodik 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  
67/2016. (V. 27.) 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, Tarjáni út 3.) tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság társasági szerződésének módosítását a jelen határozat mellékletét képező társasági 
szerződést módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 67/2016. (V. 27.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
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2. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A VADVIRÁG UTCA JAVÍTÁSI MUNKÁIRÓL SZÓLÓ KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETI HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Döntöttek az út javításáról, de közben jött egy BM pályázat. Amennyiben nyer a pályázat – ami 
85%-os támogatási intenzitású –, akkor nem teljesen saját erőből csináljuk meg, hiszen ha a 
85 %-ot hozzá lehet rendelni, az jó lenne. 
Ez még nem megkezdett beruházás, nincs aláírt szerződés, ezért javasolta a testületi 
határozat hatályon kívül helyezését és ezt az utcát is hozzáteszik a benyújtandó BM 
pályázathoz. 
 
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  
68/2016. (V. 27.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 55/2016. (V. 11.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
3. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS AZ „Ö NKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ 
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA ”  CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy a Kerekharaszti út járdájának, a sportpálya mögötti útszakasz járdájának és a 
Vadvirág utca felújítására lesz benyújtva a pályázat. 
 
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  
69/2016. (V. 27.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” „C” alcél című pályázati 
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felhívásra. A pályázat becsült összköltsége bruttó 11.034.700.- Ft. Az igényelt támogatási 
összeg bruttó 9.379.495.- Ft. A pályázat benyújtásához bruttó 1.655.205.- Ft pályázati önerő 
szükséges.  
A pályázati önrész Kerekharaszt Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az 
általános tartalék terhére rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt 
község polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. június 2. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  SZABÓ ÁDÁM 
 jegyző polgármester 


