
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11-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 (késve érkezett) 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Nagy Sándor 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
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 6 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt: 

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 11. napirendi pont után egymást 
követő sorrendben a következő napirendi pontokat: 

− Előterjesztés az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására” című pályázat benyújtásáról; 

− Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának, a 2015. évi 
közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezésnek, a vagyonkezelői szerződés 
módosításának, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadásáról. 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem 
volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel 
szavazzon! 
 
A 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  
39/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. május 11-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS:  

1. Közmeghallgatás 

2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

3. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról 

4. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
zárszámadásáról. Beszámoló a társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről 

5. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadásáról. Beszámoló a társulás 2015. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

6. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló 
megállapodás megkötéséről 

7. Előterjesztés az önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

8. Előterjesztés támogatási célú kormányzati funkció törléséről 

9. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzéseiről 
szóló éves statisztikai összegezés elfogadásáról 

10. Előterjesztés a szabadtéri színpad lefedéséhez szükséges engedélyezési terv 
elkészítéséről 

11. Előterjesztés a Vadvirág utca javítási munkáiról 

12. Előterjesztés az „Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására” című pályázat benyújtásáról 

13. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának, a 2015. évi 
közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezésnek, a vagyonkezelői szerződés 
módosításának, valamint az Önkormányzati Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 3-13. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

14. Egyebek 
 
 

* * * 
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1. napirendi pont 

KÖZMEGHALLGATÁS  
 
Szabó Ádám polgármester  
Elmondta, hogy a közmeghallgatás a szokásos módon meg volt hirdetve. 
Beszámolt arról, hogy az önkormányzatnak elfogadott költségvetése van, amelyben számos 
fejlesztést terveztek, amelyeket folyamatosan valósítanak meg. Tavaly elkészült a DISZI 
tanműhely energetikai felújítása. A projekt zárása folyik, még egy-két hiánypótlást kértek, 
amelynek eleget tettek. A képviselő-testület a 2016. évben 15.130.000 forintot tervezett 
fejlesztésekre és felújításokra, például a Krúdy Gyula utcai járda felújítása 1.230.000 forintba 
került. A sportpálya felújítására 4 millió forintot, a kerékpárút felújítására 3.000.000 forintot 
terveztek. A tavalyi évről áthúzódik a kerekharaszti üdvözlőtábla és az urnafal elkészítése is.  
Az önkormányzat vásárolt egy 1200 m2-es telket, amelynek a földhivatali intézése még 
folyamatban van. Oda kerítést kell majd építeni, amelyre 200.000 forintot terveztek, de ez 
nem biztos, hogy elég lesz.  
A színpad fedésére 500.000 forintot terveztek, de az valószínűleg nem lesz elég. A 
tervezéskor úgy gondolták, hogy nem engedélyköteles a beruházás, de kiderült, hogy mégis 
az. A tervezést követően az általános tartalék terhére meg fogják valósítani, a tervező cégről 
a mai ülésen fognak dönteni.  
Egy garázs építését is tervezték a színpad mögé, amire 1.000.000 Ft-ot terveztek, de ezt 
valószínűleg nem fogják tudni megvalósítani, mert az építménynek a telekhatártól 3 méterre 
kellene lennie.  
Ezeket a fejlesztéseket önerőből szeretnék megvalósítani, ezen kívül a megyei fejlesztési 
koncepcióhoz beadták az elképzeléseiket. Jelen pillanatban az óvoda és a hivatal felmérése 
folyik. Az óvodánál egy tornaszobát is szeretnének építeni. Ezek KEOP pályázatok, a 
támogatási intenzitásuk 100%-os. 
Az előző ciklusban volt egy 25 millió forintos vidékfejlesztési pályázata az önkormányzatnak 
a faluközpontra, de miután megnyerték, lemondott róla a képviselő-testület. Ezt fel akarják 
eleveníteni. A vidékfejlesztési pályázatokhoz önerőre is szükség van, ami körülbelül 25%-ot 
jelent. A pályázat körülbelül 50 millió forintos lenne és abban épületet is fel kell tüntetni. A 
templom energetikai felújítására és környezetének rendbe tételére gondoltak, melyhez az 
egyház is hozzá tudna járulni. 
Régi álma a településnek a csatornázás. A hatvani szennyvízberuházás III. ütemében 
szerepelt Kerekharaszt is, de a leváláskor ezt a lehetőséget elvették a településtől. Most 
Szabó Zsolt államtitkár úrtól segítséget kaptak, 640 millió forint kiemelt állami támogatást kap 
a település a szennyvízcsatorna kiépítésére, és a 80 millió forintos önerőt is átvállalja a 
magyar állam, tehát 720 millió forintot kapnak összesen a beruházás megvalósítására. A 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fogja lebonyolítani a beruházást, a régi terveket 
felülvizsgálják, vagy újratervezik. Még nem tudják, hogy ez mekkora teher lesz, de 
igyekeznek, hogy minél kevesebb terhet rójanak a lakosságra, és beleférjenek ebbe az 
összegbe. 
Tervezik építési telkek kialakítását is, de ehhez a rendezési tervet módosítani kell. A hatvani 
főépítészt felkérték, hogy megbízási szerződéssel vállalja el ennek a menedzselését. Őt 
szeretnék megbízni a rendezési terv módosításának előkészítésével, de körülbelül egy-két 
év mire ez sikerülni fog. 
 
Nagy Sándor, Kerekharaszt, Vadvirág utcai lakos 
Elmondta, hogy az új utca megnyitásával kapcsolatban gyakran érdeklődnek a lakosok. 
Hatvanban sincs építési telek. Véleménye szerint a Bosch miatt sok fiatal jönne ide lakni. A 
csatornázás során ezt az utcát is figyelembe kell venni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Meg kell kérdezni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hogyan aktualizálják a terveket, és 
bele kellene venni az új utca csatornázását is, akár megvalósul, akár nem. 
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Schósz Gabriella irodavezet ő 
Az NFÜ meg fogja tudni mondani, hogy egy későbbi fejlesztéshez hogyan lehet ezt csatolni. 
Úgy fogják megtervezni a gerinchálózatot, hogy ha most nem is kerülnek be a tervbe az 
újonnan létrehozandó telkek, akkor is figyelembe veszik, hogy a csatorna gerinchálózata 
megfelelő kapacitással rendelkezzen. 
 
Nagy Sándor, Kerekharaszt, Vadvirág utcai lakos 
Tudomása szerint Hatvan város úgy kapta az uniós támogatást, hogy Kerekharaszt is benne 
volt a szennyvízberuházásban. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy az akkori hatvani vezetés úgy állt a dolgokhoz, hogy még az 
agglomerációból is kivették Kerekharasztot. Még a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságnál sem tudták megmondani, hogyan került ki a település a beruházásból.  
A telekalakítással kapcsolatban elmondta, hogy Kerekharaszt és Hatvan között van egy 
terület, ami Kerekharaszt közigazgatási területéhez tartozik és annak a tulajdonosa 
felkereste azzal, hogy eladná azt a területet. Ott 10-11 telket tudnának kialakítani. Ez az 
egyik lehetőség a terjeszkedésre, de nem egyszerű a művelésből történő kivonás, mert 
mezőgazdasági területről van szó. A másik lehetőség a Hajnal és az Alkotmány utca között 
egy zsákutca nyitása, de ehhez a rendezési tervet kell módosítani, mert le kell csökkenteni a 
telkek legkisebb méretét 1000 m2-ről 600-700 m2-re. 
 
 
 
2. napirendi pont 

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI GYERMEKVÉDELMI ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
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 határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
40/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a 2015. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda 

útján 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második 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 határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
41/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda 

útján 
 
 
 
3. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS , GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT SZOCIÁLIS , 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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 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  
42/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
2015. évi költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 319.343,- ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 322.288,- ezer Ft-ban 

állapítja meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 42/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
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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  
43/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének módosítását: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 321.585,- ezer Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 321.585,- ezer Ft-ban 

állapítja meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 43/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
2. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
4. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS , GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT SZOCIÁLIS , 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL . BESZÁMOLÓ A TÁRSULÁS 2015. ÉVI 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS ANNAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉR ŐL 

(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 határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
44/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat  1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 262.594 e Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 264.686 e Ft-ban 
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állapítja meg. 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. 
mellékletében találhatóak. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 44/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
3. 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 határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
45/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat 1. és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadási 
javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 313.473 e Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 312.280 e Ft-ban 
állapítja meg. 

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
vonatkozásában ezen határozat 3. és 4. mellékletében találhatóak. 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát ezen határozat 5. 
melléklete alapján elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 45/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
4. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik 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  
46/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak 
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 0 Ft. 
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A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 2046 e Ft, mely az 
alábbiakban kerül felhasználásra: 

dologi kiadás:  2046 e Ft 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : 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  
47/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás vagyonmérlegét (Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat) 2464 e Ft főösszeggel elfogadja. 
A Társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

          
Szociális, Gyermekjólésti és Egészségügyi Társulás  2015.  ÉVI VAGYONMÉRLEGE 

(ezer Ft-ban) 
           

Állományi érték  Állományi érték 
ESZKÖZÖK 

Előző év Tárgyév  
FORRÁSOK 

Előző év Tárgyév 

   Vagyoni értékű jogok (nettó érték) 0 0     

   Szellemi termékek (nettó érték) 0 0     
Nemzeti vagyon induláskori értéke 224 224 

   Immateriális javak értékhelyesb. 0 0     

A.I. Immateriális javak (szellemi termékek) 0 0     
Nemzeti vagyon változásai 0 0 

   Ingatlanok és kapcs. vagyon ért 
jogok (nettó érték) 0 0     

   Gépek,berendezések,felszerelések 
, járművek(nettó érték) 

0 0     

Egyéb eszközök induláskori értéke 
és változásai 355 355 

   Tenyészállatok 0 0     

   Beruházások, felújítások 0 0     
Felhalmozott eredmény -419 -18 267 

   Tárgyi eszközök értékhelyesb. 0 0     

A.II. Tárgyi eszközök összesen 0 0     
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása 0 0 

   Tartós részesedések 0 0     

   Tartós hitelviszonyt megestesítő 
értékpapírok 0 0     

Mérleg szerinti eredmény -17 848 -3 685 

   Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése 

0 0  

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 0  

G) SAJÁT TŐKE -17 688 -21 373 

   Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
e. 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 
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   Vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0     

A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 
eszközök 

0 0     

A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

0 0     

   Vásárolt készletek 185 146     

   Átsorolt követelések fejében átvett 
készletek 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek munakadókat terhelő 
járulékokra 

0 0 

   Egyéb készletek 0 0     

   Befejezetlen termékek, félkész 
term. 

0 0     

   Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek dologi kiadásokra 

2 757 1 018 

B.I. Készletek összesen 185 146      

   Nem tartós részesedések 0 0     

   Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek ellátottak pénzbeni 
juttatásaira 

0 0 

B.II. Értékpapírok összesen  0 0     

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK 185 146     

C.I.  Hosszú lejáratú betétek 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

0 0 

C.II.  Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0     

C.III.  Forintszámlák 2 604 1 514     

C.IV. Devizaszámlák 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek beruházásokra, 
felújításokra 

0 0 

C.V.  Idegen pénzeszközök 0 0     

C. PÉNZESZKÖZÖK összesen 2 604 1 514     

   

Ktségvetési évben esedékes 
követelések működési célú 
támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

0 0 

   

Ktségvetési évben esedékes 
követelések felmozási célú 
támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

0 0     

   Ktségvetési évben esedékes 
követelések közhatalmi bevételre 

0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek finanszírozási 
kiadásokra 

0 0 

   Ktségvetési évben esedékes 
követelések működési bevételre 199 283  H.I Költségvetési évben esedékes 

kötelezettségek 2 757 1 018 

   Ktségvetési évben esedékes 
követelések felhalmozási bevételre 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek személyi juttatásokra 

0 8 

   
Ktségvetési évben esedékes 
követelések működési célú átvett 
pénzeszközre 

0 0     
Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek járulékokra 0 0 

   
Ktségvetési évben esedékes 
követelések finanszírozási 
bevételekre 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek dologi kiadásokra 

160 2 051 

   
Ktségvetési évben esedékes 
követelések felhalmozási célú 
átvett pénzeszközre 

0 0     
Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek ellátottak pénzbeni 
juttatásaira 

0 0 

D.I. Ktégvetési évben esedékes 
követelések 

199 283     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra 

0 0 
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Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések működési 
célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelez. beruházásokra, felújításokra 0 0 

   

Ktségvetési évet követő esedékes 
követelések felmozási célú 
támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelez. egyéb felhalm.célú kiad. 

0 0 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések közhatalmi 
bevételre 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelez. finanszírozási kiadásokra 

0 0 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések működési 
bevételre 

0 0  H.II Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

160 2 059 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések 
felhalmozási bevételre 

0 0     Kapott előlegek 0 5 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések működési 
célú átvett pénzeszközre 

0 0     Továbbadási célból folyósított 
támogatások, ellátások elszámolása 0 0 

   

Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések 
felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 

0 0     Más szervezetet megillető bevételek 
elszámolása 

0 0 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések 
finanszírozási bevételekre 

0 0     Forgótőke elszámolása 0 0 

D.II. Ktégvetési évet követően esedékes 
követelések 

0 0     Vagyonkezelésbe vett eszközökkel 
kapcs.visszapótlási köt. elszám. 

0 0 

    Adott előlegek 341 521     

   ebből foglakoztatottaknak adott 
előlegek 341 0     

Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő 
kifizetett ellát. megtér. elszám. 

0 0 

   
Továbbadási célból folyósított 
támogatások ellátások 
elszámolása 

0 0     

   Más által beszedett bevételek 
elszámolása 

0 0     

Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz 
megfiz. hozzájár. elszám. 

0 0 

   Forgótőke elszámolása 0 0  H.III Kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások 

0 5 

   

Vagyonkezelésbe adott 
eszközökkel kapcsolatos 
visszapótlási követelés 
elszámolása  

0 0  H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen 2 917 3 082 

   
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait 
terhelő kifiz. ellátások megtér. 
elszámolása 

0 0  J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 

   Folyósított, megelőlegezett TB-i és 
családtámogatási ell. elszám. 

0 0     

D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 341 521     

Eredményszemléletű bevételek 
passzív időbeli elhatárolása 

50 0 

D.) KÖVETELÉSEK Összesen 540 804     

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 0 0     

Költségek, ráfordítások passzív 
időbeli elhatárolása 

18 050 20 755 

   Eredm. szemléletű bevételek aktív 
időbeli elhatárolása 

0 0     

   Költségek, ráfordítások aktív 
időbeli elhatárolása 

0 0     
Halasztott eredményszemléletű bev. 0 0 

   Halasztott ráfordítások 0 0  

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0  
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 18 100 20 755 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 329 2 464  FORRÁSOK ÖSSZESEN 3 329 2 464 
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5. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI 
SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2015. ÉVI 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL . BESZÁMOLÓ A TÁRSULÁS 2015. ÉVI 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS ANNAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉR ŐL 

(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 határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
48/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket 
részletezik: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét 4 314 478 e Ft-ban 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 4 312 455 e Ft-ban 
állapítja meg. 

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben 
található. 
Egyenleg: 2 023 e Ft 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 11. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 48/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
5. 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 határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
49/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi 
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
pénzmaradványa: 2 023 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  
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� vásárolt termékek és szolgáltatások: 2 023 e Ft. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 11. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik 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  
50/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 3 243 852 e Ft 
főösszeggel elfogadja. 
A Társulás vagyonmérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 11. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

          
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdá lkodás Fejlesztése Társulás  2015.  évi 

VAGYONMÉRLEGE 
(ezer Ft-ban) 

           
Állományi érték  Állományi érték 

ESZKÖZÖK 
Előző év Tárgyév  

FORRÁSOK 
Előző év Tárgyév 

   Vagyoni értékű jogok (nettó érték) 0 0     

   Szellemi termékek (nettó érték) 0 0     
Nemzeti vagyon induláskori értéke 5 743 5 743 

   Immateriális javak értékhelyesb. 0 0     

A.I. Immateriális javak (szellemi termékek) 0 0     
Nemzeti vagyon változásai 0 0 

   Ingatlanok és kapcs. vagyon ért 
jogok (nettó érték) 

0 0     

   Gépek,berendezések,felszerelések 
, járművek(nettó érték) 0 0     

Egyéb eszközök induláskori értéke 
és változásai 

650 650 

   Tenyészállatok 0 0     

   Beruházások, felújítások 308 740 3 063 787     
Felhalmozott eredmény -13 795 278 786 

   Tárgyi eszközök értékhelyesb. 0 0     

A.II. Tárgyi eszközök összesen 308 740 3 063 787     
Eszközök értékhelyesb.-nek forrása 0 0 

   Tartós részesedések 0 0     

   Tartós hitelviszonyt megestesítő 
értékpapírok 

0 0     
Mérleg szerinti eredmény 292 581 -277 247 

   Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése 0 0  

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 0  

G) SAJÁT TŐKE 285 179 7 932 

   Üzemeltetésre, kezelésre átadott 
e. 

0 0     
Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek személyi juttatásokra 

0 0 
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   Vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0     

A.IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 
eszközök 

0 0     

A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

308 740 3 063 787     

   Vásárolt készletek 0 0     

   Átsorolt követelések fejében átvett 
készletek 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek munakadókat terhelő 
járulékokra 

0 0 

   Egyéb készletek 0 0     

   Befejezetlen termékek, félkész 
term. 

0 0     

   Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek dologi kiadásokra 

0 0 

B.I. Készletek összesen 0 0     

   Nem tartós részesedések 0 0     

   Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek ellátottak pénzbeni 
juttatásaira 

0 0 

B.II. Értékpapírok összesen  0 0     

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 
FORGÓESZKÖZÖK 0 0     

C.I.  Hosszú lejáratú betétek 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek egyéb működési célú 
kiadásokra 

0 0 

C.II.  Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0     

C.III.  Forintszámlák 26 633 4     

C.IV. Devizaszámlák 0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek beruházásokra, 
felújításokra 

0 0 

C.V.  Idegen pénzeszközök 0 0     

C. PÉNZESZKÖZÖK összesen 26 633 4     

   

Ktségvetési évben esedékes 
követelések működési célú 
támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek egyéb felhalmozási 
célú kiadásokra 

6 000 0 

   

Ktségvetési évben esedékes 
követelések felmozási célú 
támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

0 0     

   Ktségvetési évben esedékes 
követelések közhatalmi bevételre 

0 0     

Ktgvetési évben esedékes 
kötelezettségek finanszírozási 
kiadásokra 

113 484 202 292 

   Ktségvetési évben esedékes 
követelések működési bevételre 78 385 176 196  H.I Költségvetési évben esedékes 

kötelezettségek 119 484 202 292 

    Ktségvetési évben esedékes 
követelések felhalmozási bevételre 

0 0       Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek személyi juttatásokra 

0 0 

    
Ktségvetési évben esedékes 
követelések működési célú átvett 
pénzeszközre 

0 0       Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek járulékokra 

0 0 

   
Ktségvetési évben esedékes 
követelések finanszírozási 
bevételekre 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek dologi kiadásokra 

0 0 

   
Ktségvetési évben esedékes 
követelések felhalmozási célú 
átvett pénzeszközre 

0 0     
Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek ellátottak pénzbeni 
juttatásaira 

0 0 

D.I. Ktégvetési évben esedékes 
követelések 

78 385 176 196     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelez. egyéb műk. célú kiad.-ra 

0 0 
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Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések működési 
célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelez. beruházásokra, felújításokra 0 0 

   

Ktségvetési évet követő esedékes 
követelések felmozási célú 
támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelez. egyéb felhalm.célú kiad. 

0 0 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések közhatalmi 
bevételre 

0 0     Ktgvetési évet követően esedékes 
kötelez. finanszírozási kiadásokra 

0 0 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések működési 
bevételre 

0 0  H.II Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

0 0 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések 
felhalmozási bevételre 

0 0     Kapott előlegek 9 095 1 095 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések működési 
célú átvett pénzeszközre 

0 0     Továbbadási célból folyósított 
támogatások, ellátások elszámolása 0 0 

   

Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések 
felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 

0 0     Más szervezetet megillető bevételek 
elszámolása 

0 0 

   
Ktségvetési évet követően 
esedékes követelések 
finanszírozási bevételekre 

0 0     Forgótőke elszámolása 0 0 

D.II. Ktégvetési évet követően esedékes 
követelések 

0 0     Vagyonkezelésbe vett eszközökkel 
kapcs.visszapótlási köt. elszám. 

0 0 

    Adott előlegek 0 0     

   ebből foglakoztatottaknak adott 
előlegek 0 0     

Nem TB. pénzügyi alapjait terhelő 
kifizetett ellát. megtér. elszám. 

0 0 

   
Továbbadási célból folyósított 
támogatások ellátások 
elszámolása 

0 0     

   Más által beszedett bevételek 
elszámolása 

0 0     

Munkáltató által koreng. nyugdíjhoz 
megfiz. hozzájár. elszám. 

0 0 

   Forgótőke elszámolása 0 0  H.III Kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások 

9 095 1 095 

   

Vagyonkezelésbe adott 
eszközökkel kapcsolatos 
visszapótlási követelés 
elszámolása  

0 0  H.) KÖTELEZETTSÉGEK összesen 128 579 203 387 

   
Nem társ.bizt. pénzügyi alapjait 
terhelő kifiz. ellátások megtér. 
elszámolása 

0 0  J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 

   Folyósított, megelőlegezett TB-i és 
családtámogatási ell. elszám. 

0 0     

D.III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 3 257     

Eredményszemléletű bevételek 
passzív időbeli elhatárolása 

0 0 

D.) KÖVETELÉSEK Összesen 78 385 179 453     

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 0 0     

Költségek, ráfordítások passzív 
időbeli elhatárolása 

0 0 

   Eredm. szemléletű bevételek aktív 
időbeli elhatárolása 

0 0     

   Költségek, ráfordítások aktív 
időbeli elhatárolása 

0 0     
Halasztott eredményszemléletű bev. 0 3032533 

   Halasztott ráfordítások 0 0  

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 608  
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 3 032 533 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 413 758 3 243 852  FORRÁSOK ÖSSZESEN 413 758 3 243 852 
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6. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KÖZPONTI ORVOSI ÉS GYERMEKORVOSI ÜGYEL ETI 
FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉR ŐL 

(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  
51/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi és 
gyermekorvosi ügyelet ellátására a határozat mellékletét képező tervezet szerint 
megállapodást köt Hatvan Város Önkormányzatával. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan Város Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás megindítására Kerekharaszt Község 
Önkormányzatára kiterjedő illetékességgel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a megállapodás 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági iroda útján 
 

MEGÁLLAPODÁS 
a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására 

 
Jelen megállapodás létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (képviseli: Horváth 
Richárd polgármester, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) mint a központi ügyeleti 
szolgálat fenntartója, 
másrészről 
 
Apc Község Önkormányzata (képviseli: Juhász István polgármester, székhelye: 3032 Apc, 
Erzsébet tér 1.) 

Boldog Község Önkormányzata (képviseli: Laczkó Roland polgármester, székhelye: 3016 
Boldog, Kossuth u. 8.) 

Csány Község Önkormányzata (képviseli: Medve István polgármester, 3015 Csány Kossuth 
u. 2.) 

Ecséd Község Önkormányzata (képviseli: Maksa Mátyás polgármester, 3013 Ecséd, 
Szabadság út 139.) 

Heréd Község Önkormányzata (képviseli: Kómár József polgármester, 3014 Heréd, 
Rákóczi út 39.) 

Hort Község Önkormányzata (képviseli: Kerek Oszkár polgármester, 3014 Hort, Szabadság 
tér 40.) 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata (képviseli: Szabó Ádám polgármester, 3009 
Kerekharaszt, Bimbó utca 2.)  

Lőrinci Város Önkormányzata (képviseli: Víg Zoltán polgármester, 3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26.) 

Nagykökényes Község Önkormányzata (képviseli: Besszer Andrásné polgármester, 3012 
Nagykökényes, Szabadság út 37.) 

Petőfibánya Község Önkormányzata (képviseli: Juhászné Barkóczi Éva polgármester, 3023 
Petőfibánya Bánya u. 3.) 

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata (képviseli: Sípos Jánosné polgármester, 3033 
Rózsaszentmárton Kossuth u. 1.) 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata (képviseli: Fekete László polgármester, 3031 
Zagyvaszántó Ifjúság tér 1.) 

Jászfényszaru Város Önkormányzata (képviseli: Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester, 
székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.) 

(továbbiakban: szerződő önkormányzatok) 

között az alábbiak szerint:  

 

1. Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy: 
a.)  nyílt közbeszerzési eljárást indít a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat 

ellátására. A közbeszerzést a szerződő önkormányzatokra kiterjedő illetékességgel írja 
ki.  

b.) a nyertes pályázóval 5 évre szóló egészségügyi szolgáltatási szerződést köt a központi 
orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására, a szerződő önkormányzatok 
területi és személyi hatályára kiterjedően. 

2. A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat az alábbiak szerint működik: 
- hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig tart – 15 órás időtartamban 
- pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig tart – 20 órás időtartamban 
- szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart – 

24 órás időtartamban. 

Ennek keretében a gyermekorvosi központi ügyelet az alábbiak szerint működik: 

- hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi 
ügyeleti ellátás keretében – 15 órás időtartamban 

- pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás 
keretében – 20 órás időtartamban 

- szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart 
gyermekorvos részvételével – 24 órás időtartamban. 
 

3. Az ügyeleti szolgálatban 
  1 felnőtt orvos, ebből 1 ügyeletvezető 
 1 gyermekorvos 
 2 ápolónő 
 1 gépkocsivezető vesz részt. 
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4. A központi ügyeleti szolgálat székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16. 
5. Az ügyeleti ellátásban érintett, a közös működtetésre szerződött települési 

önkormányzatok a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az ügyeleti ellátásra az OEP – a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti – 
részükre biztosított finanszírozási összeg feletti rendelkezésről lemondanak a központi 
háziorvosi ügyeleti feladatot szerződésben biztosított feltételekkel működtető fél, 
Hatvan Város Önkormányzata javára. 

6. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a házi- és 
gyermekorvosi központi ügyelet működtetésével járó költségek fedezésére az OEP 
nem nyújt elégséges fedezetet, úgy lakosságszámuk arányában hozzájárulnak a 
központi háziorvosi ügyelet működési kiadásainak fedezéséhez. A többletkiadás 
felmerülése esetén Hatvan Város Önkormányzata haladéktalanul tájékoztatja a 
szerződő önkormányzatokat a felmerülő többletköltségekről, a lakosságszám szerint 
megállapított hozzájárulás összegéről, és a fizetés módjáról. A szerződő 
önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy Hatvan Város Önkormányzata 
által adott tájékoztatás alapján, számla ellenében a rájuk eső hozzájárulás összegét 30 
napon belül megfizetik Hatvan Város Önkormányzata részére. 

7. A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a megállapodó felek 
a jogszabályi változás hatályba lépésétől, illetve a működési feltételekben 
bekövetkezett változástól számított 30 napon belül írásban a szerződés módosítására 
és kiegészítésére javaslatot tehetnek. 

8. Jelen megállapodás 2016. június 1-jén lép hatályba és a jelen megállapodás alapján 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött egészségügyi szolgáltatási 
szerződés időbeli hatályának fennállásáig tart. 

9. Jelen megállapodás felmondására a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai az 
irányadók azzal, hogy az ez irányú szándékot a felek a felmondás előtt legalább 120 
nappal korábban, írásban kötelesek egymásnak jelezni. 

10. Hatvan Város Önkormányzata jelen megállapodás azonnali hatályú felmondására 
jogosult azzal az önkormányzattal szemben, amely a 6. pontban leírt kötelezettségének 
írásbeli felszólítás ellenére annak kézhezvételétől számított 8 napon belül nem tesz 
eleget.  

11. A felmondással érintett önkormányzat kártérítési felelősséggel tartozik a 9. illetve 10. 
pont alapján gyakorolt felmondással okozott kárért, különös tekintettel az OEP 
finanszírozás csökkenésének tekintetében. 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

13. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

14. A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére 
kellő felhatalmazással rendelkeznek, melyet  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……………….sz. határozata 
Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……………………..sz. határozata 
Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……………. sz. határozata 
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Csány Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………sz. határozata  
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………sz. határozata 
Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………sz. határozata 
Hort Község Önkormányzata Képviselő-testülete …………………sz. határozata 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete …………sz. határozata 
Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete …………………….. sz. határozata 
Nagykökényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …………….sz. határozata 
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………………..sz. határozata 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete ………….. sz. határozata 
Zagyvaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete …………….sz. határozata 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete ………………….sz. határozata  
biztosít. 
 

Hatvan, 2016. ………………….   …… 
 

Hatvan Város Önkormányzata    Horváth Richárd polgármester  

Apc Község Önkormányzata     Juhász István polgármester  

Boldog Község Önkormányzata     Laczkó Roland polgármester 

Csány Község Önkormányzata     Medve István polgármester 

Ecséd Község Önkormányzata      Maksa Mátyás polgármester 

Heréd Község Önkormányzata     Kómár József polgármester 

Hort Község Önkormányzata     Kerek Oszkár polgármester 

Kerekharaszt Község Önkormányzata    Szabó Ádám polgármester 

Lőrinci Város Önkormányzata     Víg Zoltán polgármester 

Nagykökényes Község Önkormányzata   Besszer Andrásné polgármester  

Petőfibánya Község Önkormányzata   Juhászné Barkóczi Éva polgármester  

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata   Sípos Jánosné polgármester 

Zagyvaszántó Község Önkormányzata    Fekete László polgármester 

Jászfényszaru Város Önkormányzata   Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester 

 
 
 
7. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS 
INTÉZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(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 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 
5/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati adóügyek elektronikus intézésér ől 
 

(Az 5/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
6. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
8. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS TÁMOGATÁSI CÉLÚ KORMÁNYZATI FUNKCIÓ TÖRL ÉSÉRŐL 
(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  
52/2016. (V. 11.) 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. május 12. 
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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 
 
 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. 
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9. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSEIRŐL SZÓLÓ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS 
ELFOGADÁSÁRÓL  

(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  
53/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi közbeszerzésekről 
szóló statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 31. (éves statisztikai összegezésnek a Közbeszerzési 

Hatóság részére történő megküldésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(Az 53/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
7. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
10. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A SZABADTÉRI SZÍNPAD LEFEDÉSÉHEZ SZÜKSÉG ES 
ENGEDÉLYEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉRŐL 

(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  
54/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szabadtéri színpad lefedéséhez 
szükséges engedélyezési terv elkészítésével a B&B Ingatlanforgalmazó Tervező és 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Mátyás kir. út 2. fsz. 3.) bízza meg bruttó 
241.130,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) 
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 
 
 
 
11. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A VADVIRÁG UTCA JAVÍTÁSI MUNKÁIRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 

Bóna Róbert alpolgármester bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 7. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
55/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadvirág utca meglévő köves 
útjának a javítási munkáival a NÉMETH ÚT Kft.-t (székhely: 3375 Mezőtárkány, Mikszáth 
Kálmán utca 5.) bízza meg bruttó 2.906.573,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) 
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 
 
 
 
12. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS AZ „A DÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN NEM RÉSZESÜLT 
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁS ÁRA”  CÍMŰ 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL  

(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. 
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A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
56/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
„Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására” c. pályázati felhívásra, az „a” alcél keretében az önkormányzati tulajdonban 
lévő Orgona utca aszfaltozási, valamint ároktisztítási munkálatainak megvalósítása 
érdekében. 
A pályázat becsült összköltsége bruttó 20.010.302.- Ft. A lakosságszám alapján igényelhető 
maximális támogatási összeg 20.000.000.- Ft. A pályázat benyújtásához 10.302.- 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. augusztus 31. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
13. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI 
SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 
KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK , A 2015. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉSNEK , A 
VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK , VALAMINT AZ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK 
ELFOGADÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Kerekharaszt Község Önkormányzata tagja a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak. A társulás legfőbb döntéshozó szerve 
a Társulási Tanács, amelyben az önkormányzatot a polgármester képviseli. A Társulási 
Tanács ülése összehívásra került, és – hogy ott polgármester úr a szavazati jogát gyakorolni 
tudja – meg kell tárgyalnia az önkormányzatoknak is azokat a témákat, amelyeket a tanács 
tárgyalni fog az ülésén. El kell fogadni a közbeszerzési és beszerzései szabályzatot, amely 
jogszabályi kötelezettség, valamint a közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzést, 
amit az önkormányzat is elkészített és a mai ülésen elfogadásra került.  
Módosítani kell a vagyonkezelői szerződést. Korábban már az önkormányzat és a Társulási 
Tanács is elfogadott egy vagyonkezelői szerződést, azonban ennek módosítása vált 
szükségessé tekintettel arra, hogy a felépítmény és a föld tulajdonjoga elválik egymástól, 
ezért szerződő félként lép be a földtulajdonos és a felépítmény tulajdonosa is, és ezt 
követően kerülhet bejegyzésre a vagyonkezelői jog a földhivatalban. 
Módosítani szükséges a társulási megállapodást is. Az önkormányzat, mint a társulás tagja – 
szintén megtárgyalja azokat a napirendi pontokat, amiket majd a Társulási Tanács, és ez 
alapján, ha a testület elfogadja, akkor polgármester úr felhatalmazást kap arra, hogy a 
társulási tanács ülésén a szavazati jogát gyakorolja. 
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Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az 
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
57/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása tárgyában szavazati 
jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(Az 57/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
8. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
58/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezését. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén a 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezés elfogadása 
tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(Az 58/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
9. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
59/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat mellékletét, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén a vagyonkezelői szerződés módosításának elfogadása tárgyában szavazati 
jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(Az 59/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
10. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a negyedik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
60/2016. (V. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodás módosításának változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén a Társulási Megállapodás módosításának elfogadása tárgyában szavazati 
jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. május 27. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 60/2016. (V. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
11. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
14. napirendi pont 

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

K.m.f. 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  SZABÓ ÁDÁM 
 jegyző polgármester 


