
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 22-én 
7.30 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Dányi Tibor képviselő 
 Benedek Csaba képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 

 

 
* * *  

Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.  
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt: 

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 2. napirendi pont után a következő 
napirendi pontot: 

− Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark” Programban való 
indulásról 

 
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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
89/2016. (VII. 22.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. július 22-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 

NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a „Kerekharaszt község szennyvízelvezetése” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó döntésről 

2. Előterjesztés Kerekharaszt községben élő, iskolai tanulmányokat folytató gyermekek 
támogatásáról 
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3. Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark” Programban való 
indulásról 

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

* * * 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „K EREKHARASZT KÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ”  CÍMŰ 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
A Nemzeti Fejlesztési Programirodának egy felhatalmazást kell adniuk, hogy a projekt 
megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos 
közbeszerzési eljárásokat az önkormányzat helyett és nevében az iroda folytassa le, válassza 
ki a nyertes ajánlattevőket, valamint a nyertes ajánlattevőkkel az önkormányzat nevében és 
annak javára írja alá a keretmegállapodásos eljárások első szakaszát lezáró kivitelezési/ 
vállalkozási keretmegállapodásokat. 
Halad a munka, dolgoznak. Majd lakossági fórumokat, tájékoztatásokat is fognak tartani, a 
projektben erre több mint 3 millió forint van. 2018. december 1-jéig kell befejezni a 
csatornázást.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
90/2016. (VII. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEHOP-2.2.2-15-2016-00079 
azonosítószámú, „Kerekharaszt község szennyvízelvezetése” című projekt megvalósítása 
érdekében a jelen határozat melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó Ádám polgármestert a Felhatalmazó nyilatkozat 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. július 21. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT 
 
Projekt címe:         Kerekharaszt Község szennyvízelvezetése 

Konzorciumi Tag neve:  Kerekharaszt Község Önkormányzata  

Székhelye:  3009. Kerekharaszt, Bimbó utca 2. 

Képviselő:  Szabó Ádám polgármester 

Adószám:  15729576-1-10 
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Alulírott Szabó Ádám polgármester, mint Kerekharaszt Község Önkormányzatának 

képviselője, a tárgybeli projekt Végső kedvezményezettje jelen nyilatkozat aláírásával a - 

Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – felhatalmazom az NFP Nonprofit Kft-t, a 

tárgybeli  projekt Konzorciumvezetőjét arra, hogy a Projekt megvalósításához szükséges 

árubeszerzés és építési beruházás keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás(oka)t az 

Önkormányzat helyett és nevében folytassa le, válassza ki a nyertes 

ajánlattevőt/ajánlattevőket, valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – az 

Önkormányzat nevében és annak javára – írja alá a keretmegállapodásos eljárás(ok) 

első szakaszát lezáró kivitelezési/vállalkozási keretmegállapodás(oka)t. 

Kelt: Kerekharaszt, 2016. ………………………..  
 ___________________________  

 Szabó Ádám    
 polgármester 

 Kerekharaszt Község Önkormányzata 
 

 p.h. 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉGBEN ÉL Ő, ISKOLAI 
TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Az iskolás gyermekek támogatásáról van szó.  
 
Edviné Kereki Erzsébet képvisel ő 
Az van leírva az előterjesztésben, hogy iskolalátogatási igazolást kell csatolni, viszont sokan 
csak szeptemberben tudják ezt az igazolást beszerezni. Csak szólt, hogy ez egy ilyen 
technikai jellegű dolog.  
 
Szabó Ádám polgármester  
A legrosszabb esetben, akik az igazolást csak szeptemberben kapják meg, azok a támogatást 
is akkor fogják megkapni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
91/2016. (VII. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal 5.000 Ft 
támogatást állapít meg a Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a 
településen élő azon 6-25 éves korú gyermek részére, aki a 2016/2017. tanévben nappali 
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tagozaton tanulmányokat folytat. A 16. életévét betöltött fiatal esetén a tanulói/hallgatói 
jogviszony fennállását iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás becsatolásával kell 
igazolni.  A támogatást a gyermek szülője, törvényes képviselője veheti át. A nagykorú 
támogatott az átvételre önállóan jogosult.   
A támogatás pénzügyi forrása a Magyar Államkincstár által utalt támogatás, mely a „települési 
önkormányzatok szociális feladatainak támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. augusztus 31. (a támogatás kifizetésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „N EMZETI SZABADIDŐS – EGÉSZSÉG SPORTPARK”  
PROGRAMBAN VALÓ INDULÁSRÓL  

(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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
92/2016. (VII. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván 
benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett, „Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark” Programban való részvétel céljából. A Program célkitűzése, hogy olyan 
közösségi terek kerüljenek kialakításra, amelyek elősegítik a fiatalabb és az idősebbek aktív 
szabadidő eltöltését. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a 
támogatási kérelem beadásához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a 
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. augusztus 15. (támogatási kérelem 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 


