JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 12-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
Benedek Csaba
Dányi Tibor
Edviné Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné
Pál Ferencné

Igazoltan volt távol:
Bóna Róbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő (késve érkezett)
képviselő
képviselő

alpolgármester

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Kovács Éva
aljegyző
Lukács László

törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

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 kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel
szavazzon!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2016. (X. 12.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. október 12-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fenntartói értékeléséről
2. Előterjesztés a „Büszkeségpontok kialakítása Kerekharaszton” tárgyú pályázat
előkészítéséhez kapcsolódó döntésről
3. Előterjesztés játszótéri eszközök szabvány szerinti felülvizsgálatáról
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

4. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
5. Egyebek

***
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA

FENNTARTÓI

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

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2016. (X. 12.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kerekharaszti
Csillagfény Óvoda (székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) pedagógiai-szakmai
munkájának értékelését.
Határidő
Felelős

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

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A „BÜSZKESÉGPONTOK KIALAKÍTÁSA KEREKHARASZTON”
TÁRGYÚ PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
A korábbi testületi ülésen erről a pályázatról már döntöttek, de van lehetőség több támogatást
igényelni például virágágyásokra, kerítésre, padokra. Az igényelt támogatási összeg 2.953.455
forintra emelkedne, amely 100 %-os támogatási intenzitású.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2016. (X. 12.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 115/2016. (IX. 14.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő
Felelős

: 2016. október 12.
: Kerekharaszt község polgármestere

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2016. (X. 12.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván
benyújtani a KKETTKK – 56P - 02 jelű, „Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra,
amelynek a célja, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzata méltóképpen ünnepelhessen az
esemény 60. évfordulóján. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 2.953.455,- Ft. A
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.
Határidő
Felelős

: 2016. október 13. (pályázat benyújtására)
: Kerekharaszt község polgármestere

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

JÁTSZÓTÉRI
ESZKÖZÖK
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

SZABVÁNY

SZERINTI

Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy az a vállalkozás, amely csinálta az eszközök felülvizsgálatát, megszűnt, de a
jogutódja vállalná tovább a munkát. További 2 árajánlatokat kértek be, és ők adták a
legolcsóbb árajánlatot, tehát továbbra is elláthatják a feladatot.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2016. (X. 12.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a község területén található 23 db
játszótéri eszköz szabvány szerinti felülvizsgálatával Vállai Krisztián egyéni vállalkozót
(székhely: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 219.) bízza meg bruttó 50.927,-Ft/alkalom
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 „egyéb szolgáltatás” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

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

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017.

ÉVI

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

dr. Szikszai Márta jegyző

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2016. (X. 12.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
2017. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel.
Határidő
Felelős

: folyamatos
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
(A 128/2016. (X. 12.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezi!)

5. napirendi pont

EGYEBEK
Szabó Ádám polgármester
Tájékoztatta a testületet, hogy az MLSZ műfüves sportpályára kiírt pályázata már nem
érvényes. A jövő évben ismét írnának ki pályázatot, 30 % lenne az önerő. Nem tudják, hogy
mennyibe kerülne, így nem tudják az önerő összegét sem. Ha megjelenik a pályázat, akkor a
testület elé fog kerülni.
Képviselő-testületi határozat van arról, hogy fel szeretnék újítani a sportpályát. Az aszfaltozás
kb. 4 millió forintba kerülne. A terület jogi rendezése még nincs megoldva, levelet írtak a
kormányhivatalnak a jogi határok rendezése érdekében. Van olyan rész, amit a Novocoop-tól
birtokoltak el, van olyan is, amit Tóth Jánostól, és fordítva is. Maradnának a határok úgy,
ahogy most vannak, csak a földhivatalnak kellene átvezetnie ezeket.
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(Edviné Kereki Erzsébet képviselő bejött az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma: 6.)
A kerítés újabb kb. 4 millió forint lenne, az eddigi pályázatoknál a 30%-os önerő kb.
12.000.000 forintnak felelt meg. Akkor inkább próbálkozzanak meg ezzel. Van egy cég, amely
pályafelújítással foglalkozik és ajánlatuk alapján öntött gumi felületű sportpálya kialakítása
bruttó 19.597.000 Ft lenne kerítéssel együtt. Meglátják, ha lesz pályázat, akkor benyújtják.
„Forralt bor és lángosfesztivál”-t szeretne rendezni egy vállalkozás 2016. november 19-én
Kerekharaszton. A vállalkozó fellépőket is hozna a rendezvényhez. Csak a helyszínt kell
biztosítani.
Dányi Tibor képviselő
Ehhez már világítás is kell, mivel novemberben korán sötétedik.
Szabó Ádám polgármester
Válaszolni fog a vállalkozásnak, hogy a hangosítást és fénytechnikát nem tudja biztosítani az
önkormányzat.
Megköszönte mindenkinek a munkáját a burgonya-, alma-, és hagymavásár lebonyolításában.
850 fő részére rendeltek terményeket, de nem jutott mindenkinek. Jövőre többet fognak
rendelni. A saját polgármesteri kerete terhére a szociális szövetkezettől rendelni fog
burgonyát, almát és hagymát azoknak, akiknek nem jutott.
Pál Ferencné képviselő
Sok lakó jelezte, hogy lehetne-e heti 2 alkalommal kerti hulladékot égetni?
Dányi Tibor képviselő
Az a probléma, hogy ha aznap esik az eső, akkor nem tudnak égetni.
Szabó Ádám polgármester
Ehhez önkormányzati rendeletet kell módosítani, de osztottak komposztáló ládákat is, és
nagyrészt kertes házak vannak, meg lehet oldani a hulladék hasznosítását.
Mivel az „Egyebek” napirendi pont keretében több bejelentés, hozzászólás nem volt, ezért
megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést
befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

DR. SZIKSZAI MÁRTA

SZABÓ ÁDÁM
polgármester

jegyző
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