
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 2-án 
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 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Benedek Csaba képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
Igazoltan volt távol:  
 Dányi Tibor képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Püspökiné Horváth Melinda 

 

 
 

* * *  
 
 

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 képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
129/2016. (XI. 2.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. november 2-i rendkívüli 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés új kormányzati funkciók felvételéről az önkormányzat tevékenységei közé 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

 
* * * 
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1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS ÚJ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK FELVÉTELÉR ŐL AZ 
ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGEI KÖZÉ  

(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  
130/2016. (X. 2.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
tevékenységeinek felsorolását a határozat melléklete szerint. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 3. 
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. 
 

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 
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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 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. 



 

 4  

 
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 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. 

 
Alaptevékenység 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a 
teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési 
tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.  

Alaptevékenység 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 
ellátásának szakmai feladatai 
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 kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával 
összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással 
összefüggő feladatok ellátása. 

 

Alaptevékenység 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai 
nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési 
feladatainak ellátása. 

Alaptevékenység 092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, 
oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

 az általános iskola 5-8. 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 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

a pedagógiai szakszolgálat által ellátott, a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény szerinti szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési 
tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógytestnevelés, az 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,  
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával kapcsolatos 
szakmai feladatainak ellátása 

Alaptevékenység 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

 a pedagógiai szakszolgálat által ellátott, a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény szerinti szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési 
tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógytestnevelés, az 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, a kiemelten tehetséges 
gyermekek, tanulók gondozásával kapcsolatos működtetési 
feladatainak ellátása. 

Alaptevékenység            1004037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
 rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének 
 biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése  
 
Alaptevékenység 045161  Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
 a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok 
 ellátása 
 

Alaptevékenység 013350    Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok  

Az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, 
vagyoni értékű jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, 
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állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő 
hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.  

 
Alaptevékenység 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 

- a szennyvízgazdálkodás igazgatásával 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 egyéb 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-
csatornák dugulásának megszüntetésével összefüggő feladatok 
ellátása. 

 
Alaptevékenység 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével 
összefüggő feladatok ellátása. 

 
 
 
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 


