
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 9-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 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
Igazoltan volt távol:  
 Bóna Róbert alpolgármester 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
 
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 3. napirendi pont után egymást 
követő sorrendben a következő napirendi pontokat: 

– Előterjesztés a Kerekharaszti Sport Egyesület 2016. évre nyújtott támogatásáról; 

– Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest 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:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
131/2016. (XI. 9.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. november 9-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről 

3. Előterjesztés E-közmű adatbázis kialakításáról 

4. Előterjesztés a Kerekharaszti Sport Egyesület 2016. évre nyújtott támogatásáról 

5. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről 

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

6. Egyebek 

 
* * * 

 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
SZÓLÓ 1/2016. (II. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 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 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  
11/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelete  

Kerekharaszt község 2016. évi költségvetésér ől szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A 11/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

1. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
MEGKÖTÉSÉRŐL 

(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
132/2016. (XI. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEHOP-2.2.2. konstrukció 
keretében az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” 
elnevezésű projekt alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal konzorciumi 
együttműködési megállapodást köt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 
(székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint konzorciumvezetővel, valamint a 
konzorciumi együttműködési megállapodás 2. pontjában szereplő települések 
önkormányzataival, mint végső kedvezményezettekkel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 132/2016. (XI. 9.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
2. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS E-KÖZMŰ ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSÁRÓL  
(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  
133/2016. (XI. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egységes elektronikus közmű-
nyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az E-közmű 
adatbázis létrehozásával, és a rendszerbe történő integrálásával, valamint a közmű szerver 
szolgáltatással és annak frissítésével a FlexiTon Kft.-t (székhely: 1115 Budapest, Bártfai u. 
54.) bízza meg bruttó 120.650,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
A szerverszolgáltatás frissítésének költsége bruttó 60.960,- Ft/év, melyet a szerződés 
megszűnéséig az önkormányzat tárgyévi költségvetésében tervezni kell. 
Pénzügyi forrás az adatbázis létrehozására a 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 
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4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI SPORT EGYESÜLET 2016. ÉVRE 
NYÚJTOTT TÁMOGATÁSÁRÓL  

(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  
134/2016. (XI. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Sport Egyesület 
(székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
támogatást nyújt a határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint.  
A fenti összeg Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. november 30. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
  

 
 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata  (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2 KSH 
törzsszáma: 15729576-8411-321-10; adószáma: 15729576-2-10; bankszámlaszáma: 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575550-57491000 képviseli: Szabó Ádám 
polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a  
Kerekharaszti Sport Egyesület  (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. képviseli: 
Benedek Csaba  elnök  továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére 
 

100 000,- Ft, azaz Egyszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésben az általános tartalék keret terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: az Egyesület m űködése.  
 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott 
részére. 
 
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott 
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére. 
 
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a 
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  



 

 5  

rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2016. március 15. napjáig az 
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé. 
 
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki 
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a 
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575550-57491000 számú 
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat 
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását 
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-
49575550-57491000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe 
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  
 
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós 
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – 
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.  
 
8. Ezen megállapodás a 2016. évre érvényes.  
 
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok 
személyében nem állnak fenn.  
 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő 
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
Kerekharaszt, 2016. november … 
  
 …................................................   …....................................................
  
  Támogató           Támogatott 
    
           Szabó Ádám         Benedek Csaba 
           polgármester                elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
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5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁ VAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Ingatlan-nyilvántartási térképet kell készíteni. Megkérték a hatvani főépítészt, hogy vállalja el a 
településrendezési terv módosításának lebonyolítását, de nem tudtak megegyezni. A Műszaki 
Iroda közreműködésével árajánlatokat kértek a főépítészi feladatok ellátására is. El kell 
indítani a HÉSZ módosítását, de lehet, hogy majd felül kell vizsgálni mindenhol az építési 
szabályzatokat, ezt majd még meglátják. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az 
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
135/2016. (XI. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
alapján az ingatlan-nyilvántartási térkép adatbázisának beszerzésével, valamint a 
szerverszolgáltatás frissítésével a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.-t (székhely: 1131 
Budapest, Rokolya u. 1-13.) bízza meg bruttó 429.137,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szerverszolgáltatás frissítésének költsége bruttó 71.029,- Ft/év, melyet a szerződés 
megszűnéséig az önkormányzat tárgyévi költségvetésében tervezni kell. 
Pénzügyi forrás az adatbázis létrehozására a 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 
 
 
 
 
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  
136/2016. (XI. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
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alapján a Kerekharaszt község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosításához kapcsolódó főépítészi feladatok ellátásával Horváth Krisztina egyéni vállalkotót 
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 1. 1/1.) bízza meg bruttó 150.000,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a 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 
 
 
 
 
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  
137/2016. (XI. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
alapján Kerekharaszt község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosításával kapcsolatos tervezési feladatok ellátásával a TOPO PLAN Tervezőiroda Kft.-t 
(székhely: 2040 Budapest, Patkó u. 1.) bízza meg bruttó 1.206.500,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a 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 
 
 
 
 
6. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az önkormányzat ebben az évben is pályázott szociális tűzifára és 36 köbmétert nyertek a 
pályázaton. 
A Hatvani Vitézi Rend szeretne a településen az önkormányzattal közösen emléktáblát 
elhelyezni. Meg fogják keresni a katolikus egyházat, hogy a templom falára, vagy annak 
közelében elhelyezhetik-e ezt az emléktáblát, de ennek a módját még egyeztetik. 
A faházban amit lehetett, azt lebontották, de hívni fognak statikust, aki megnézi, hogy hogyan 
tudják a benti falak elbontását megvalósítani. 
A kerítés építése a községháza udvarán elkezdődött és november végén el fog készülni, ha az 
időjárás is megengedi. 
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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 
 jegyző polgármester 


