
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 14-
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 
dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Gódor László a Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület 

elnöke 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Nagyné Fodor Stefánia adóügyi ügyintéző 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
Pozsonyi Éva műszaki ügyintéző 
Rankóné Tóth Ildikó hatósági ügyintéző 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
Zsákai István külsős bizottsági tag 
Zsákainé Szűcs Katalin 
 
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. 
 
Megköszönte a hivatal valamennyi dolgozójának azt a segítséget, amit az egész évben 
nyújtottak az önkormányzat számára. Úgy látják, hogy a közös önkormányzati hivatal jól 
működik, és nincsenek mostohagyermekként kezelve.  
 
A meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatban módosító javaslata volt: 
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Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 10. napirendi pont után a 
következő napirendi pontot: 

– Előterjesztés a Kerekharaszt közigazgatási területén lévő ingatlanok telekalakításáról 
 
 
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  
145/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. december 14-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Napirend el őtt:  

� Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadásáról 

2. Előterjesztés a helyi adókról szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

3. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjainak 
felülvizsgálatáról 

4. Előterjesztés a védőnői feladat ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés 
megkötéséről 

5. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

6. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztési támogatása keretében kapott támogatás lekötéséről 

7. Előterjesztés szabad pénzeszköz lekötéséről 

8. Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése 
Kerekharaszton” TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038 azonosítószámú pályázat 
megvalósításához szükséges tervező kiválasztásáról 

9. Előterjesztés informatikai feladatok ellátásáról 

10. Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladat 
ellátásáról 

11. Előterjesztés a Kerekharaszt közigazgatási területén lévő ingatlanok telekalakításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-11. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

12. Egyebek 
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Napirend előtt: 
 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel a beszámolóval 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  
146/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 83. (VI. 4.), 91. (VII. 22.), 95., 96., 
97., 98., 99., 100., 101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 
117. (IX. 14.), 119., 120., 121., 122. (IX. 21.), 124., 125., 126., 127. (X. 12.), 130. (XI. 2.), 132., 
133., 135., 136., 137. (XI. 9.) 2016. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 
* * * 

 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. ÉVI MUNKATERVÉNEK 
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  
147/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
7. § (1) bekezdése alapján a 2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 30. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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(A 147/2016. (XII. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 

1. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 

2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 15/2015. (XII. 16.) 
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 
13/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormány zati rendelet módosításáról 
 

(A 13/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
2. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ INTÉZMÉNYI ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGKÖLTS ÉGRŐL ÉS 
AZOK TÉRÍTÉSI DÍJAINAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL  

(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  
148/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta az intézményi 
élelmezési nyersanyagköltséget, valamint az intézményi térítési díjakat és úgy dönt, hogy a 
2017. évre vonatkozóan azokat nem módosítja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. január 1. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A VÉDŐNŐI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ FELADAT -
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 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. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
149/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnői szolgáltatás, mint 
egészségügyi alapfeladat ellátására vonatkozó, a határozat mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződést megköti Hatvan Város Önkormányzatával.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szerződés 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. (a feladat-ellátási szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 

Feladatellátási szerződés területi védőnői feladat ellátására 
 
amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2., KSH azonosító: 729392, adószám: 15729394-2-10) képviseli: Horváth Richárd 
polgármester, mint fenntartó,  
 
másrészről Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 
2. 8., KSH azonosító: 729578  adószám: 15729576-2-10) képviseli: Szabó Ádám 
polgármester, mint ellátást igénybe vevő között (együttesen: felek) 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontjában, a 41. § (6) bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében 
az alábbiak szerint: 
 

1. Kerekharaszt Község Önkormányzata kérelmére Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat útján,  az egészségügyi alapellátás keretében, határozatlan időre a területi 
védőnői feladat ellátását biztosítja. 

 
2. Az Eatv. 5. § (1) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról. 
 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek megállapításáról szóló 39/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: helyi rendelet) 7. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat a védőnői 
ellátást hét körzetben alakítja ki, melyeket utcajegyzék alapján állapít meg a 4. 
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melléklet szerint. 
A Kerekharaszt község lakosait is ellátó 7. sz. védőnői körzet székhelye: 3000 Hatvan 
Bajcsy-Zs. utca 4/a. 

 
4. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátási körzetek megállapításáról szóló 12/2016. (XI.24.) önkormányzati 
rendeletének 5. §-a szerint a képviselő-testület a védőnői ellátást a hatvani 7. számú 
védőnői körzet útján, annak részeként biztosítja. A körzet székhelye: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zs. u. 4/a. 

 
5. Fenntartó vállalja, hogy az eddigiekben kialakult ellátási szinten a területi védőnői 

ellátást biztosítja. A körzethez tartozó védőnő személyi juttatásait, a tanácsadó helyiség 
működési kiadásait, berendezési és felszerelési tárgyait a fenntartó biztosítja. 

 
6. Hatvan Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi rendeletének a 

feladat-ellátási szerződést érintő változásairól Kerekharaszt Község Önkormányzatát 
tájékoztatja. 

 
7. A szerződő felek a jelen szerződést rendes felmondással 90 napos felmondási idő 

mellett megszüntethetik. 
 

8. Amennyiben jelen szerződésre vonatkozóan a jogszabályi feltételek időközben 
változnak, a szerződő felek 30 napon belül írásban a szerződés módosítására, 
kiegészítésére tehetnek javaslatot.  

 
9. Felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy a szerződés megkötésére kellő 

felhatalmazással rendelkeznek, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete tekintetében a 943/2016. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozat, 
valamint Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintetében a 
149/2016. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat biztosít. 

 
10. A felek a szerződésben nem szabályozott kérdéseire a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a helyi 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 
11. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni, per 

esetére azonban kikötik – hatáskörtől függően – a Hatvani Járásbíróság és az Egri 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben teljesen 
egyezőt, helybenhagyólag aláírják.  
 
Hatvan, 2016. december…. 
 
 Szabó Ádám Horváth Richárd  
 polgármester polgármester 
 Kerekharaszt Község Önkormányzata Hatvan Város Önkormányzata 
 
 
 



 7  

5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVASÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
RÉSZÉRE NYÚJTOTT TAGI KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSI HATÁRI DEJÉNEK 
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 
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  
150/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesületnek a 120/2014. (XII. 3.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
nyújtott 100.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. december 31-éről 2017. 
december 31-ére módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a határozat 
mellékletét képező tagi kölcsön szerződést módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. (szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

Tagi kölcsönszerződést módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 
 - székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 
 - adószáma: 15729576-1-10 
 - képviseli: Szabó Ádám polgármester 
 - mint 100.000,-Ft összeget kölcsönadó  
másrészről: 
 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

– székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 3. 
– adószáma: 18592223-1-10 
– bankszámlaszám: 62100119-11029269 
– képviseli: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
– mint kölcsönvevő 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
Felek egymással a 120/2014. (XII. 3.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi 
kölcsönszerződést kötöttek a kölcsönvevő működési költségeinek biztosítására 100.000,- Ft 
összegben. Felek a kölcsönszerződést határozott időtartamra, 2015. december 31. napjáig 
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kötötték. Kölcsönvevő kötelezte magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti 
kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. A képviselő-
testület 144/2015. (XII. 15.) számú határozata értelmében a kölcsön visszafizetési határideje 
2016. december 31-ére módosult. 
 
A fenti előzmények alapján felek a szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezést 
léptetik: 
„3. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a 

kölcsönszerződés lejártának határideje 2017. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi 
magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti 
időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. 

 
A tagi kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 
 
A tagi kölcsönszerződést módosító okirat megkötéséhez Kerekharaszt Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 150/2016. (XII. 14.) számú határozatával hozzájárulását adta. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírtak. 
 
Kerekharaszt, 2016. december ... napján 
 
Kerekaraszt Község Önkormányzata  Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  
               tagi kölcsönt nyújtó     tagi kölcsönt igénybe vevő 
képv.: Szabó Ádám polgármester   képv.: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN NEM RÉSZESÜLT  
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA KE RETÉBEN 
KAPOTT TÁMOGATÁS LEKÖTÉSÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
20 millió forint támogatást kaptak. Ezt az Orgona utca felújítására szeretnék fordítani. Jelenleg 
a csatornázás előtt állnak, a támogatást pedig 2018. december 31-ig kell felhasználni, és 
elkülönülten kell kezelni. Megnézték, semmilyen törvénytelenséget nem követnek el a 
kincstárjegy vásárlással. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
151/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BMÖGF/52. iktatószámú 
támogatási szerződés alapján az önkormányzatnak biztosított 20.000.000,- Ft vissza nem 
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térítendő támogatás teljes összegéből a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó 
Kincstárjegyet vásárol, melyet  az önkormányzat számlavezető bankjánál, a Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt.-nél helyez el értékpapírszámlán. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere  
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS SZABAD PÉNZESZKÖZ LEKÖTÉSÉR 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  
152/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a K&H Pénzpiaci Befektetési 
Alapban meglévő összesen 5.725.489 db befektetési jegyét értékesíti, és a befolyó összegből 
a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegyet vásárol 1 év időtartamra, melyet az 
önkormányzat számlavezető bankjánál, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél helyez el 
értékpapírszámlán. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere  
 
 
 
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  
153/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat folyószámláján 
lévő szabad pénzeszközből 15.000.000,- Ft értékben Féléves Kincstárjegyet vásárol, melyet 
az önkormányzat számlavezető bankjánál, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél helyez el 
értékpapírszámlán. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere  
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8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „P OLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÓVODA ENERGETIKAI 
FEJLESZTÉSE KEREKHARASZTON ”  TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038 
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TERVEZŐ 
KIVÁLASZTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A pályázat be lett nyújtva, amennyiben nyer a pályázat, akkor a terveztetést is meg kell 
rendelniük. Ennek a költsége nem az önkormányzatot terheli, nyertes pályázat esetén a 
pályázati összegben ez is szerepelni fog. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
154/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038 
azonosítószámú a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése Kerekharaszton” 
című pályázatának előkészítési munkáihoz szükséges felmérési-, engedélyezési, valamint 
kivitelezési terv elkészítésével az INCORSO Építész és Építő Műhely Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 1033 Budapest, Meggyfa u. 27.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.879.600 Ft összegben.  
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó 
Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a tervezési szerződés 
megkötésére. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 14. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS INFORMATIKAI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Egy évre volt megkötve a szerződés. Az a cég adta a legjobb árajánlatot, amely eddig is 
elvégezte a feladatokat, és meg voltak elégedve a munkavégzéssel. Határozatlan idejű 
szerződést szeretnének kötni a vállalkozóval. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 



 11  

A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
155/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálatán szükséges informatikai feladatok ellátásával 2017. 
január 1-jétől határozatlan időtartamra a Galgacom Kft.-t (székhely: 2181 Aszód, Szabadság 
út 21.) bízza meg bruttó 44.450,- Ft/hó összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben tervezni 
szükséges. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere  
 
 
 
10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOL ATOS 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL  

(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  
156/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék 
összegyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével Kerek Mihály egyéni 
vállalkozót (székhely: 2194 Tura, Nyárfa u. 6.) bízza meg a települési folyékony hulladék 
elszállításával és elhelyezésével bruttó 2000,- Ft/m3 egységáron, valamint száraz WC 
tisztításával, szállításával, ártalmatlanításával bruttó 5000,- Ft/db egységáron, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
11. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN LÉV Ő 
INGATLANOK TELEKALAKÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester  
A korábban megrendelt telekalakítás nem sikerült, így azt a határozatot visszavonják. A HÉSZ 
módosítása és a sportpálya rendezése miatt árajánlatokat kértek be. A HÉSZ módosítása, 
vagy a csatornázás kapcsán, ha szükséges telekalakítás, amit meg kell oldaniuk, továbbá 
hogy ne kelljen mindig rendkívüli ülést tartani, ezért egy keretösszeget határoznak meg, és így 
ezeket a munkákat meg tudják rendelni. 
 
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  
157/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 74/2016. (VI.22.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
H a t á r i d ő  : 2016. december 15. 
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  
158/2016. (XII. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti ingatlanok 
telekalakítási munkáival a GEODÓRA Mérnöki és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2100 Gödöllő, 
Bethlen Gábor u. 52.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlattevőt bízza meg 
a 2017. évre vonatkozóan bruttó 3.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással az 
alábbi egységárak alkalmazásával: 

• telekalakítás: 177.800,- Ft 
• kitűzés: 203.200,- Ft 
• épület feltüntetés: 114.300,- Ft 
• állapotfelmérés (ingatlan) 101.600,- Ft 
• állapotfelmérés (utca): 304.800,- Ft/km 
• mérnöki konzultáció: 15.000,- Ft/óra 
• közmű szolgalmi joghoz kapcsolódó felmérés: 203.200,- Ft/km 

 
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  : 2016. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
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12. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
2016. december 20-án lesz a falukarácsony. 
A Szociális Bizottság ülést tartott, a támogatások rendben vannak, azok el lesznek küldve. 
Ebben az évben a szűkös kereteket is figyelembe véve elég szépen tudtak támogatásokat 
nyújtani a gyermekek, idősek részére, volt kedvezményes alma-, krumpli- és hagyma vásár, 
virágosztás. A megváltozott képességű emberek, újszülöttek támogatást kaptak, a legidősebb 
kerekharaszti lakost is meg fogják látogatni. Úgy gondolta, hogy mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy a település lakói részére tőlük telhetően a legjobbat tudják nyújtani. 
36 köbméter szociális tűzifát nyertek, ennek a leszállítása elkezdődött, a bizottság majd 
eldönti, hogy kiknek tudják szétosztani. 
Készül a Kerekharaszti Hírmondó, hétfőre kapják meg a tervezetet, és karácsony előtt 
szeretnék eljuttatni a lakosoknak. 
 
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 


