
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 8-án  
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 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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. 
 
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  
1/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. február 8-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről 
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3. Előterjesztés Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

4. Előterjesztés Kerekharaszt község címeréről és zászlójáról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

5. Előterjesztés Kerekharaszt község polgármestere tiszteletdíjának és 
költségtérítésének meghatározásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Bóna Róbert alpolgármester 

6. Előterjesztés Kerekharaszt község alpolgármestere tiszteletdíjának és 
költségtérítésének meghatározásáról 

7. Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

8. Előterjesztés 4 db kopjafa kifaragásáról 

9. Előterjesztés játszótéri eszközök szabvány szerinti felülvizsgálatáról 

10. Előterjesztés állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 
feladat ellátásáról 

11. Előterjesztés Legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat 
elvégzéséhez szükséges vízminta vételezési feladatokról 

Előterjeszt ő, előadó a 6-11. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

12. Egyebek 

 
* * * 

 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
RENDELETÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az adott helyzetre való tekintettel ez egy jó költségvetés, hiányt nem tartalmaz. Tartalékot is 
kellett tervezni, de ezt a költségvetést gond nélkül tartani tudják. Egyeztetés történt az óvoda 
vezetőjével is. A fejlesztések terén is próbáltak előre gondolkodni. 
A költségvetés végszámai magasabbak, mint az előző években voltak, mert be lett tervezve 
bevételi és kiadási oldalon is a csatornázás költsége. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelete  

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költség vetésér ől 
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(Az 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 

 
 
 

2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
ADÓSSÁGOT KELETKEZTET Ő ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi f őelőadó 
Meg kell határozni azt az összeget, amelyben az önkormányzat kötelezettséget vállalhat. Ez 
tulajdonképpen formaság, mert nem terveztek hitelfelvételt a költségvetésben. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Hitelképes az önkormányzat. 
 
Edviné Kereki Erzsébet képvisel ő 
Az államháztartásról szóló törvény írja elő, hogy ezt el kell fogadni? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Igen. 
 
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  
2/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 9. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere Gazdálkodási Iroda útján 
 

Az önkormányzatok adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettség  

      forintban 

MEGNEVEZÉS Tárgyév 2018. év 2019. év 2020.év  

      
Helyi adók 46 600 000 46 660 000 46 700 000 46 730 000 
Osztalékok koncessziós díjak         
Díjak, pótlékok, bírságok 290 000 310 000 300 000 320 000 
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Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 0 0 0 0 
Részvények, részesedése értékesítése         
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó 
bevételek         
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés         
  Saját bevételek   46 890 000 46 970 000 47 000 000 47 050 000 
  Saját bevételek 50%-a 23 445 000 23 485 000 23 500 000 23 525 000 
Előző években keletkezett tárgyévet terhel ő 
fizetési kötelezettség         

  
Felvett, átvállalt hitel és annak 
tőketartozása         

  
Felvett, átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása         

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         
  Adott váltó         
  Pénzügyi lízing         
  Halasztott fizetés         

  
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség         

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez ő, 
tárgyévet terhel ő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 

  
Felvett és átvállalt hitel és annak 
tőketartozása         

  
Felvett és átvállalt kölcsön és annak 
tőketartozása         

  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír         
  Adott váltó         
  Pénzügyi lízing         
  Halasztott fizetés         

  
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség         

Fizetési kötelezettség összesen 0  0 0 0 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel 23 445 000 23 485 000 23 500 000 23 525 000 

 
 
 
3. 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: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
2/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelete  

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

 
(A 2/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

2. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLÓJÁRÓL 
SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(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 
3/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelete 

Kerekharaszt község címerér ől és zászlójáról 
 

(A 3/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
TISZTELETDÍJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGHATÁROZÁS ÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Bóna Róbert alpolgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Személyes érintettséget jelentett be ennél a napirendi pontnál.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény állapítja meg a polgármestereknek az 
illetményét. Az illetmény számításának alapja az államtitkári illetmény, és lakosságszám 
arányában határozza meg az Mötv. a polgármesternek megállapítandó illetményt. Fő szabály 
szerint a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester 
illetményének 50%-a. Ez alapján kerül megállapításra polgármester úr tiszteletdíja is. A 
képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs. A törvény egyértelműen az 501 és 1500 fő 
közötti lakosságszám esetében az államtitkári illetménynek a 40%-át határozza meg 
polgármesteri illetményként. Ez közel 400 ezer Ft, és ennek az 50%-át kapja meg a 
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polgármester, tehát ez jelen esetben 199.400 Ft. Ugyancsak az Mötv. rendelkezik arról, hogy 
a polgármester tiszteletdíjának a 15%-ának megfelelő költségtérítésben részesül. Ez szintén 
kötelező előírás.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Az előző években ez százalékosan volt meghatározva, ennyi főtől annyi főig, ennyi százaléktól 
annyi százalékig. Megjegyezte, hogy eddig mindig az adható minimum volt megállapítva.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
3/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől Szabó Ádám 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját havi bruttó 199.400,- Ft-ban állapítja meg a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 71. §-a alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől Szabó Ádám 
társadalmi megbízatású polgármester költségtérítését havi bruttó 29.900,- Ft-ban állapítja 
meg. 
A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 9. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERE 
TISZTELETDÍJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGHATÁROZÁS ÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Alpolgármester úrral ez ügyben egyeztetett. Alpolgármester úr tiszteletdíjának bizonyos 
részéről eddig is lemondott. Ahány százalékot a törvény emelt a polgármester tiszteletdíján, 
ugyanannyi százalékot javasolt emelni az alpolgármester tiszteletdíján is. 
A tiszteletdíjnál ezt vették alapul, a költségtérítésnél már a törvény mondja meg a százalékot.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezt azért mondta polgármester úr, mert itt nem egy pontos összeget határoz meg a 
jogszabály, hanem azt, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja nem lehet 
magasabb, mint a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának a 90%-a. Tehát ez a 
felső határ. Polgármester úr úgy egyezett meg alpolgármester úrral, hogy amilyen arányban a 
saját tiszteletdíja emelkedik, az alpolgármester tiszteletdíja is olyan mértékben emelkedjen, de 
még így sem éri el a 90%-ot, jóval alatta van. Itt van mérlegelési lehetőség, és az 
előterjesztésnek az előzményeire utalt polgármester úr.  
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Szabó Ádám polgármester  
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  
4/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől Bóna Róbert 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 56.800,- Ft-ban állapítja meg 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől Bóna Róbert 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 8.520,- Ft-ban állapítja 
meg. 
A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 9. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „C SATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI 
ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ ”  CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ 
KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Jegyző asszony kérte, hogy ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban adjon felvilágosítást a 
képviselőknek. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A kormányzati törzsgerinc hálózaton való egységes szoftvereknek az alkalmazása folyik 
országos szinten. Ez eddig úgy működött, hogy minden önkormányzat saját maga választhatta 
ki, hogy milyen iktatóprogramot, könyvelőprogramot használ. Az adónál meg volt határozva, 
hogy az ÖNKADO programban lehet dolgozni, tehát az már valamilyen szinten egységes volt. 
Most azonban ezek az önkormányzati feladatokat segítő szoftverek központi szinten kerülnek 
majd meghatározásra. Egyrészt az adatoknak az átvitele a jelenleg használt programokból 
ezekbe az új programokba kerül majd egy jelentős összegbe. Először el kell végezni az 
adattisztítást, azután az adatmigrációt egyik programból a másikba. Ehhez külső szakemberek 
bevonása is szükséges. Azok fogják majd a migrációt elvégezni, akik az ASP programok 
fejlesztésében benne lesznek. Másrészt a hardver állomány sem minden településen 
megfelelő, illetve folyamatos fejlesztésre szorul mindenütt. A kártyaolvasóknak a beszerzése 
lesz majd egy jelentős tétel a hardverek terén. Nem az önkormányzat pályázik, hanem a 
hivatal. A hivatalnak a pályázatát a Pályázati Osztály készíti el, de a Kerekharaszti 
Ügyfélszolgálat, mint a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal része is bekapcsolódik majd 
ebbe az ASP-be, tehát itt is lesznek munkaállomások, ennek megfelelően kártyaolvasók is, és 
a hardverek beszerzése kapcsán is el kívánjuk látni Kerekharasztot megfelelő arányban 
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ezekkel az eszközökkel. Felsoroltuk, hogy ez milyen programrendszereket érint, tehát az 
iktatást, az adót, a gazdálkodást, az ingatlanvagyon katasztert, stb. Választható módon a 
gazdálkodási rendszerbe már be lehetett lépni. Emellett majd lesz az ipar és kereskedelmi 
rendszer, valamint a hagyatéki leltár. Hatvanban az adónál már megkezdtük az adattisztítást, 
több tízezres tételeket kell egytől-egyig átnézni, a közterületek megnevezését, az ékezeteket, 
tehát ez egy rendkívül aprólékos, sziszifuszi munka, de kötelező lesz, 2018. június 30. a végső 
határidő.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Tehát csak a hivatal pályázhat, az önkormányzat külön nem pályázhat.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A pályázathoz kell az önkormányzatoknak a felhatalmazó döntése. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Itt igyekszenek, hogy amit lehet, ebből a pályázatból hozzák ki, hogy az ügyfélszolgálatra is 
jusson ezekből. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő  
Kilenc millió forintra pályáznak, ebből 2,1 millió forint a hardverfejlesztés. Ebből a pénzből a 
kártyaolvasók – ami kötelező, és minden ügyintéző az új típusú személyigazolvánnyal fog 
majd tudni belépni – költsége kb. 600 ezer forint. Nincs olyan nagy mozgásterünk a hardverek 
fejlesztése kapcsán. Mint mondtam itt elsősorban az adattisztításra, és a migrációra kell majd 
ennek az összegnek a nagy részét fordítani.  
 
Szabó Ádám polgármester  
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  
5/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Keresztharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város 
Önkormányzatát arra, hogy a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 
pályázatot nyújtson be a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatósága által 
meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” tárgyú pályázati felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületét és azon keresztül Hatvan város polgármesterét a 
pályázat benyújtására, valamint a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. A képviselő-testület továbbá 
felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 28. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt Község polgármestere 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS 4 DB KOPJAFA KIFARAGÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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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  
6/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 116/2016. (IX. 14.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 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  
7/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 db kopjafa kifaragásával Szilágyi 
Dezső fafaragó népi iparművészt (székhely: 5126 Jászfényszaru, Szent István út 5.) bízza 
meg 360.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Büszkeségpont pályázat, emlékmű létesítése” 
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 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK SZABVÁNY SZERINTI 
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. 
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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  
8/2017. (II. 8.) 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. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben az „Egyéb szolgáltatás” 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 
 
 
 
10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK ELSZÁLLÍTÁSÁVAL ÉS  
ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Annak idején arról beszélgettek, hogy mivel falusi környezetben laknak, és ha egy állat 
elhullik, akkor mindenki megteheti, hogy elássa a kertben, vagy valahol. A téli nagy hidegben 
történt, hogy egy állat elhullott hétvégén. A Műszaki Irodával egyeztetve ezt megoldották, aki 
Hatvanból elszállítja az állati hulladékot, az eljött, és elszállította ezt az állatot. Ezt a kérdést 
azonban rendbe kell tenni, és szerződést kell kötni az elszállításra vonatkozóan. 
 
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  
9/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszt község 
közigazgatási területén keletkező kedvtelésből tartott állati hulladékok, illetve a nem kérődző 
és vadon élt állati melléktermékek elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos 
feladat ellátásával a Lammed Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 1094 
Budapest, Liliom u. 34. 3 em. 8 a.) bízza meg legfeljebb bruttó 100.000,- Ft keretösszeg 
erejéig (állati melléktermék kezelése bruttó 100,- Ft/kg, valamint szállítás bruttó 100,- Ft/km 
egységárak alkalmazásával). 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben az „Egyéb szolgáltatás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. február 28. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
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11. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS LEGIONELLA ÁLTAL OKOZOTT FERT ŐZÉSI KOCKÁZATHOZ 
KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÍZMINT A VÉTELEZÉSI 
FELADATOKRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Ez jogszabályi kötelezettség. Egyeztetett jegyző asszonnyal és a Műszaki Iroda vezetőjével is. 
Egy kicsit értetlenül áll a dolgokhoz, mert ha valaki az önkormányzatnak vizet szolgáltat, jelen 
esetben a vízmű, akkor kötelezettsége olyan minőségű vizet szolgáltatni, aminek jónak kell 
lennie. De ha van egy ilyen jogszabályi előírás, akkor ezt is el kell végeztetni.  
 
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  
10/2017. (II. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Legionella által okozott fertőzési 
kockázatbecslés elkészítéséhez szükséges vízminta vételével, illetve annak vizsgálatával a 
Heves Megyei Vízmű Zrt.-t (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) bízza meg  bruttó 25.457,- 
Ft/minta egységáron, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, évi 4 
mintavétel elvégzésével összesen bruttó 101.828,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt község 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletben az „egyéb szolgáltatás” 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 
 
 
 
12. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A héten a szociális tűzifa második része pénteken lesz kiszállítva. Első körben csak 20 m3 fát 
hoztak. 20 jogosultnak vittek 1-1 köbmétert, most megjött a maradék 16 m3 és megkapja 
mindenki a különbözetet, ez pénteken lesz kiszállítva. 
Gunics József falugondnok betegállományban van. A közmunkások közül Tóth József szintén 
betegállományban van, tehát a fakihordásra így maradtak, a 2 hölgyet nem kérhette meg ilyen 
munkára. Ezért megbízási szerződést kötöttek Molnár Lajossal 3 hónapra a falugondnoki 
feladatok ellátására. Ő februártól dolgozik, maximálisan odateszi magát, meglátja a dolgokat, 
ügyesen csinálja azt, amit eddig a közmunkások és a falugondnok csinált, a fakihordásban is 
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aktívan részt vett. Február végén jár le a közmunka program, valamikor március közepén 
várható az új program elindulása, megnézik, hogy legalább 4 embert tudnak-e majd ide hozni. 
Elkészültek a színpadfedés tervei. Még várják az árazatlan költségvetést és ez alapján majd 
árajánlatokat fognak bekérni. Ezzel kapcsolatban, ha van valami észrevétel, akkor jelzik a 
tervezők felé.  
 
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 


