JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 26-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
Bóna Róbert
Benedek Csaba
Edviné Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné

Igazoltan voltak távol:
Dányi Tibor
Pál Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Imréné Srej Szilvia
Lukács László

pénzügyi főelőadó
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Sándor Éva
* * *

Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést
megnyitotta.

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 2. napirendi pont után a következő
napirendi pontot:
–

Előterjesztés a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó kérelem benyújtásáról.

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 képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2017. (IV. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. április 26-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a kerekharaszti 27 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának
megváltoztatásáról

2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról „A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati
felhívásra
3. Előterjesztés a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó kérelem benyújtásáról
Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

***

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI 27
MŰVELÉSI ÁGÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

HELYRAJZI

SZÁMÚ

INGATLAN

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
46/2017. (IV. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos
tulajdonát képező, kerekharaszti 27 helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapján szereplő „kivett
vendéglő” művelési ág megnevezés „közösségi ház” művelési ág megnevezésre módosuljon
a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban.
Ezen ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához
szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza
Kerekharaszt község polgármesterét.
Határidő
Felelős

: 2017. április 28.
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
INTÉZMÉNY-

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL „A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI
ÉS
SZERVEZETRENDSZER
TANULÁST
SEGÍTŐ
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEI” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester
Szabó Ádám polgármester
Bruttó 20 millió forintra pályázathatnak, körülbelül 6,2 millió forintot kell ehhez hozzátenniük, a
jelenlegi épület a 4 pillérre vissza lenne bontva és egy teljesen új közösségi házat építenének.
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A tervezők már küldtek terveket, meg lehet nézni.
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
47/2017. (IV. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhívásra, Kerekharaszt Község
Önkormányzata, mint közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat
tulajdonában álló épület (3009 Kerekharaszt, Erkel Ferenc tér 1/A.) átalakítására vonatkozóan.
A pályázat becsült összköltsége bruttó 26.205.295.-Ft. Az igényelt támogatási összeg
20.000.000.-Ft. a pályázat benyújtásához 6.205.295.- Ft pályázati önerő szükséges.
A pályázati önrész Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendeletben általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő
eljárásra.
Határidő
Felelős

: 2017. április 30. (pályázat benyújtására)
: Kerekharaszt község polgármestere

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRELEM
BENYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
A Magyar Közút Zrt. az utak mentén kivágott fákból biztosít tűzifát az önkormányzatoknak.
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
48/2017. (IV. 26.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által
rendelkezésre bocsátandó faanyag csomagra Kerekharaszt Község Önkormányzata igénylést
nyújt be, melyet szociális tűzifaként kíván felhasználni.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. felé a faanyagra vonatkozó igényt, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-hez a faanyag ingyenes átadására irányuló kérelmet benyújtsa.
A szállításhoz szükséges költségek fedezetére a pénzügyi forrás Kerekharaszt Község
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Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.9.) önkormányzati rendeletben
szereplő „egyéb szolgáltatások” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2017. április 26. (az igény benyújtására)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

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
polgármester

jegyző
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