JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 10-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
Bóna Róbert
Benedek Csaba
Dányi Tibor
Edviné Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné
Pál Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Bánkutiné Katona Mária
Dudásné Csikós Ágnes
Imréné Srej Szilvia
Lukács László
Oldalné Pusztai Edit
Schósz Gabriella

gazdálkodási irodavezető
általános igazgatási osztályvezető
pénzügyi főelőadó
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető
a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője
műszaki és városfejlesztési irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Sándor Éva

* * *

Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést
megnyitotta.

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 3. napirendi pont után a következő
napirendi pontot:
–

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közszolgáltatási
szerződés felmondása tárgyában.

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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2017. (V. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. május 10-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:

NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Közmeghallgatás
2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról. Beszámoló
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

az

Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző
4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közszolgáltatási
szerződés felmondása tárgyában
Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester
5. Egyebek

***

1. napirendi pont

KÖZMEGHALLGATÁS
Szabó Ádám polgármester
A közmeghallgatás keretében a képviselő-testület minden évben beszámol a lakosságnak az
elmúlt évről, a település fejlődéséről, majd a jelenlévők kérdéseket tehetnek fel, amire
megpróbálnak válaszolni.
Az elmúlt egy évben fejlődött a település, a tanműhely felújítása megtörtént, ezt egy közel 100
millió forintos támogatásból valósították meg, amely 100%-os intenzitású volt, tehát az
önkormányzatnak nem került pénzébe.
A következő nagy projekt a szennyvíz csatorna kiépítése, melyhez sikerült állami támogatást
nyerni, 720.000.000 Ft forintot fog kapni az önkormányzat a beruházásra. A tervezést és a
kivitelezést a Nemzeti Fejlesztési Programiroda fogja végezni. A tervek készülőfélben vannak,
elküldték az önkormányzatnak és a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek véleményezésre, a
vízművel egyeztetve módosításokat kértek. A hálózat jelenleg csak lakott területeket érinthet.
Szeretnének majd egy zsákutcát nyitni a Hajnal és az Alkotmány utca között. A csatornát
szerették volna oda is beterveztetni, de nem lehet, mivel a jelenlegi lakott területeket kell
ellátni, ezért olyan leágazást fognak készíteni, hogy később majd rá lehessen csatlakozni. Ha
elkészülnek a tervek, akkor majd meg lehet nézni azokat a hivatalban. Terveik szerint minden
ingatlan kap egy csonkot, remélik, hogy ehhez semmilyen anyagi hozzájárulásra nem lesz
szükség, és a tulajdonos kötelezettsége lesz az erre történő csatlakozás megoldása. A
csatorna kiépítésének határideje 2018. december 31., de lehet, hogy ki fog tolódni.
Azok az önkormányzatok, akik nem halmoztak fel adósságot, támogatásban részesültek. Első
körben 20 millió forintot kaptak, ebből valósították meg a Csillag utca, a Hajnal utca és az
Erkel Ferenc utca felújítását. A most kapott 20 millió forintos összegből az Orgona utcát
szeretnék felújítani a csatornázás elkészülte után.
Kettő pályázatuk be van adva a hivatal és az óvoda energetikai korszerűsítésére. 2-3 hét
múlva várható ezeknek a pályázatoknak az elbírálása. Az állami támogatás 100%-os, 60 millió
forint lenne a támogatás.
A temetőben elkészült az urnafal, ami régi álma volt a településnek.
Az önkormányzat igyekszik gyarapítani a vagyonát. A községháza ingatlanának szomszédjától
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vásároltak 1200 négyzetméternyi területet és megvásárolták azt az épületet, amit mindenki
csak faházként ismer a faluban.
Szeretnének a faházból egy közösségi házat kialakítani, egy 26 millió forintos pályázatot
nyújtanak be erre, melyhez az önkormányzatnak 6 millió forintot kell hozzátennie. Szükség
van rá, mert nincs ilyen a faluban.
Az óvodában tornaszobát szeretnének építeni, de az intézmény területének jogi határai nem
egyeznek meg a valósággal. A szomszédok jóhiszeműen vásárolták meg az óvoda melletti
ingatlant és most nem tudnak megegyezni a telekhatár kapcsán. Folyamatban van a pályázat,
ami 100%-os támogatottságú.
A kerékpárút felújítását is tervezik, az anyagi forrás erre megvan. A kerékpárút 1/3-a
Kerekharaszthoz, 2/3-a pedig Hatvanhoz tartozik, ezért kompromisszumra kell jutni a hatvani
önkormányzattal a felújításról.
A Vadvirág utca felújítására testületi határozat van, de ennek az utcának a felújításával is
szeretnék megvárni a csatornázást.
1956-os büszkeségpont kialakítására nyújtottak be pályázatot és közel 3 millió forintot nyertek,
ennek a kivitelezési munkálati folyamatban vannak. Négy kopjafát fognak felállítani: augusztus
20. állami ünnepünk, Trianon, valamint az 1848/49-es és az 1956-os forradalom emlékére.
Megkereste az önkormányzatot a Hatvani Vitézi Rend, akik listát készítettek a kerekharaszti
vitézekről. Szerettek volna emléktáblát állítani a templom falán, amit az önkormányzat is
támogatott. A vitézek nevei egy könyv alakú gránitlapra lesznek ráírva, amely egybe lesz
integrálva a büszkeségponttal. Az emlékmű átadása 2017. június 2-án lesz. Remélte, hogy az
emlékmű mindenkinek tetszeni fog.
Nyúl Mihályné kerekharaszti lakos
A nyugdíjas klubban felvetődött, hogy a falu szélén nincs kereszt, pedig szinte minden faluban
van.
Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy a 2 db üdvözlőtábla elkészült, amik a 3-as út mellett lesznek elhelyezve.
Egyeztetnek a nyugdíjasklubbal és az egyházzal is a keresztet illetően, nyitottak mindenre.
Igyekeznek a civil szervezeteket támogatni. Minden évben támogatják a Polgárőrséget, a
Nyugdíjas Klubot, Rákellenes Ligát, a Baba-mama Klubot, és a Vitézi Rendet.
Ha elkészül a közösségi ház, akkor azt mindenki tudja majd használni.
Gódor László kerekharaszti lakos
A Herédi út felújítására mikor kerül sor?
Szabó Ádám polgármester
Az idén meglesz az út felújítása.
A polgárőrséggel közösen kamera-rendszer kiépítésén gondolkodnak a településen. Most lett
volna egy pályázati lehetőség, 600.000 forintból tudtak volna térfigyelő kamerákat vásárolni,
amik a hivatal előtti részen, a Bimbó utcában és a Kerekharaszti úton lettek volna elhelyezve.
Ez nem olyan egyszerű, de dolgoznak rajta.
Falunapokon mindig bérelték a színpadot és a fedését. Azután megépítették a saját
színpadukat, és a tervek elkészültek a fedésre, ennek az engedélyezése folyamatban van.
Közel 7 millió forint lenne a színpadfedés a jelenlegi tervek szerint. Próbálkoznak valamilyen
olcsóbb megoldással.
Gódor László kerekharaszti lakos
Megkérdezte, hogy fix lesz a fedés a színpad felett?
Szabó Ádám polgármester
Igen, fix, de az idén nem fog elkészülni, ha ilyen ütemben haladnak.
Gódor László kerekharaszti lakos
Megkérdezte, hogy a 3-as úti buszmegállónál lévő gyalogos átkelővel mi a helyzet?
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Szabó Ádám polgármester
A kivitelezőnek már másodszor nyilatkoztak az úthasználattal kapcsolatban, hogy az ÉMÁSZnál el tudjanak járni. Majd csak lesz valami belőle.
A kézilabdapálya felújítására, aszfaltozására testületi határozat van, de a jogi határok még
nincsenek rendezve, a szomszéddal területi vitába keveredtek. Felvetődött egy másik
lehetőség is, TAO pályázat keretében műfüves pálya kialakítása. Beszélt az MLSZ megyei
elnökével, de a sportegyesületbe kellene sportszakosztály, és igazolt játékosok. A pálya kb. 30
millió forintba kerül, amihez 10 millió forint önrészt kell biztosítani. A kézilabdapálya
aszfaltozása 4 millió forint lenne, plusz ehhez jönne még a kerítés rendbetétele. A műfüves
pályánál benne van az árban a kerítés és a világítás is. Ezzel is próbálkoznak.
Nyúl Mihályné kerekharaszti lakos
Megkérdezte, mi a terv a megvásárolt területtel?
Szabó Ádám polgármester
Oda tervezték volna a közösségi házat, de a faházat sikerült megvenni, és talán összejön oda
a közösségi ház. Az óvodában a tornaszoba is kb. 60 négyzetméteres lesz.
Pusztai István kerekharaszti lakos
A Kerekharaszti úton nincs járda a játszótér mellett, ami nagyon veszélyes, mert ott jönnekmennek a gyerekek.
Szabó Ádám polgármester
A Kerekharaszti úton és a sportpálya mellett, a Vadvirág utcában egy szakaszon járda
felújítására nyújtottak be BM pályázatot, ami nem nyert. Most ismét benyújtották a pályázatot,
amit befogadtak. Elkezdik a járdák és az árkok rendbe tételét, de előbb a csatorna
beruházásnak kell elkészülnie.

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS ANNAK
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2017. (V. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel
együtt elfogadja.
Határidő
Felelős

: 2017. május 11.
: Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
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(Az 50/2017. (V. 10.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezik!)

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
(A 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet melléklete a jegyzőkönyv
2. sz. mellékletét
képezi!)

3. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
dr. Szikszai Márta jegyző

GYERMEKVÉDELMI

ÉS

dr. Szikszai Márta jegyző
Megköszönte a kollégák közreműködését az előterjesztés előkészítésében, amiben teljes
körűen bemutatják a hivatal és a gyermekvédelmi szakfeladatokat ellátó intézmény ezzel
összefüggő 2016. évi tevékenységét.
Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2017. (V. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a 2016. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót.
Határidő
Felelős

: 2017. május 31.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2017. (V. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgálat 2016. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.
Határidő
Felelős

: 2017. május 31.
: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
NONPROFIT
KÖZHASZNÚ
KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGGAL KÖTÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
FELMONDÁSA TÁRGYÁBAN
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2017. (V. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és
döntött a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. június 27. napján megkötött, a Képviselő-testület
73/2016. (VI. 22.) számú határozatával jóváhagyott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti
felmondásáról az új közszolgáltatóval megkötendő közszolgáltatási szerződés hatályba lépése
napjával, de legfeljebb a felmondó levél kézhezvételétől számított hat hónapos felmondási
idővel.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét
a) a közszolgáltatási szerződés jelen határozat szerinti felmondására,
b) az új közszolgáltató kiválasztása, az új közszolgáltatási szerződés előkészítése
tekintetében a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulással együttműködésben tárgyalásokat folytasson.
Határidő
Felelős

: a) pont: azonnal
b) pont: a szerződések megkötéséig folyamatosan
: Kerekharaszt község polgármestere
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5. napirendi pont

EGYEBEK
Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy a falunapi színpadfedést Dányi Tibor képviselő rendezte.
A 2017. június 2-i emlékmű átadással kapcsolatban elmondta, hogy 1956-os emlékműre
pályáztak, de egyúttal több mindent szeretnének megvalósítani, ezért a meghívón csak az
1956-os büszkeségpont megnyitója fog szerepelni. Lehet, hogy még egy meghívót fognak
küldeni, hogy a Vitézi Rend emlékműve is felavatásra kerül. A rendezvény fővédnöke Szabó
Zsolt államtitkár úr lesz.
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
polgármester

jegyző
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