
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 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 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
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 7 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 elfogadja, igennel 
szavazzon! 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
59/2017. (VI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. június 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 2017/2018-as nevelési év indításának előkészítéséről 

2. Előterjesztés a településképi rendelet megalkotásához, valamint a 
településrendezéssel összefüggő településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez 
kapcsolódó döntésekről 
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3. Előterjesztés az emlékpark megvilágításáról 

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

4. Egyebek 

 

* * * 
 
 
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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
60/2017. (VI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 31., 32., 33., 34. (III. 10.), 36. (III. 31.), 39., 40., 42., 43., 44. (IV. 
12.), 46., 47., 48. (IV. 26.), 50., 51., 52., 53. (V. 10.), 55., 56., 57., 58. (V. 26.) 2017. évi lejárt 
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja. 
 

 
* * * 

 
 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2017/2018-AS NEVELÉSI ÉV INDÍTÁSÁNAK 
ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 

(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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
61/2017. (VI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok számát a Kerekharaszti Csillagfény Óvodában (székhely: 3009 
Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) 2 óvodai csoportban határozza meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGALKOTÁSÁHOZ , VALAMINT 
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI 
KÉZIKÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEKR 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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
62/2017. (VI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Krisztina egyéni 
vállalkozóval (székhely: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 1. 1/1.) 2016. november 21-én 
megkötött megbízási szerződést módosítja oly módon, hogy a szerződésben meghatározott 
faladatok kiegészítésre kerülnek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
előkészítéséhez kapcsolódó főépítészi tevékenységgel, erre tekintettel a megbízási díj 
250.000,- Ft-ra (alanyi ÁFA mentes) emelkedik, a teljesítési határidő 2017. december 31-ében 
kerül meghatározásra.  
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 9.) 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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 



 4  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
63/2017. (VI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv 
elkészítésével Horváth Krisztina egyéni vállalkozót (székhely: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 1. 
1/1.) bízza meg 750.000,-Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 9.) 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 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ EMLÉKPARK MEGVILÁGÍTÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Bizonyára képviselőtársai is úgy érzik, hogy jól sikerült az átadási ünnepség, mindannyiuk 
megelégedésére szolgált. Az emlékmű megvilágítását saját erőből kell állniuk, és ehhez 
tervezési feladatok elvégzésére is szükség van. Az oszlopok és a tartószerkezetek 
megvannak, amiket a közmunkások fognak beállítani, ez a kivitelezési kiírásban nincs is 
benne. A vezetékhez az árkot is ki fogják ásni. 
Az átadás előtt felvette a kapcsolatot a gyöngyösi ÉMÁSZ-szal, és remélte, hogy meg tudják 
valósítani ezt az átadásig, de nem egyszerű az engedélyeket beszerezni. Napelemes LED 
világításra is kért árajánlatot, de ez több mint 800 ezer forint lett volna, és az akkumulátorokat 
folyamatosan cserélni kellene. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az 
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
64/2017. (VI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az emlékpark megvilágításához 
szükséges tervezési feladatok elvégzésével a SEVILL Mérnöki Iroda Kft.-t (székhely: 3200 
Gyöngyös, Kassai út 38.) bízza meg bruttó 203.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 
(II. 9.) 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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Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
65/2017. (VI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az emlékpark megvilágításának 
kiépítésével a SEVILL Mérnöki Iroda Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Kassai út 38.) bízza 
meg bruttó 584.162,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 
(II. 9.) 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 
 
 
 
4. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A falunapi rendezvények kezdenek összeállni. Lesz tombola, amit az óvoda javára gyűjtenek. 
Utána kellene nézni, hogy kamerákat hogyan tudnának elhelyezni a településen. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Rendeletben kell szabályozni, hogy a kamerák hol vannak elhelyezve, és milyen területet 
figyelnek. Adatvédelmi szabályzatot kell készíteni és a Nemzeti Adatvédelmi és Információs 
Hatóságnál, mint adatkezelő be kell jelentkezni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az előző két évben a polgárőrség kamerarendszer telepítésére gyűjtött pénzt, ezt befizetik az 
önkormányzat számlájára. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Testületi ülésen erről dönteni kell, hogy milyen megállapodás alapján lesz az önkormányzaté a 
pénz. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A következő ülésre ezt előkészítik. A kamerákra pedig árajánlatokat kell kérniük. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ez úgy szokott lenni, hogy előbb a műszaki kivitelezés történik meg, és mielőtt a kamerák 
elkezdenék figyelni a közterületeket, a rendeletet el kell fogadni. Meg kell határozni, hogy ezt 
hol figyelik, történik-e adatrögzítés, meddig őrzik meg az adatokat, ha olyan cselekményt 
rögzítenek, akkor a felvételt ki kérheti ki, kinek a jóváhagyásával lehet ezeket az adatokat 
lementeni, kinek lehet átadni, és adatkezeléshez engedélyt kell kérni. 
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Szabó Ádám polgármester 
Volt már négy kamerára ajánlatuk, de olyat fognak kérni, amit tovább lehet bővíteni. 
Jövő héten szombaton lesz megtartva a polgárőr nap a településen. 
 
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 


