JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 22én 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

Igazoltan volt távol:
Pál Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő

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

általános igazgatási osztályvezető
pénzügyi főelőadó
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Püspökiné Horváth Melinda
* * *

Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést
megnyitotta.

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 6. napirendi pont után a következő
napirendi pontot:
–

Előterjesztés a kerekharaszti általános iskolások utaztatásáról.

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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. augusztus 22-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása és a társulási tanács tagjának
delegálása tárgyában

2. Előterjesztés a TOP-1.4.1-16 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című pályázathoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítőjének kiválasztásáról
3. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásának igényléséről
4. Előterjesztés a Kerekharaszt községben élő, iskolai tanulmányokat folytató gyermekek
támogatásáról
5. Előterjesztés játszótéri eszközök időszakos ellenőrzéséről
6. Előterjesztés a sportpálya felújításáról
7. Előterjesztés a kerekharaszti általános iskolások utaztatásáról
Előterjesztő, előadó az 1-7. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

***

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKFEJLESZTÉSE
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI

GAZDÁLKODÁS
MEGÁLLAPODÁSÁNAK ELFOGADÁSA ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS TAGJÁNAK
DELEGÁLÁSA 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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
1.

2.
3.

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést,
és úgy döntött, hogy jóváhagyja a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodását a jelen határozat 1.
melléklete szerint, valamint ezzel az önkormányzat alapító tagként csatlakozását a
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. melléklete szerinti
Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a Társulás megalakításával kapcsolatos
adminisztratív és egyéb kötelezettségek teljesítse érdekében a Társulási Megállapodás
elfogadásáról szóló határozatot Heréd Község Polgármestere részére küldje meg.

Határidő
Felelős

: haladéktalanul
: értesítésre: jegyző
megállapodás aláírására: polgármester
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(A 70/2017. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezi!)

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A TOP-1.4.1-16 KÓDSZÁMÚ „A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ
ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ
INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL” CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ
SZÜKSÉGES
MEGALAPOZÓ
DOKUMENTUM
ELKÉSZÍTŐJÉNEK
KIVÁLASZTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Mivel a pályázat benyújtásához a szerződést augusztus 13-ig alá kellett írni, ezért kéri a
képviselő-testület utólagos jóváhagyását a szerződés aláírásához. A Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-vel van szerződésük a pályázatok megírására. Azért,
hogy biztosak legyenek abban, hogy a legjobb árajánlatot adják, ezért indikatív módon kértek
be árajánlatot további 3 cégtől. Ha nyer a pályázat, akkor ez az összeg a pályázati
támogatásból lesz finanszírozva.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos jóváhagyással
felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, a TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázati
konstrukcióban megvalósuló Óvodafejlesztés pályázathoz szükséges Megalapozó
Dokumentum és mellékleteinek elkészítéséről szóló szerződés aláírására. A dokumentumot a
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.)
készíti el, bruttó 635.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevő.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A TELEPÜLÉSI
VÁSÁRLÁSHOZ

ÖNKORMÁNYZATOK
KAPCSOLÓDÓ

TÜZELŐANYAG
IGÉNYLÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester
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SZOCIÁLIS CÉLÚ
TÁMOGATÁSÁNAK

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be, a
belügyminiszter által kiírt, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet 9. pontja szerinti – a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása – jogcím szerinti települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.
A képviselő-testület a szükséges önrészt bruttó 81.280,- Ft összegben az önkormányzat 2017.
évi költségvetésében az „Általános tartalék” költséghelyen biztosítja.
A képviselő-testület a tűzifa szállítási költségeinek fedezésére bruttó 200.000,- Ft
keretösszeget biztosít az „Általános tartalék” költséghely terhére.
Határidő
Felelős

: 2017. augusztus 25. (a pályázat benyújtására)
: Kerekharaszt község polgármestere

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
KEREKHARASZT KÖZSÉGBEN ÉLŐ,
TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ GYERMEKEK TÁMOGATÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

ISKOLAI

Szabó Ádám polgármester
A tavalyi évben is nyújtottak támogatást az általános iskolásoknak és az óvodásoknak is. Idén
először az általános iskolások kapnak támogatást, ha marad pénz, akkor természetesen az
óvodásokat is támogatják. Azt tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy az óvodai működéshez
rengeteg pénzt hozzá kell tennie az önkormányzatnak.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal 5.000 Ft
támogatást állapít meg a Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a
településen élő azon 6-25 éves korú gyermek részére, aki a 2017/2018. tanévben nappali
tagozaton tanulmányokat folytat. A 16. életévét betöltött fiatal esetén a tanulói/hallgatói
jogviszony fennállását iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás becsatolásával kell
igazolni. A támogatást a gyermek szülője, törvényes képviselője veheti át. A nagykorú
támogatott az átvételre önállóan jogosult.
A képviselő-testület a támogatás fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az
„Általános tartalék” költséghely terhére biztosítja.
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Határidő
Felelős

: 2017. augusztus 31. (a támogatás kifizetésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSÉRŐL
(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Orgona utca és a Bugát Pál utca
kereszteződésénél, valamint a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda területén lévő játszótéri
eszközök időszakos ellenőrzésével a Magyar Szabványügyi Testületet (székhely: 1082
Budapest, Horváth Mihály tér 1.) bízza meg bruttó 198.755,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.9.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A SPORTPÁLYA FELÚJÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Úgy vélte, hogy nem halaszthatják tovább a felújítást. Beszéltek már arról is, hogy az MLSZhez pályázatot nyújtsanak be. Azóta viszont nagyon sok feltétel változott, például kell lennie
egy működő sportegyesületnek és igazolt sportolóknak is, de ilyen nincs. Ezt a pályázatot
TAO pénzekből finanszírozzák, és az önkormányzatnak kell megkeresnie azokat a
vállalkozókat, akik a TAO pénzt hajlandóak erre fordítani. Össze kellene gyűjteni azt a 32-33
millió forintot, ami kell a pályához. Az MLSZ köti meg a szerződést, az önkormányzatnak pedig
30 %-ot kell hozzátennie a költségekhez. A 33 millió forintnak a 30%-a körülbelül pont annyi,
mint a jelen felújítás költsége. Emellett 15 évig vállalni kell a pálya fenntartását az
önkormányzatnak. Árajánlatokat kért be gumibevonatra, ami közel 20 millió forintra jött ki.
Másik megoldásként javasolták, hogy műfüvet tegyenek rá a pályára, ne gumit. Ennek a
5

cégnek az árajánlata bruttó 11.215.014 forint, amely tartalmazza a vízelvezetés megoldását,
egy 15 cm-es rétegezést, körben 5 méteres kerítést, a focikapukat és a pálya felfestését is.
Kérte a cégtől, hogy ha a későbbiekben meg szeretnénk oldani a világítást, akkor meg legyen
csinálva a csövezés is.
Edvinné Kereki Erzsébet képviselő
Ebben az árban benne van a kerítés is?
Szabó Ádám polgármester
Igen, benne van, 5 méter magas kerítés lesz.
Dányi Tibor képviselő
A szomszédokkal rendeződött már a terület probléma?
Szabó Ádám polgármester
Az egyik része Tóth úrral rendeződött. A másik részével különösebb gond nincs. Még van egy
kis vitájuk Horváth Bélával, de az is meg fog oldódni, és ez különösebben nem érinti őket,
mert pont a mostani méretű pályára jön rá az új pálya. Amennyiben a telek ügye rendeződik, a
későbbiekben megoldhatják azt, hogy körben térkő legyen, és a világítást is ki tudják építeni.
Ha az új kerítés elkészül, akkor a jelenlegi kerítést el is lehet bontani. Azt a tájékoztatást
kapta, hogy a szerződés aláírása esetén november közepére, végére várhatóan el is
készülhet a pálya.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 33/2016. (IV. 13.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti 44 hrsz.-ú
ingatlanon lévő sportpálya felújítási munkáival, műfüves burkolatú pálya kialakításával az
Everling Kft.-t (székhely: 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) bízza meg bruttó 11.215.014,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

6

Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

KEREKHARASZTI

ÁLTALÁNOS

ISKOLÁSOK

UTAZTATÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
A napközis gyermekek utaztatását az önkormányzat átvállalta. Az ARMAMAXA Kft. fogja
végezni a tankerületnek is szállítást. Ez a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot, tavalyhoz képest
drágábbat, de nem tudta lejjebb szorítani az árat.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2017. (VIII. 22.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti általános iskolás
korú gyermekeknek a Herédi Általános Iskolából történő hazaszállításával az ARMAMAXA
Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Arany János utca 72.) bízza meg 8.400,- Ft + ÁFA / szállítási nap
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pénzügyi forrás a 2017. évre vonatkozóan az önkormányzat 2017. évi költségvetésében
rendelkezésre áll, a 2018. évre szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2018. évi
költségvetésébe betervezésre kerül.
Határidő
Felelős

: 2017. augusztus 31. (szerződéskötésre)
: Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
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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