JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember
13-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
Dudásné Csikós Ágnes
Imréné Srej Szilvia
dr. Jakab Lajos
Lukács László
Oldalné Pusztai Edit

általános igazgatási osztályvezető
pénzügyi főelőadó
háziorvos
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető
a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője

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.

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 képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. szeptember 13-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Beszámoló Kerekharaszt község lakosságának egészségügyi ellátásáról

2. Beszámoló a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2016/2017. nevelési évben végzett
tevékenységéről
3. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezéséről
4. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda beiskolázási, továbbtanulási tervéről
5. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda gyermekétkeztetésének ellátásáról
6. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
7. Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet
megalkotásáról
8. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás alakuló ülésére előterjesztett napirendi pontok tárgyában
9. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való 2018. évi csatlakozásról
10. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
Előterjesztő, előadó az 1-10. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester
11. Egyebek

***

Napirend előtt:

BESZÁMOLÓ

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 128. (X. 12.) 2016. évi; 5., 7., 8.,
9., 10. (II. 8.), 41. (IV. 12.), 61., 62., 63., 64., 65. (VI. 14.), 67., 68. (VII. 4.) 2017. évi lejárt
határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót
elfogadja.

***
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1. napirendi pont

BESZÁMOLÓ KEREKHARASZT

KÖZSÉG

LAKOSSÁGÁNAK

EGÉSZSÉGÜGYI

ELLÁTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

dr. Jakab Lajos háziorvos
Vannak előttük álló feladatok, például az e-recept bevezetése, ami sok kérdést felvet. Még
nem tudják, hogy ez hogyan és mikortól fog működni. Ez mindenki számára újdonság lesz.
Igyekeznek majd mindenkinek lehetőleg nem az időt nyújtva ellátást nyújtani, és kiküszöbölni
minden problémát, ami ennek a bevezetésével várható.
Szabó Ádám polgármester
Ez minden újdonsággal így szokott lenni. Remélte, hogy ez a betegek javát fogja szolgálni.
Megköszönte doktor úrnak, hogy a különböző rendezvényeken részt vesz, és hogy
rugalmasan viszonyul az önkormányzat felé.
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
80/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a MEDICINA-SICULUS
Kft. által Dr. Jakab Lajos személyes közreműködésével elkészített beszámolót Kerekharaszt
község lakosságának egészségügyi ellátásáról.
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30. (értesítésre)
: Kerekharaszt község polgármestere

2. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY
NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

ÓVODA 2016/2017.

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
81/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) beszámolóját a 2016/2017. nevelési évről
elfogadja.
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Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30. (értesítésre)
: Kerekharaszt község polgármestere

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA 2017/2018.
NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ MUNKATERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért.
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30.
: Kerekharaszt község polgármestere

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY
TOVÁBBTANULÁSI TERVÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

ÓVODA

BEISKOLÁZÁSI,

Szabó Ádám polgármester
Tudomása szerint szó volt egy aszódi gyermek felvételéről. A férőhelyek számát kell-e
módosítani emiatt?
Oldalné Pusztai Edit, a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője
Fel fogják venni a gyermeket, de miatta nem kell létszámot módosítani. Kettő sajátos nevelésű
igényű gyermek lesz az óvodában mind a két csoportban.
Szabó Ádám polgármester
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:
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) továbbképzési programját elfogadja.
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30.
: Kerekharaszt község polgármestere

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
KEREKHARASZTI
GYERMEKÉTKEZTETÉSÉNEK ELLÁTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

CSILLAGFÉNY

ÓVODA

Szabó Ádám polgármester
Az önkormányzat a nevelési évre köt szerződést, ezért árajánlatokat kértek be és a Mátra
Party Kft. árai sokkal kedvezőbbek, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. árai. Beszélt a
Közétkeztetési Kft. vezetőjével, de az áron nem tudott változtatni. A Mátra Party Kft. több éve
szállítja az ételt Hortra az óvodába, ott meg vannak a céggel elégedve. A helyi óvodájuktól azt
az információt kapta, hogy a gyerekek nem eszik meg a jelenlegi szolgáltató ételét. A horti
óvodában is voltak gondok, de a cég készségesen áll a problémákhoz. A Hatvani
Közétkeztetési Kft. a jövőben is szívesen vállalja a gyermekek étkeztetését, ha bármi gond
lenne.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első 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
84/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvani
Közétkeztetési Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) megbízását a
Kerekharaszti Csillagfény Óvoda gyermekétkeztetésének ellátásával 2017. szeptember 1. és
2017. szeptember 30. közötti időtartamban bruttó 789,-Ft/adag szolgáltatási díjért.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szolgáltatási
szerződés aláírására.
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30.
: Kerekharaszt község polgármestere

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátra Party Kft.-t (székhelye:
1085 Budapest, Baross u. 4. 3. em. 14.) bízza meg a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
gyermekétkeztetésének ellátásával, mint az önkormányzat számára a legkedvezőbb
ajánlattevőt. A szolgáltatási díj: bruttó 551,-Ft/adag. A szállítási költség: 127,-Ft/adag.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szolgáltatási
szerződés aláírására.
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30. (a szerződés aláírására)
: Kerekharaszt község polgármestere

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2017. (II. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(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
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 10/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezi!)

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS
TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL
ÖSSZEFÜGGŐ
PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉSRŐL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL
(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
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetésről
(A 11/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
2. sz. mellékletét
képezi!)

8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKFEJLESZTÉSE
TÁRSULÁS
ALAKULÓ
ÜLÉSÉRE

GAZDÁLKODÁS
ELŐTERJESZTETT NAPIRENDI PONTOK 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 az első
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
86/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa tagjának
Szabó Ádám polgármestert delegálja.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a delegálásáról szóló határozatot
legkésőbb a Társulási Tanács alakuló ülésén mutassa be a Társulásnak.
Határidő
Felelős

: legkésőbb a Társulási Tanács alakuló ülésén
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második 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
87/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa elnöki
posztjának betöltésére Kómár Józsefet, Heréd község polgármesterét támogatja.
7

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló ülésén
szavazatával Kómár József polgármestert támogassa.
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülésén
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a harmadik 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
88/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Zagyvakörnyéki
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa Felügyelő
Bizottságában az alábbi személyek tagságát támogatja:
1. Bazan Tibor (Hévízgyörk Község Polgármestere)
2. Maksa Mátyás (Ecséd Község Polgármestere)
3. Schottner Norbert (Lőrinci Város Jegyzője)
4. Szabó Mihály (Palotás Község Polgármestere)
5. Sándor Sándor (Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja)
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló ülésén
szavazatával a fenti öt jelöltet támogassa az FB tagságra.
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülésén
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a negyedik 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
89/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadni javasolja
a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017.
szeptember 1-jétől 2017. december 31-ig terjedően előterjesztett és a határozat mellékletét
képező költségvetését.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló ülésén
szavazatával az előterjesztett költségvetés elfogadását támogassa.
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülésén
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja
(A 89/2017. (IX. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
3. sz. mellékletét
képezi!)
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Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki az ötödik 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
90/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megkötni javasolja
a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közötti, a
határozat mellékletét képező konzorciumi megállapodást.
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a Társulási Tanács alakuló ülésén
szavazatával a konzorciumi megállapodás megkötését támogassa.
Határidő
Felelős

: a Társulási Tanács alakuló ülésén
: a Társulási Tanács képviselő-testület által delegált tagja
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a
2. pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-3.2.1-15 azonosítószámú felhívásra
(a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem tárgya: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2.
melléklet 335. pontja szerinti kiemelt projekt.
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely szervezetek
az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a
támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt
vállalnak:
Szervezet neve:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Postacím:

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Székhely:

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

01-09-170224

Adószám:

24290188-2-41

Aláírásra jogosult képviselője:

dr. Módos István ügyvezető igazgató
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Szervezet neve:

Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás

Postacím:

3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.

Székhely:

3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője:
3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint
a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási
és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben a
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes
felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje.
5. a.) Tagok a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy
•

helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben
eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye;

•

Támogatóval a támogatási szerződést megkösse;

•

helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési
eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa,

•

döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően
nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa,
amennyiben az szükséges.

b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a
Tagokat.
6. Tagok vállalják, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak
iránymutatása alapján együttműködnek, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségüknek a megadott határidőben eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a
beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és iratanyagokat – ha rendelkezésre áll
elektronikus, szerkeszthető formában is – teljes körűen átadják a Konzorciumvezetőnek.
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7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél
megvalósítására vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendeletben valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat megismerik.
8. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén együttműködési megállapodást
kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben foglalt tartalommal.
9. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
10. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
11. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője

Konzorciumi tag

..............................................
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.
képv.: dr. Módos István ügyvezető igazgató

..............................................
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás
képv.: …

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

……………………………

……………………………

9. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ VALÓ 2018. ÉVI CSATLAKOZÁSRÓL
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz.
mellékletét képező csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan
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döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati
fordulójához. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Kerekharaszt község polgármesterét, hogy az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát
aláírja.
2. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 288.000,- Ft-ot
a 2018. évi költségvetésébe betervezi.
3. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 3-ig kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Kerekharaszt község közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen
határozat 2. sz. mellékletét képezi – az önkormányzat hirdetőtábláján és Kerekharaszt
község honlapján közzéteszi.
4. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 3-ig kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Kerekharaszt község közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére, akik
a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek; és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely jelen
határozat 3. sz. mellékletét képezi – az önkormányzat hirdetőtábláján és Kerekharaszt
község honlapján közzéteszi.
Határidő
Felelős

: 1. pont: 2017. október 1. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására)
2. pont: 2018. február 15.
3-4. pont: 2017. október 3. (közzétételre)
: 1., 3-4. pont: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda
útján
2. pont: Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda
útján
(A 91/2017. (IX. 13.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv
4. sz. mellékletét
képezik!)

10.

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
KEDVEZMÉNYES
HAGYMAVÁSÁRLÁSI AKCIÓRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester
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BURGONYA-,

ALMA-

ÉS

Szabó Ádám polgármester
A költségvetésben tervezett összeget meghaladják a költségek, sajnos az alma ára
emelkedett. A 415.670 Ft többletköltség az általános tartalék terhére kerül elszámolásra. A
kedvezményes vásár 2017. október 14-én lesz megtartva, és az idén 50 csomaggal többet
kértek, mert tavaly épphogy elég lett a termény.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első 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
92/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és
hagymavásárlási akciót szervez Kerekharaszt község lakosai részére. 10 kg burgonyát, 5 kg
almát, 2 kg vöröshagymát kaphat 200 Ft/csomag áron minden kerekharaszti állandó
lakóhellyel rendelkező lakos, feltéve, hogy az önkormányzat felé adótartozása, vagy egyéb
lejárt határidejű tartozása nincs.
Határidő
Felelős

: 2017. október 30. (akció lebonyolítására)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második 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
93/2017. (IX. 13.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. október 14-ére tervezett
kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgár Viktória egyéni vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny
Pattantyús u. 2.) rendeli meg. A burgonyát 9.000 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben,
bruttó 1.028.700,- Ft értékben. A vöröshagymát 1.800 kg mennyiségben 2 kg-os kiszerelésben
217.170- Ft értékben.
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól (székhely: 3000 Hatvan,
Sashalom út 2.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg
4.500 kg mennyiségben 5 kg-os kiszerelésben 685.800,- Ft értékben.
A termény megvásárlásához szükséges összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017.
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében a szociális
feladatokban szereplő burgonyavásár költséghelyen, valamint az általános tartalék
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2017. szeptember 30. (a szállítási szerződés megkötésére)
: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján
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11.

napirendi pont

EGYEBEK
Szabó Ádám polgármester
A műfüves pályával kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelező télire már nem tudja bevállalni a
pálya megépítését. Azt ígérték, hogy legkésőbb 2018. április 30-ára lesz kész a pálya. Kértek
50%-os előleg fizetését az anyag betárolására. Készül a szerződés, és ha megveszi a cég az
anyagokat, akkor azokat itt tárolják majd Kerekharaszton.
Edviné Kereki Erzsébet képviselő
Véleménye szerint nem nagy gond, hogy télire nem fog elkészülni a sportpálya, úgysem
játszanak akkor a gyerekek.
dr. Szikszai Márta jegyző
Megköszönte a képviselő-testületnek, hogy 16 óra helyett befáradták reggel 8 órára, ez az ő
személyes kérése volt polgármester úr felé.
Szabó Ádám polgármester
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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