JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 1jén 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
Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné
Pál Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Imréné Srej Szilvia
Lukács László

költségvetési ügyintéző
mb. jegyzői 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.

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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2018. (VIII. 1.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. augusztus 1-i rendkívüli
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés „A Kerekharaszti Közösségi Színtér tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolatos döntésről
2. Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásának igényléséről
3. Előterjesztés a
elfogadásáról

víziközmű-szolgáltatáshoz

kapcsolódó

gördülő

fejlesztési

Előterjesztő, előadó az 1-3. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester
4. Egyebek

terv

***

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS „A KEREKHARASZTI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR TANULÁST
SEGÍTŐ
INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE”
CÍMŰ
PÁLYÁZATHOZ
KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Meg kell kezdeni a kivitelezési munkákat. Öt árajánlat érkezett, melyeknek a bontása tegnap
volt. A bontási jegyzőkönyv alapján elkészült a határozati javaslat.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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
108/2018. (VIII. 1.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-4.1.7.-16-2017-00061
kódszámú, „A kerekharaszti közösségi színtér tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése”
című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésével a Perfect Green House Kft.-t
(2625 Kóspallag, Béke utca 14.) bízza meg bruttó 24.090.594,- Ft vállalkozási díjért, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás az EFOP-4.1.7-16-201700061 azonosítószámú pályázat költségvetésében és Kerekharaszt Község Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. számú
mellékletben a „Közösségi Ház építése” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2018. augusztus 6. (szerződéskötésre)
: Kerekharaszt község polgármestere

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A TELEPÜLÉSI
VÁSÁRLÁSHOZ

ÖNKORMÁNYZATOK
KAPCSOLÓDÓ

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

SZOCIÁLIS CÉLÚ
TÁMOGATÁSÁNAK

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
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
109/2018. (VIII. 1.) 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 3. melléklet I. 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 83.820,- Ft összegben az önkormányzat 2018.
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

: 2018. augusztus 25. (a pályázat benyújtására)
: Kerekharaszt község polgármestere

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ GÖRDÜLŐ
FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSÁRÓL
(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
110/2018. (VIII. 1.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Heves
Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő felújítási és
pótlási tervet az ivóvíz, és a gördülő beruházási tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű
vonatkozásában.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Kerekharaszt község polgármestere

4. napirendi pont

EGYEBEK
Szabó Ádám polgármester
A Belügyminisztériumtól kaptak még 11 m3 fát azoknak, akik csak fával fűtenek, és nem tudták
jóváírni nekik a kedvezményt a gázszámlájukon. A 11 m3 fa 10 fő részére lett szétosztva a
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bizottság döntése alapján. Egy fő 2 m3 fát kapott, mivel ő még sosem kapott még tűzifát.
Heréd felé a fenyőharaszti út felújítása elkezdődött, az autópálya fölötti hídon már dolgoznak.
Bóna Róbert alpolgármester
Már elkezdték a bozót irtását is.
Szabó Ádám polgármester
Tegnap itt volt a szennyvízcsatorna beruházás kivitelezője. A temető előtti terület egy részét le
fogják keríteni telephelynek, jövő héten elkezdik hozni az építési anyagokat, és augusztus 20.
után el fogják kezdeni a munkálatokat. A kivitelező idén – teljes helyreállítás nélkül – mindent
meg akar csinálni, és a beállások ott lesznek az ingatlanokon.
A tornaszoba építésére vonatkozó pályázat nyert, még nem került aláírásra a szerződés.
A hivatal épületét és a közösségi házat egyforma színűre szeretnék festeni.
A falunapi kiállítás már elkészült Dr. Déry Károly fotóiból.
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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