JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 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
Bóna Róbert
Benedek Csaba
Edviné Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné
Pál Ferencné

Igazoltan volt távol:
Dányi Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő

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

pénzügyi főelőadó
megbízott jegyzői irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Sándor Éva
* * *

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 10. napirendi pont után a
következő napirendi pontot:
–

Előterjesztés a Hatvan-Kerekharaszt között elhelyezkedő külterületi kerékpárút
birtokba adásáról

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
1/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 14-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
3. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatának
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről

adósságot keletkeztető

4. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkcióba történő
sorolásának módosításáról
5. Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívással
kapcsolatos döntésről
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő intézmény energetikai fejlesztéséről
szóló pályázathoz, és az intézményben lévő kazán cseréjéhez szükséges hozzájáruló
nyilatkozatok utólagos megadásáról
7. Előterjesztés energetikai pályázattal kapcsolatos döntésekről
8. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról
9. Előterjesztés birtokjogi munkák megrendeléséről
10. Előterjesztés az önkormányzat honlapjának megújításáról
11. Előterjesztés a Hatvan-Kerekharaszt között elhelyezkedő külterületi kerékpárút
birtokba adásáról
Előterjesztő, előadó az 1-11. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester
12. Egyebek

***

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ
ÖNKORMÁNYZAT
RENDELETÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

2018.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
(Az 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezi!)
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2. 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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
2. sz. mellékletét
képezi!)

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

KEREKHARASZT

KÖZSÉG

ADÓSSÁGOT
KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEIBŐL
KÖTELEZETTSÉGÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
EREDŐ

FIZETÉSI

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
2/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Kerekharaszt község polgármestere Gazdálkodási Iroda útján
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(A 2/2018. (II. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
3. sz. mellékletét
képezi!)

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT TEVÉKENYSÉGEINEK KORMÁNYZATI
FUNKCIÓBA TÖRTÉNŐ SOROLÁSÁNAK 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
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
3/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tevékenységeinek felsorolás a határozat melléklete szerint.
Határidő
Felelős

elfogadja

az

önkormányzat

: azonnal
: Kerekharaszt község polgármestere Gazdálkodási Iroda útján
(A 3/2018. (II. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
4. sz. mellékletét
képezi!)

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A „VÉDJÜK MEG TELEPÜLÉSEINKET,
HAZÁNKAT” FELHÍVÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL

VÉDJÜK

MEG

(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
4/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1.

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt,
hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2.

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő
Felelős

: 2018. február 28.
: Kerekharaszt község polgármestere

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONBAN
LÉVŐ
INTÉZMÉNY
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PÁLYÁZATHOZ, ÉS AZ INTÉZMÉNYBEN
LÉVŐ KAZÁN CSERÉJÉHEZ SZÜKSÉGES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK
UTÓLAGOS MEGADÁSÁRÓL
(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Egri Szakképzési Centrum
Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Tanműhely épületének
(3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1.) tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az épületet érintő
KEHOP-5.2.11. kódszámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési
szervek részére” című, az Egri Szakképzési Centrum által benyújtott támogatási kérelemhez
szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírását. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a
polgármestert az esetlegesen szükséges további nyilatkozatok aláírására.
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.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Egri Szakképzési Centrum
Damjanich János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Tanműhely épületének
(3009 Kerekharaszt, Vadvirág utca 1.) tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az épületben lévő
kazán cseréjéhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírását azzal a feltétellel, hogy a
kivitelezés megkezdése előtt a tervdokumentációt és az engedélyt az önkormányzat részére a
kérelmezőnek meg kell küldenie. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert
az esetlegesen szükséges további nyilatkozatok aláírására.
Határidő
Felelős

: azonnal)
: Kerekharaszt Község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS ENERGETIKAI PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKRŐL
(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.2.1-15HE1-2016-00038 azonosítószámú „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
Kerekharaszton” című projekt megvalósításához szükséges „kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításával járó feladatok ellátása” tárgyú ajánlati felhívásokat küld ki az alábbi erre
szakosodott vállalkozások részére:
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.
Székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.
E-mail cím: kovacs.mihaly@fkkn.eu
Képviselő személy neve: Kovács Mihály
Név: VMC Consulting Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 114/B. félemelet 2.
E-mail cím: vmcconsultingkft@gmail.com
Képviselő személy neve: Mudri Attila
Név: EMESZ Zrt.
Székhely: 1035 Budapest, Vihar köz 36.
E-mail cím: emeszzrt@gmail.com
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Képviselő személy neve: Kuntár Ágnes
Név: Varius Consulting Kft.
Székhely: 2161 Csomád, Zahora utca 11.
E-mail cím: variusconsulting1@gmail.com
Képviselő személy neve: Ádám Lajos
Határidő
Felelős

: 2018. február 28. (ajánlatok kiküldésére)
: Kerekharaszt község polgármestere

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
8/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-3.2.1-15HE1-2016-00038 azonosítószámú „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése
Kerekharaszton” című projekt megvalósításához szükséges „közbeszerzési feladatok ellátása”
tárgyú ajánlati felhívásokat küld ki az alábbi erre szakosodott vállalkozások részére:
Név: Bartók Ágnes e.v.
Székhely: 3300 Eger, Karéj u. 2.
E-mail cím: bartok.agnes75@gmail.com
Képviselő személy neve: Bartók Ágnes
Lajstromszám: 00950
Név: Dr. Kónya Ügyvédi Iroda
Székhely: 3300 Eger, Szent János út 2. I/2.
E-mail cím: konya.ugyved@upcmail.hu
Képviselő személy neve: Dr. Kónya Tamás
Lajstromszám: 00030
Név: Bakondi Attila e.v.
Székhely: 3300 Eger, Hatvanasezred u. 24. I. em. 4.
E-mail cím: bakondi@kozbeszerzes.info.hu
Képviselő személy neve: Bakondi Attila
Lajstromszám: 00418
Határidő
Felelős

: 2018. február 28. (ajánlatok kiküldésére)
: Kerekharaszt község polgármestere

8. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester
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Szabó Ádám polgármester
A rendezési terv módosításával kapcsolatban 2 lakossági fórumot is tartottak, és ez alapján
alakult ki, hogy mit szeretnének módosítani. Érkeztek közigazgatási szervektől is
véleményezések, amiket az előterjesztés tartalmaz.
Tervezték, hogy a Hajnal utca és az Alkotmány utca között zsákutcát nyitna az önkormányzat,
de közben az első telken a tulajdonosok építési engedélyt kaptak, ezért ezt kivették a
tervezésből.
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
9/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök
módosítása érdekében az alábbi döntéseket hozza.
1. A Képviselő-testület a településrendezési eszközök ezen határozat 1. mellékletében
foglalt célok érdekében történő módosításával egyetért.
2. A Képviselő-testület hatályos település szerkezeti terv és szabályozási terv ezen
határozat 2. mellékletében foglalt – 1. melléklet szerinti célok – érdekében történő
módosításával egyetért.
3. Az 1. és 2. pont szerinti, a településfejlesztési koncepcióról az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban:
Korm.
rendelet)
előírásainak
megfelelően
összeállított
tervdokumentáció a Korm. rendelet 38. §-a szerinti véleményezésre bocsátható.
4. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KV.
Rendelet) hatálya alá tartozik.
A KV. Rendelet 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja
alapján az Önkormányzat, mint Kidolgozó megkérte a környezet védelméért felelős
szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe
tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős
környezeti hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása.
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete összhangban a
településrendezési tervek módosítása kapcsán megkeresett környezet védelméért
felelős szervek véleményével a módosítás következtében várható környezeti
hatásokat nem tartja jelentősnek, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja
szükségesnek.
Határidő
Felelős

: 2018. december 31.
: Kerekharaszt Község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján
(A 9/2018. (II. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv
5. sz. mellékletét
képezi!)
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9. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS BIRTOKJOGI MUNKÁK MEGRENDELÉSÉRŐL
(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
10/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat számára
szükséges birtokjogi munkák elvégzésével Kepes Ádám egyéni vállalkozót (székhely: 3011
Heréd, Kápolna u. 39.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg a
2018. évre vonatkozóan, 1.500.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) keretösszeg erejéig az alábbi
egységárak alapján:
Telekhatárok kitűzése:
Telekalakítás:
Épület feltüntetés:
Állapotfelmérés (ingatlan)
Állapotfelmérés (utca):
Közmű szolgalmi joghoz kapcsolódó felmérés:
Mérnöki konzultáció:

65.000 ,- Ft
70.000 ,- Ft
42.500 ,- Ft
45.000 ,- Ft
110.000,- Ft /km.
110.000 ,- Ft /km
15.000,- Ft/óra

Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre
áll.
Határidő
Felelős

10.

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

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRÓL
(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:
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a www.kerekharaszt.hu
önkormányzati hivatalos honlap megújításával a honlapot karbantartó IT-Nav Hungary Kft.-t
(székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3. em. 21.) bízza meg 40.000,- Ft + Áfa összegért.
A szükséges pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a Város- és községgazdálkodás
költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

11.

: 2018. április 30.
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A HATVAN-KEREKHARASZT KÖZÖTT
KÜLTERÜLETI KERÉKPÁRÚT BIRTOKBA ADÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

ELHELYEZKEDŐ

Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a külterületi kerékpárutat átveszi a saját
kezelésébe. Hatvanban volt egy egyeztetés ezzel kapcsolatban, amelyen alpolgármester úr
vett részt, 2018. február 19-én pedig lesz egy helyszíni szemle.
Véleménye szerint nem is baj, hogy átveszi a Közút a kerékpárút fenntartását, mivel
folyamatosan azon gondolkodtak, hogyan lehetne a kerékpárutat felújítani. Bízik benne, hogy
a Közútnak lesz pénzügyi kerete a felújításra. Lesznek még kérdések az üzemeltetéssel
kapcsolatban, hogy például kinek kell majd rendben tartania, hogyan lesz a
síkosságmentesítés. Remélte, hogy pozitív lesz a változás.
Bóna Róbert alpolgármester
Az egyeztetésen elhangzott, hogy kiemelt helyzetben van ez a kerékpárút, mivel a főút mellett
található, és állítólag felújítási terv is van rá. Annak idején gyalog- és kerékpárútként készült el,
most felül fogják vizsgálják, mivel a szélessége eltér a mai szabványoktól.
Az egyeztetésen elmondta a szakembereknek, hogy lesz egy szennyvízberuházás, és még
nem tudják, hogy melyik oldalon megy majd a vezeték.
Szabó Ádám polgármester
A tender terveken azt látta, hogy a csatorna nyomvonala a kerékpárút bal oldalán lenne.
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
12/2018. (II. 14.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község
polgármesterét - az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal
párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről szóló
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355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet szerint - a Kerekharaszt lakott területén kívül elhelyezkedő,
a 3. sz. főúttal párhuzamosan vezetett Hatvan - Kerekharaszt közötti kerékpárút 827 m hosszú
szakaszának birtokba adásával kapcsolatos eljárási cselekmények lefolytatására.
Határidő
Felelős

12.

: 2018. március 15.
: Kerekharaszt Község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

napirendi pont

EGYEBEK
Szabó Ádám polgármester
A maradék tűzifát a jövő héten fogják szállítani a Magyar Közúttól. A kérelmezők részére a fa
ki lesz szállítva.
A sportpálya felújítását elkezdték, az oszlopok be vannak állítva, erre fel fogják szerelni a
hálót, utána érkezik a műfű, majd a kapuk. 2018. április 30. a befejezési határidő, de ha az idő
megengedi, akkor hamarabb kész lesz. Sokan várják, hogy kész legyen a pálya, de mivel
műfüves pálya, gondoskodni kell majd valamilyen nyomon követésről, hogy mikor ki veszi
igénybe, ugyanis ezt csak sportcipőben lehet használni. Ha valami kár keletkezik, akkor tudni
kell, hogy ki volt ott.
dr. Szikszai Márta jegyző
Egy gondnoknak megbízást kell adni, vagy egy kamerát felszerelni.
Edviné Kereki Erzsébet képviselő
Azelőtt az volt a jó, hogy bármikor kimehettek a gyerekek a pályára.
Szabó Ádám polgármester
Ha lesz egy szép pályájuk, akkor ki kell találni, hogy hogyan lehet azt civilizáltan használni,
hogy ne keletkezzen benne kár.
Edviné Kereki Erzsébet képviselő
A kamera drága lenne?
Szabó Ádám polgármester
Kért árajánlatokat a hivatal és a környékének megfigyelésére, de majd kérni fognak a
pályához is árajánlatokat.
dr. Szikszai Márta jegyző
Adatvédelmi szempontból belső szabályzatot kell készíteni.
Szabó Ádám polgármester
A rendőrség lezárta a szerszámraktár feltörésével kapcsolatos nyomozást, az elkövetőt nem
sikerült elfogni. A biztosító sem akart fizetni, de méltányosságból végül 300.000 forintot
fizetettek.
A szennyvíz beruházás kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Programiroda megküldte az aláírt
szerződéseket, és elkezdik készíteni a terveket. A szerződések a tervezőkkel és a kivitelezővel
megkötésre kerültek.
Lesz még előterjesztés a közösségi házzal kapcsolatban és figyelik, hogy a LEADER
Programban milyen rendezvényre, vagy közösségi színtérre lehetne pályázni.
Budapest felől jőve látható, hogy a Közút már kitette a táblát, amely alapján a Heréd felé
vezető út felújításra fog kerülni.
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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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