
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 13-
án 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 (késve érkezett) 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Gódor László a Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület 

elnöke 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési osztályvezető 
Molnár Lajos 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Zsákai István külsős bizottsági tag 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  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. 
 
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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
124/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 13-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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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 képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról 

2. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és 
telephelyeinek törléséről 

4. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról 

5. Előterjesztés a településkép védelméről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

6. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladat 
ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról 

7. Előterjesztés a közműves ivóvízellátásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződésről 

8. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

9. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 1 fő munkatársának jutalmazásáról 

10. Előterjesztés villamos energia vásárlásáról 

11. Előterjesztés a 2017. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-11. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

12. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési 
tervének kiegészítéséről 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

13. 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. 
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A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
125/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77. 
(VIII. 22.), 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93. (IX. 13.), 95., 96., 97., 
98., 100. (X. 11.) 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 
116., 117. (XI. 8.) 2017. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 

 
* * * 

 
1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK 
ELFOGADÁSÁRÓL  

(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
126/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
7. § (1) bekezdése alapján a 2018. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 29. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 126/2017. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN 
FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISEL ŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL , 
ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS A VEZETŐI PÓTLÉKRÓL SZÓLÓ ÚJ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
A köztisztviselők illetménye már régóta változatlan és az önkormányzatokra hárul ennek a 
kiegészítése. Ezzel igyekeznek a köztisztviselők munkáját segíteni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkozt atott köztisztvisel ők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 

 
(A 15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

2. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. SZÉKHELYÉNEK 
ÁTHELYEZÉSÉRŐL, VALAMINT FIÓKTELEPEINEK ÉS TELEPHELYEINEK 
TÖRLÉSÉRŐL 

(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
127/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaság székhelye a 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alá kerüljön áthelyezésre. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét arra, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : A Kft. soron következő taggyűlésen 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
128/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaságnak az 5126 
Jászfényszaru, Szabadság tér 1., 5126 Jászfényszaru, 05/147. hrsz. és 3350 Kál, 029/26. 
hrsz. alatti fióktelepei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét arra, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : A Kft. soron következő taggyűlésen 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
129/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaságnak a 3000 Hatvan, 055/5 
hrsz., 3000 Hatvan, 054/13. hrsz. és 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti 
telephelyei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét arra, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : A Kft. soron következő taggyűlésen 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELFOGADÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
Elvégezték a jogszabályban előírtakat. Megérkezett az állami főépítész észrevétele, amivel az 
előterjesztés kiegészítésre került. A településképi arculati kézikönyv elkészítésére 1 millió 
forint állami támogatást kaptak, amivel december 31-ig el kell számolniuk. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
130/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Településképi arculati 
kézikönyvet. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 13. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉR ŐL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A településképi arculati kézikönyvvel párhuzamosan a településkép védelméről szóló 
rendeletet is meg kell alkotni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
16/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelmér ől 
 

(A 16/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
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6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCS OLATOS 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLLALKO ZÁSI 
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
131/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanító helyre történő 
elhelyezésére, 2016. december 30-án, Kerek Mihály egyéni vállalkozóval (székhely: 2194 
Tura, Nyárfa u. 6.) megkötött vállalkozási szerződést módosítja, és a szerződés időtartamát 
2018. december 31-ig terjedő időszakra meghosszabbítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szerződést 
módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁSRA VONATKOZÓ BÉRLETI -
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSRŐL 

(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
132/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátás 
közszolgáltatás ellátására vonatkozóan bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Heves 
Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 2.). 
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A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a bérleti-
üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 30. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVASÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
RÉSZÉRE NYÚJTOTT TAGI KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSI HATÁRI DEJÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
133/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesületnek a 120/2014. (XII. 3.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
nyújtott 100.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2017. december 31-éről 2018. 
december 31-ére módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a határozat 
mellékletét képező tagi kölcsön szerződést módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 30. (szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

Tagi kölcsönszerződést módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 

 - székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 
 - adószáma: 15729576-1-10 
 - képviseli: Szabó Ádám polgármester 
 - mint 100.000,-Ft összeget kölcsönadó  

másrészről: 
 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

- székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 3. 
- adószáma: 18592223-1-10 
- bankszámlaszám: 62100119-11029269 
- képviseli: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
- mint kölcsönvevő 
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között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
Felek egymással a 120/2014. (XII. 3.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi 
kölcsönszerződést kötöttek a kölcsönvevő működési költségeinek biztosítására 100.000,- Ft összegben. 
Felek a kölcsönszerződést határozott időtartamra, 2015. december 31. napjáig kötötték. Kölcsönvevő 
kötelezte magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti 
időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. A képviselő-testület 144/2015. (XII. 15.) számú 
határozata értelmében a kölcsön visszafizetési határideje 2016. december 31-ére, majd a 150/2016. (XII. 
14.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2017. december 31-ére módosult. 
 
A fenti előzmények alapján felek a szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: 
„3. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés 

lejártának határideje 2018. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a 
kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére 
hiánytalanul visszafizeti.” 

 
A tagi kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 
 
A tagi kölcsönszerződést módosító okirat megkötéséhez Kerekharaszt Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 133/2017. (XII. 13.) számú határozatával hozzájárulását adta. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírtak. 
 
Kerekharaszt, 2017. december …... napján 
 
 
Kerekaraszt Község Önkormányzata  Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  
               tagi kölcsönt nyújtó     tagi kölcsönt igénybe vevő 
képv.: Szabó Ádám polgármester   képv.: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 1 FŐ MUNKATÁRSÁNAK 
JUTALMAZÁSÁRÓL  

(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
134/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (3000 
Hatvan, Ratkó József u. 14.) 1 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft összegű Erzsébet-
utalványt ad támogatásként. 
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A pénzügyi fedezet Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS VILLAMOS ENERGIA VÁSÁRLÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
2011-ben szerződést kötöttek az ÉMÁSZ-szal a településen a közvilágítás biztosítására, akkor 
az alapdíj 16,4 Ft/kWh volt. Az alapdíjról lehet tárgyalni, de az egyéb díjak mértékét jogszabály 
határozza meg. Itt nettó árakról van szó. 
 

Edviné Kereki Erzsébet képviselő bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 7. 
 
2017. november 24-én levelet kaptak az ÉMÁSZ-tól, mely szerint 2018. január 1-jétől 27,45 
forintra emelik az alapdíjat, és amennyiben ezzel nem értenek egyet, akkor 30 napon belül ezt 
jelezni kell. 
Ezután árajánlatokat kértek be. Az MVM Partner Zrt. árajánlata 14,9 Ft/kWh. Az 
áramszolgáltatók az áramot kereskedőktől vásárolják, akik megszabják, hogy egy ár meddig 
érvényes. Így ez az ajánlat 2017. december 11-én 16:00 óráig volt érvényes. 
Az E2 Hungary Zrt. ajánlata 16,9 Ft/kWh, ami 2017. december 12-én 16:00 óráig volt 
érvényes. Lépnie kellett, ezért az MVM-mel aláírta a szerződést, aminek az utólagos 
jóváhagyás szükséges. Az ÉMÁSZ-nak elküldték a felmondást, a válasz szerint 2018. január 
10-től megszűnik a szerződésük. 
Ezzel nem tudtak várni, ha később léptek volna, akkor lehet, hogy már nem ilyen árat kapnak. 
Az elmúlt egy évben 16670 kWh-t fogyasztottak el. Ez alapján átlagosan 16,77 Ft/kWh ár jött 
ki. Feltételezve, hogy ugyanennyi áramot fognak jövőre elfogyasztani, kb. 200.000 forintot 
tudnak spórolni. A karbantartást továbbra is az ÉMÁSZ végzi majd. 
 
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  
135/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Észak-magyarországi 
Áramszolgáltató Nyrt.-vel (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.) megkötött villamos 
energia vásárlásáról szóló szerződés felmondását utólagosan jóváhagyja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a felmondással, a szerződés 
megszüntetésével kapcsolatos eljárási cselekményeket elvégezhesse. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
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  
136/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete közvilágítási villamos energia 
beszerzéssel az MVM Partner Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) bízza 
meg 14,9 Ft/kWh+ÁFA egységáron, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A képviselő-testület utólagos jóváhagyással felhatalmazza a polgármestert a beszerzéssel 
kapcsolatos eljárási cselekmények lefolytatására. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
11. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2017. ÉVI LAKOSSÁGI VESZÉLYES HULLADÉKGY ŰJTÉSSEL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL 

(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: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
137/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által a 2017. évi kerekharaszti 
lakossági veszélyes hulladékgyűjtés elvégzésére a 98/2017. (IX. 11.) számú képviselő-
testületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 70.840,- Ft összeget 
biztosít. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 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 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
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12. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
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: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
138/2017. (XII. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 99/2017. (X.11.) számú 
határozatának mellékletét módosítja és Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi belső 
ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint kiegészíti.  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

(A 138/2017. (XII. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
4. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
13. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A hivatal melléképületének feltörése miatt még nyomoz a rendőrség. A biztosító kijött, és 
felvették a jegyzőkönyvet. 
A 43 m3 szociális tűzifa a bizottság határozata alapján ki lett osztva, várják a másik 20 m3-t. 
A hivatal előtt elkészült az adventi koszorú, eddig 2 gyertyát gyújtottak meg. Vasárnap a mise 
után gyújtják meg a harmadik gyertyát. 
2017. december 18-án lesz a falukarácsony. 
Elkészült a Kerekharaszti Hírmondó, amibe beletettek egy szórólapot, ami 
magánszemélyeknek és vállalkozásoknak szól, hogy hogyan lehet energetikai spórolást elérni. 
Erről egy cég ad információkat. 
2017. december 14-én jön az 1956-os Emlékbizottság ellenőrzést tartani a pályázati 
támogatással kapcsolatban. 
Az EFOP pályázaton a közösségi házra 20 millió forintot nyertek. 
2018-ban indul a szennyvízcsatorna beruházás, alá lett írva a konzorciumi megállapodás. 
A hivatal és az óvoda energetikai felújítására 64 millió forintot nyertek. 
Az Orgona utca felújításának és a Kerekharaszti út járdafelújításának pályázatai is nyertek. 
Még a tornaszoba hiányzik az óvodába. 
Idén is jó munkát végeztek, de jövőre még több mindennel kell foglalkozniuk a beruházások 
kapcsán. 
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Mindenkinek megköszönte az egész évi munkáját. 
 
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 


