
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 8-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 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  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. 
 

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 14. napirendi pont után egymást 
követő sorrendben a következő napirendi pontokat: 

– Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról; 

– Előterjesztés a helyi adókról szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról; 

– Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése 
Kerekharaszton” című TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038 számú projekt 
megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátásáról; 

– Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése 
Kerekharaszton” tárgyú fejlesztéshez kapcsolódó tervezői feladatok ellátásáról. 

Kérte, hogy vegyék le napirendről a meghívón feltüntetett 4. napirendi pontot: 

– Előterjesztés magántulajdonú ingatlan árverési eljárás keretében történő 
megvásárlásáról és az ahhoz kapcsolódó költségek viseléséről. 

 
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 módosításokkal 
együtt elfogadja, igennel szavazzon! 
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A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
102/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 8-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 20 tagja részére a Társulások 2017. november 13-i üléseire 
előterjesztett napirendi pontok tárgyában 

3. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2017. első félévi, 2017. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról 
és annak pénzügyi teljesítéseiről 

4. Előterjesztés hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról 

5. Előterjesztés urnafal bővítéséről 

6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7. Előterjesztés a helyi adókról szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

8. Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése 
Kerekharaszton” című TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038 számú projekt 
megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátásáról 

9. Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése 
Kerekharaszton” tárgyú fejlesztéshez kapcsolódó tervezői feladatok ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-9. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

10. Egyebek 

 
 

* * * 
 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2017. (II. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
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 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
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A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
12/2017. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költség vetésér ől szóló 1/2017. (II. 9.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A 12/2017. (XI. 9.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

1. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI 
SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS ÉS A 
ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 20 TAGJA RÉSZÉRE A TÁRSULÁSOK 2017. 
NOVEMBER 13-I ÜLÉSEIRE ELŐTERJESZTETT NAPIRENDI PONTOK 
TÁRGYÁBAN  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Megvizsgálták a társulás elnökétől kézhez kapott anyagot, amivel kapcsolatban merültek fel 
jogi aggályok. 
Az üzletrész átruházási szerződés azt jelenti, hogy a két társulás – mind a Hatvani Társulás, 
mind a Zagyvakörnyéki Társulás – üzletrészt vásárol a turai székhelyű Szelektív Nonprofit Kft.-
ben. Azonban, hogy ezeknek az üzletrészeknek az értéke mi alapján került meghatározásra, 
ezzel kapcsolatban nincsenek információik. Ugyancsak nem tájékoztatta őket az előterjesztés 
előkészítője, hogy a Tura Önkormányzatától megvásárolandó üzletrész vonatkozásában a Kft. 
többi tagja kíván-e elővásárlási jogával élni. 
A módosított társasági szerződésben nem került feltüntetésre a hatvani lerakó, mint telephely, 
ezáltal nem tudják, hogy a Kft. hogyan fogja ott a tevékenységet végezni, illetve nincsenek 
információk arról, hogy ez a Kft. rendelkezik-e a hulladékgazdálkodási tevékenység 
folytatásához szükséges, a társulásban résztvevő önkormányzatok illetékességére is 
tekintettel engedélyekkel. 
A vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Hatvani Társulásnak 
jelentős, mintegy 3 milliárd forintot meghaladó vagyona van, ami vagyonkezelői szerződés 
alapján a Hatvani Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek van vagyonkezelésbe adva. Az 
előterjesztés elején részletezve van, hogy a hatvani Kft.-nek a megfelelőségi véleményét 
visszavonták és a vagyonkezelői jog megszűnik. Ilyenkor mindig van egy elszámolási 
kötelezettség. Itt nagy vagyonról, nagy elszámolásról van szó. A vagyonkezelői szerződés 
megszüntetése kapcsán nincs információ arról, hogy ez az elszámolás hogyan, milyen 
formában, milyen módszer alapján fog megtörténni. 
A Zagyvakörnyéki Társulás – tudomásuk szerint – jelenleg nem rendelkezik vagyontárgyakkal. 
A jövőben pályázat alapján beszerzett vagyontárgyakra vonatkozó vagyonkezelési szerződés 
megkötéséről van szó az előterjesztésben a turai Kft.-vel, ami ugyancsak aggályos, hogy 
olyan jövőbeni vagyonra, ami még nem képezi a társulás tulajdonát, lehet-e ilyen szerződést 
kötni. A Hatvani Társulás több milliárdos vagyonára visszatérve nem találtak alátámasztó 
információkat, illetve nem tájékoztatták az önkormányzatokat arról, hogy a vagyonkezelői jog 
ellenértéke mi alapján került meghatározásra. Fel szokták mérni a vagyon nagyságát, az 
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ellenérték meghatározásának a metodikájában jelentős szerepet szoktak játszani az 
értékcsökkenések, de ezekre vonatkozóan nincs információ. 
A határozatokban van „az ügy érdemét nem érintő mértékben” kifejezés. Tehát az ügy érdemét 
nem érintő mértékben való eltérés vagy azt nem érintő változás esetén a társulás elnöke 
továbbra is aláírhat azzal, hogy majd a társulást utólagosan tájékoztatja. Véleménye szerint ez 
felhatalmazza a társulás elnökét arra, hogy előzetes társulási tanácsi felhatalmazások nélkül, 
szubjektív módon, saját belátása szerint olyan dolgokról döntsön, amelyek közhiteles 
nyilvántartásba bejegyzendő jogokra vonatkozhatnak. Itt a vagyonkezelői jogra gondol, amely 
a gépjárművek tekintetében is közhiteles nyilvántartásba kerül, és az ingatlan-nyilvántartás is 
egy közhiteles nyilvántartás. 
Kétségei vannak a képviselő-testületek közvagyonnal való rendelkezési jogának korlátozása, 
illetve annak elvonásának lehetőségével is. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megköszönte jegyző asszony tájékoztatását és elmondta, hogy érdekes a helyzet. A kiküldött 
anyaggal kapcsolatban Hatvan város polgármestere jelezte Kómár József elnök úr felé az 
aggályait. Az a válasz érkezett, hogy erre a társulási ülés időpontjáig érdemi válaszokat 
fognak adni. 
Jelen pillanatban egy „mókuskerékben” vannak, ami forog. Azokat a döntéseket, amiket akár 
jogtalanul vagy bárhogy felvállal utólagos jóváhagyással a Zagyvakörnyéki Társulás elnöke, 
az legyen az ő baja. A Szelektív Kft.-nek az engedélyeket bizonyára be kell mutatnia.  
Az önkormányzat szerződése a Hatvani Hulladékgazdálkodási Kft.-vel megszűnik. 
Tiszteletben tartja és megbeszélték jegyző asszonnyal az aggályokat, de ettől függetlenül azt 
kéri a képviselő-testülettől, hogy a kiküldött anyagot fogadják el, mert 2017. november 13-án 
társulási ülés lesz Heréden, és addigra minden önkormányzattól a határozatoknak be kell 
érkezniük oda. Ott majd megbeszélik az aggályokat. A Zagyvakörnyéki Társulásnak is vannak 
jogászai, akik ezt intézik. Itt politikai csatározások vannak, amibe az önkormányzat nem megy 
bele. A lényeg az, hogy Kerekharasztról a szemét el legyen szállítva. 
Megérti polgármester úr aggályait, de ez a helyzet. Ha a jövőben probléma lesz a rendszer 
működésével, akkor majd mondhatja, hogy amíg ő vezette a társulást, addig működött, ha 
pedig most nem működik, akkor mutogassanak Herédre. 
Tudomásul vették, hogy vannak aggályok. Úgy gondolta, hogy ezeket az észrevételeket 
november 13-án Hatvan város polgármestere valószínűleg jelezni fogja, de ha nem, akkor ő 
fogja majd jelezni ezeket a társulás felé, amikre megoldást kell találjanak. 
 
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  
103/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatja a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás részesedésszerzését 
a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban, valamint azt, hogy a társulások elnöke a határozat 1. és 2. mellékletei szerinti 
tervezetekben foglalt tartalommal az üzletrész-átruházási szerződést megkösse, és a társaság 
társasági szerződésének a módosítását megszavazza.  
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke a határozat 1. és 2. mellékletei 
szerinti tervezetektől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos 
tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 
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Felhívja a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanácsok ülésein képviselje és igennel szavazzon az üzletrész átruházás és a Kft. társasági 
szerződés módosítása tárgyában. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 103/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv 
2. sz. mellékletét  

képezik!) 
 
 
 
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  
104/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a támogatja a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését a határozat melléklete szerinti 
tervezetnek megfelelő tartalommal.  
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke a határozat melléklete szerinti 
tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási 
kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhívja a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanácsok ülésein képviselje és igennel szavazzon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés megkötése tárgyában. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 104/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik 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  
105/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a 
vagyonkezelési szerződés megkötését a határozat melléklete szerinti tervezetnek megfelelő 
tartalommal.  



 6  

A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke a határozat melléklete szerinti 
tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási 
kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhívja a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 105/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
4. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a negyedik 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  
106/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás és a 
Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
között a vagyonkezelési szerződés megkötését a határozat melléklete szerinti tervezetnek 
megfelelő tartalommal.  
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulások elnöke a határozat melléklete szerinti 
tervezettől eljárása során az ügy érdemét nem érintő mértékben, utólagos tájékoztatási 
kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhívja a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési szerződés megkötése tárgyában. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 106/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
5. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki az ötödik 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  
107/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a határozat 
melléklete szerinti tartalommal támogatja az új vagyonkezelési szerződések alapján keletkező, 
valamint a korábbi vagyonkezelési szerződések megszűnése alapján ingatlanon megszűnő 
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vagyonkezelési jog keletkezésének, illetve megszűnésének az ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzéséhez szükséges nyilatkozatok megtételét.  
A képviselő-testület támogatja, hogy a társulási tanácsok elnöke a határozat melléklete 
szerinti tervezettől eljárása során a vagyonkezelési jog bejegyzéshez, illetve törléséhez 
szükséges mértékben, utólagos tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhívja a képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje és igennel szavazzon a vagyonkezelési joggal kapcsolatos nyilatkozatok 
tárgyában. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 107/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv 
6. sz. mellékletét  

képezik!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a hatodik 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  
108/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a határozat 
melléklete szerinti tartalommal támogatja az új vagyonkezelési szerződések alapján keletkező, 
valamint a korábbi vagyonkezelési szerződések megszűnése alapján ingatlanon megszűnő 
vagyonkezelési jog keletkezésének, illetve megszűnésének az ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzéséhez szükséges nyilatkozat(ok) megtételét.  
A képviselő-testület támogatja, hogy a polgármester a határozat melléklete szerinti tervezettől 
eljárása során a vagyonkezelési jog bejegyzéshez, illetve törléséhez szükséges mértékben, 
utólagos tájékoztatási kötelezettséggel eltérhessen. 
Felhívja a képviselő-testület a polgármestert a nyilatkozatok megtételére. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanácsok ülésén (vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

NYILATKOZAT 

Alulírottak  

… (született: …, …, … napján; anyja neve: …; személyi azonosító jele: …; személyi igazolványa 
száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; magyar állampolgár) … szám alatti lakos 
mint … Önkormányzata (székhely: …, törzskönyvi azonosító: …, államháztartási egyedi 
azonosító: …, adószám: …, statisztikai számjel: …) vagyonkezelésbe adó (a továbbiakban: 
Vagyonkezelésbe adó) polgármestere a Vagyonkezelésbe adó képviseletében, 

… (született: …, …, …; anyja neve: …; személyi azonosító jele: …; személyi igazolványa száma: …; 
lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; magyar állampolgár) … szám alatti lakos mint a … 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: …, cégjegyzékszám: …, 
adószám: …, statisztikai számjel: …) korábbi vagyonkezelő (a továbbiakban: Korábbi 
vagyonkezelő) önálló cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselője a Korábbi vagyonkezelő 
képviseletében, valamint 
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Benke Sándor (született:, …, … napján; anyja neve: …; személyi azonosító jele: …; személyi 
igazolványa száma: …; lakcímkártyája száma: …; adóazonosító jele: …; magyar állampolgár) … 
szám alatti lakos mint a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2194 Tura, 0272/7 hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-
082834, adószám: 11884226-2-13, statisztikai számjel: 11884226-3811-572-13.) új 
vagyonkezelő                      (a továbbiakban: Új vagyonkezelő) önálló cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselője az Új vagyonkezelő képviseletében 

i g a z o l j u k ,  h o g y  

1. a Vagyonkezelésbe adó, a Korábbi vagyonkezelő, valamint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között létrejött vagyonkezelési szerződés 
alapján létrejött, és az ingatlan-nyilvántartásba a … számú határozattal a … külterület … helyrajzi 
számú ingatlanra, … m2 nagyságú kivett hulladékudvar és üzemi területre (a továbbiakban: 
Ingatlan) … napjáig a Korábbi vagyonkezelő javára bejegyzett vagyonkezelői jog a szerződés …. 
pont … bekezdése alapján, a Korábbi vagyonkezelő közszolgáltatói minőségének megszűnésével 
2017. … napján megszűnt, 

2. a Vagyonkezelésbe adó az Új vagyonkezelő javára 2017. … napján kelt vagyonkezelési 
szerződéssel határozatlan időre vagyonkezelői jogot alapított az Ingatlanon. 

Mindezek alapján kérjük azt, valamint visszavonhatatlan és feltétlen hozzájárulásunkat 
adjuk ahhoz, hogy a … külterület … helyrajzi számú ingatlanról, a Korábbi 
vagyonkezelőnek a tulajdoni lap II. rész …. pontjában nyilvántartott vagyonkezelési joga 
törlésre, valamint az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára az Új vagyonkezelő vagyonkezelési 
joga bejegyzésre kerüljön. 

………………………….., 2017. …………..  

 

……………………….. 
… Önkormányzat 

képv.: … polgármester 
Vagyonkezelésbe adó 

……………………….. 
… Nonprofit Kft. 

képv.: … 
ügyvezető 

Korábbi vagyonkezelő 

……………………….. 
Szelektív Nonprofit Kft. 

képv.: Benke Sándor 
ügyvezető 

Új vagyonkezelő 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem … ügyvéd … napján: 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2017. ELSŐ FÉLÉVI, 2017. I-III. 
NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS ANNAK PÉNZÜGYI 
TELJESÍTÉSEIRŐL 

(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. 
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A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
109/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő 
Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. első félévi költségvetésének a 
módosítására a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata képviseletében a 
soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 13. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 109/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
7. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
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  
110/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő 
Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. I-III. negyedévi költségvetésének a 
módosítására a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata képviseletében a 
soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 13. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 110/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
8. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
111/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő 
Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. első félévi gazdálkodásának 
pénzügyi teljesítéséről a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata képviseletében a 
soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 13. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 111/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
9. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a negyedik 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  
112/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő 
Társulási Tanács ülésen igennel szavaz a Társulás 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásának 
pénzügyi teljesítéséről a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata képviseletében a 
soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 13. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 112/2017. (XI. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
10. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS HÓELTAKARÍTÁSI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI FE LADATOK 
ELLÁTÁSÁRÓL  

(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. 
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A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
113/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ever Green Work Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Béke u. 16.) bízza meg a 2017-2018. évi téli időszak hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési feladatainak ellátásával, 2017. december 1. és 2018. február 28. közötti 
időszakra egyösszegű, bruttó 400.050,- Ft átalánydíj áron, valamint 2017. november és 2018. 
március hónapokban eseti megrendelés alapján bruttó 8.255,- Ft/óra díjon. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.9.) önkormányzati rendeletben a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és egyéb 
üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. november 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS URNAFAL B ŐVÍTÉSÉRŐL 
(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  
114/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 db előregyártott urnafal 
legyártásával, szállításával és telepítésével a STONES-Gránit Bt.-t (székhely: 3074 
Sámsonháza, Petőfi út 41.) bízza meg bruttó 1.071.025,- 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. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VALAMINT SZERVEI SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 35/2010. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
13/2017. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítás áról 

 
(A 13/2017. (XI. 9.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

11. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 15/2015. (XII. 16.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 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 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
14/2017. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 15/2015. (XII. 16.) önkormány zati rendelet módosításáról 
 

(A 14/2017. (XI. 9.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
12. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „P OLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÓVODA ENERGETIKAI 
FEJLESZTÉSE KEREKHARASZTON ”  CÍMŰ TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038 
SZÁMÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKTMEN EDZSMENT 
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  

(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. 
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A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
115/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda 
energetikai fejlesztése Kerekharaszton” című TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038 számú projekt 
megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a Fejlesztési és 
Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) bízza meg, 
bruttó 1.562.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot adót, 
amely  költség teljes mértékben a pályázati támogatásból kerül megtérítésre. 
 
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 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „P OLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÓVODA ENERGETIKAI 
FEJLESZTÉSE KEREKHARASZTON ”  TÁRGYÚ FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 
TERVEZŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  

(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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
116/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 154/2016. (XII. 14.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
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 
 
 
 
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: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
117/2017. (XI. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00038 
azonosítószámú, „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése Kerekharaszton” 
című projekthez kapcsolódó tervezői feladatok ellátásával az Incorso Építész és Építő Műhely 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1033 Budapest, Meggyfa u. 27.) bízza meg bruttó 1.879.600,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított. 
 
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 
 
 
 
10. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy elkészült a települési arculati kézikönyv és a településképi bejelentésről szóló 
rendelet. Kérte, hogy nézzék át a képviselők és mondják el véleményüket. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Elmondta, hogy 2017. december 31-ig ezeket el kell fogadnia a testületnek. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Kerekharaszti út járdájának felújítására benyújtott BM 
pályázaton 5.291.538 Ft-ot nyertek, az önerő 2.849.290 Ft lesz. A határidő 2018. december 
31. Az Orgona utca felújításának határideje szintén 2018. december 31., valamint a 
szennyvízcsatorna elkészülésének határideje is. Ezeket megpróbálják majd 
összeszinkronizálni. Megkereste a Belügyminisztériumot, de nem lehet a határidőt kitolni. 
2017. november 18-án sakkversenyt tartanak a faluban. 
A szociális tűzifa pályázaton nyert 43 m3 szociális tűzifa megérkezett. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-től Gödöllőről kell még elhozni 20 m3 fát, de még egyeztetni kell. A kérelmezők 
2017. november 15-ig nyújthatják be az igényeket, majd ezután a bizottság fog dönteni. 
 
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 


