
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 11-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 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 
 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
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 5. napirendi pont után egymást 
követő sorrendben a következő napirendi pontokat: 

– Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról; 

– Előterjesztés szociális célú tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről. 
 
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 képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
94/2017. (X. 11.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. október 11-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fenntartói értékeléséről 

2. Előterjesztés a Kutyaszív Alapítvány részére támogatás nyújtásáról 
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3. Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv 
elfogadásáról 

4. Előterjesztés a 2017. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

5. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

6. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 

7. Előterjesztés szociális célú tűzifa ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

Előterjeszt ő, előadó a 6-7. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

8. Egyebek 

 
 

* * * 
 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA FENNTARTÓI 
ÉRTÉKELÉSÉRŐL 

(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  
95/2017. (X. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kerekharaszti 
Csillagfény Óvoda (székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) pedagógiai-szakmai 
munkájának értékelését. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 20. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KUTYASZÍV ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE TÁMOGATÁS 
NYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
A Kutyaszív Alapítvány egy gyengélkedőt szeretne építeni kutyák részére, és ehhez kérnék az 
önkormányzat segítségét. A költségvetésben még van pénzügyi forrás támogatásokra, ezért 
100.000 Ft támogatást javasolt nyújtani az alapítvány részére. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
96/2017. (X. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kutyaszív Alapítvány (székhelye: 
3000 Hatvan, Bercsényi út 28.) részére a 2017. évre vonatkozóan 100.000,- Ft, azaz 
Egyszázezer forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező támogatási szerződésben 
foglaltak szerint. A támogatás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 8.) önkormányzati rendeletben 3. mellékletében, az 
alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 30. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

 
 
 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata  (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2 KSH 
törzsszáma: 15729576-8411-321-10; adószáma: 15729576-2-10; bankszámlaszáma: 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575550-57491000 képviseli: Szabó Ádám 
polgármester ; továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről a  
Kutyaszív Alapítvány  (székhelye: 3000 Hatvan, Bercsényi utca 28. képviseli: Rudas Aranka 
elnök, a továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére 
 

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2017. évi költségvetésben az alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz költséghely terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: Gyengélked ő építése a beteg, sérült, 
bántalmazott kutyák számára.  
 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott 
részére. 
 
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott 
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére. 
 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a 
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg 
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2018. december 31. napjáig az 
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé. 
 
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki 
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a 
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402142-49575550-57491000 számú 
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
 
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat 
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását 
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402142-
49575550-57491000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.  
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe 
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.  
 
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:  
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,  
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós 
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – 
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.  
 
8. Ezen megállapodás a 2017. évre érvényes.  
 
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok 
személyében nem állnak fenn.  
 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  
 
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő 
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 
 
Kerekharaszt, 2017. március … 

 
 …................................................ …....................................................
 Támogató Támogatott 
 Szabó Ádám Rudas Aranka  
 polgármester elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
 Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
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3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ GÖRDÜL Ő 
FEJLESZTÉSI TERV 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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
97/2017. (X. 11.) 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. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2017. ÉVBEN MEGRENDEZENDŐ LAKOSSÁGI VESZÉLYES 
HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tavalyelőtt volt hulladékgyűjtés, tavaly nem, ezért felmerült, hogy idén kellene egyet szervezni. 
A szállítást végző cég 3 időpontot javasolt: október 28., november 4. vagy november 11. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
98/2017. (X. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszt községben 
lebonyolítandó lakossági veszélyes hulladékgyűjtés elvégzésével a Design Termelő, 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt legfeljebb bruttó 400.000,- 
Ft keretösszegig történő felhasználással. 
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Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendeletben az „egyéb szolgáltatás” költséghelyen 200.000,- Ft 
összegben, valamint további 200.000,- Ft összegben az általános tartalék költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 20. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Melyik napra kérjék az elszállítást? Ha mindenkinek megfelel, akkor az október 28-i időpontot 
fogja kérni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A hatvani tapasztalat alapján javasolta, hogy a lakosoktól kérjenek lakcímkártyát, mert az 
önkormányzat sokat fizethet, ha a környező településekről is ide hozzák a veszélyes 
hulladékot. 
 
Szabó Ádám polgármester  
A szórólapon ez majd fel lesz tüntetve. 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Jóvá kell hagyni az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőrökkel 
együtt összeállítottak egy belső ellenőrzési tervet, ami a feladat nem komplex jellegére 
tekintettel két pontot tartalmaz.  
Az egyik pont alapján lesz egy intézményellenőrzés az óvodában, hogy az intézményi 
létszámok megfelelően vannak-e megállapítva, illetve a támogatások leigényelve, a 
jogszabályban meghatározott igazolások, okmányok rendelkezésre állnak-e.  
A másik ellenőrzési téma az önkormányzatot érinti, nevezetesen, hogy a 2017. évben igényelt 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást a jogszabálynak megfelelően 
használták-e fel. 
Lesz majd egy soron kívüli ellenőrzés is, ezt azonban a terv nem tartalmazza. Ha a 
köztársasági elnök úr kiírja a választásokat, onnantól kezdve a választásokra kapott 
pénzeszközöket is a belső ellenőrzés kontrollja után lehet az államtól leigényelni. Ezt a terv 
nem tartalmazza, de ez az ellenőrzés is várható. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
99/2017. (X. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
2018. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
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 99/2017. (X. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI 
TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

(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  
100/2017. (X. 11.) 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 támogatja Rodek Antal 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 23. 2/8. 
szám alatti lakos, Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd utca 25. szám alatti lakos és 
Dr. Szalai László 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47. szám alatti lakos felügyelőbizottsági taggá 
történő megválasztását a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától számított 3 éves 
határozott időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tagok tisztségüket ingyenesen, 
ellenszolgáltatás nélkül látják el.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében a tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : a Kft. soron következő taggyűlésén 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS SZOCIÁLIS CÉLÚ T ŰZIFA INGYENES ÖNKORMÁNYZATI 
TULAJDONBA KERÜLÉSÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felhívása alapján az önkormányzatok jelentkezhettek 
ingyenes tűzifára. Az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gödöllői lerakatából 20,63 
m3 fát nyert. Az önkormányzat a fát ingyen átveheti, csak a szállításról kell gondoskodnia.  
A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel felvette a kapcsolatot a szállítást illetően, segítséget kért, de még 
várja a választ a közútkezelőtől is, hogy a fát milyen formában lehet szállítani, lehet-e daruzni, 
vagy kézzel kell felpakolni a teherautóra. A parkerdőtől ezután tudnak ajánlani valakit, aki 
elszállítja a fát. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
101/2017. (X. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-
vel (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) megállapodást köt állami vagyonba tartozó 
vagyontárgyak (20,63 m3 mennyiségű, 127.906,- Ft nyilvántartási értékű tűzifa csomag) 
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüléséről. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a 
megállapodást aláírja. 
A tűzifa elszállításához szükséges pénzügyi forrás a képviselő-testület 48/2017. (IV. 26.) 
számú határozata alapján rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Szociális és Ellenőrző Bizottságot, hogy a tűzifának a 
lakosság részére történő kiosztásáról az igények figyelembe vételével döntsön. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. október 31. (a megállapodás megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
8. napirendi pont  

EGYEBEK  
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Elmondta, hogy 43 m3 szociális tűzifát nyert pályázat alapján az önkormányzat 764.540 Ft 
értékben. A Szociális és Ellenőrző Bizottság fogja a kérelmeket elbírálni. 
A temetőben urnafalakat építettek, amikben már csak 3 szabad hely van. Megkérdezte a 
kivitelező céget, hogy vállalnák-e ugyanilyen urnafal kivitelezését. Ha úgy döntenek, hogy kell 
új urnafal, akkor ezt a novemberi testületi ülésre be fogják hozni. Ha korábban volt 3 árajánlat, 
és akkor kiválasztották a legkedvezőbbet, továbbá ugyanilyet szeretnének csináltatni 
ugyanazon az áron, akkor is kell 3 árajánlatot bekérni? 
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dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ugyanerre kell megpróbálni bekérni az ajánlatokat ezekkel a műszaki paraméterekkel. Az 
SZMSZ szerint be kell kérni a 3 árajánlatot, ez az önkormányzat érdeke is. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Akkor kérni fognak 3 árajánlatot. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az is jó, ha azt mondják, hogy ilyen műszaki tartalommal nem tudják vállalni az urnafal 
elkészítését, de a 3 árajánlatot mindenképpen be kell kérni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ki lett küldve az arculati kézikönyv, remélte, hogy sikerült átnézni. Az észrevételeket el fogják 
küldeni a tervezőnek, és majd a következő lépés lesz a lakossági egyeztetés. 
Az október 14-i burgonyavásárral kapcsolatban elmondta, hogy az osztást megelőző napon, 
pénteken fog érkezni a szállítmány. Kérnek majd segítséget a lepakoláshoz és az osztáshoz 
is. 
Október 5-én idősnapi köszöntő volt, ami jó hangulatú volt, úgy vélte, hogy jól esett a 
nyugdíjasoknak, hogy megemlékeztek róluk. 
Az október 23-i megemlékezés október 19-én 16:00 órakor lesz megtartva ünnepi műsor 
keretében. 
Október 25-én 10:00 órakor a rendőrkapitány bűnmegelőzési egyeztető fórumot tartana, 
melyre meghívják a jegyzőt és az intézményvezetőket. Aki tud a képviselők közül, kérte, hogy 
vegyenek részt rajta. 
 
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 
 


