
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 20-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 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 
Igazoltan voltak távol:  
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Kereki Erzsébet képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 

 

 
* * *  

 
Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
Kérte, hogy a meghívón feltüntetett 6. napirendi pontot – Előterjesztés a kerekharaszti 27 
helyrajzi számú ingatlanra történő ivóvíz szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos döntésről – 
vegyék le napirendről, és helyette a következő napirendi pontot tárgyalják meg: Előterjesztés 
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
94/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. június 20-i rendkívüli 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
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Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a 
Társulás 2018. június 28-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában 

2. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexéről 

3. Előterjesztés a műfüves pálya használati díjainak megállapításáról 

4. Előterjesztés közműves ivóvízellátásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 

5. Előterjesztés a Kerekharaszt községben megvalósuló szennyvízelvezetés 
beruházáshoz kapcsolódó döntésről 

6. Előterjesztés konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról 

7. Előterjesztés a Legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat 
elvégzéséhez szükséges vízmintavételezési feladatokról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-7. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

8. Egyebek 

 
* * * 

 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁSBAN , ILLETVE A HATVAN ÉS 
KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSE TÁRSULÁSBAN IS TAGSÁGGAL RENDELKEZ Ő 
ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A TÁRSULÁS 2018. JÚNIUS 28-I ÜLÉSEIRE 
ELŐTERJESZTETT NAPIRENDI PONTOK TÁRGYÁBAN  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy Bag és Verseg községek önkormányzatai csatlakoznak a társuláshoz. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az 
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
95/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a 
Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás, illetve e társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság vagy társaságok a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való részesedésszerzésével összefüggésben 
szükséges társasági szerződés-módosítást, valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, 
az alvállalkozói, a bérleti, albérleti, illetve vagyonkezelési szerződések tekintetében a Társulás 
Elnöke a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság soron következő ülésén szavazati jogát gyakorolja. 
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Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
96/2018. (VI. 20.) 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 úgy döntött, támogatja, 
hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató Társulás, illetve e társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos 
tulajdonában álló gazdasági társaság vagy társaságok a Szelektív Hulladékhasznosító és 
Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban való részesedésszerzésével 
összefüggésben szükséges társasági szerződés-módosítást, valamint ehhez kapcsolódóan a 
közszolgáltatási, az alvállalkozói, a bérleti, albérleti, illetve vagyonkezelési szerződések 
tekintetében a Társulás Elnöke a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő ülésén szavazati jogát gyakorolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
97/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a 
Társulás elnöke a Társulást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) üzletrésze alapján megillető 
szavazati jogát a Társulás társulási tanácsának két ülése között, halaszthatatlan kérdésekben 
a Társulási Tanács részére való utólagos beszámolási kötelezettség mellett gyakorolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
 



 4  

Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a negyedik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
98/2018. (VI. 20.) 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 úgy döntött, támogatja, 
hogy a Társulás elnöke a Társulást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) üzletrésze alapján 
megillető szavazati jogát a Társulás társulási tanácsának két ülése között, halaszthatatlan 
kérdésekben a Társulási Tanács részére való utólagos beszámolási kötelezettség mellett 
gyakorolja. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki az ötödik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
99/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy Bag 
Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, minősített többséggel 
meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének meghozatalát követő hónap 
első napjával és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. mellékletének módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete 

minősített többséggel meghozott határozata meghozatalát követően 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a hatodik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
100/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy 
Verseg Község Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, minősített többséggel 
meghozott képviselő-testületi határozatok mindegyikének meghozatalát követő hónap 
első napjával, de legkorábban 2018. október 1. napjával és jóváhagyja a Társulási 
megállapodás 1. mellékletének módosítását az előterjesztés melléklete szerint. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodás jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete 

minősített többséggel meghozott határozata meghozatalát követően 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ETIKAI 
KÓDEXÉRŐL 

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
101/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Etikai Kódexet. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. június 1. napjától 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 101/2018. (VI. 20.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A MŰFÜVES PÁLYA HASZNÁLATI DÍJAINAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

(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 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
102/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti 44 hrsz.-ú 
ingatlanon található műfüves pálya használatának díjait 2018. június 21-étől az alábbiakban 
határozza meg: 
 
Kerekharaszti székhellyel (telephellyel) rendelkező, 
Kerekharaszton működő szervezet általi  - használat: 500 Ft+ÁFA/óra 
 - rendezvény: 3000 Ft+ÁFA/nap 

 
Kerekharaszton kívüli székhellyel (telephellyel) rendelkező,  
nem Kerekharaszton működő szervezet általi - használat: 3000 Ft+ÁFA/óra 
 - rendezvény: 10000 Ft+ÁFA/nap 
 
Kerekharaszton állandó lakóhellyel vagy tartózkodási  
hellyel rendelkező magánszemély általi használat: térítésmentes 

 
Kerekharaszton állandó lakóhellyel vagy tartózkodási  
hellyel nem rendelkező magánszemély általi használat: bruttó 500 Ft/személy/alkalom 

H a t á r i d ő  : 2018. június 21. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
103/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény alapján elfogadja az ellátásért felelős számára meghatározott jogok 
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gyakorlásáról, a kötelezettségek teljesítésének módjáról és feltételeiről, valamint az ellátásért 
felelősök képviseletéről szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal. A 
képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a megállapodás 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megállapodás aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 

Megállapodás 
 

amely létrejött  
név:   Apc Községi Önkormányzat 
képviseli:   Juhász István polgármester,  
székhely:  3032 Apc, Erzsébet tér 1.,  

név:   Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli:   Horváth Richárd polgármester,  
székhely:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2., 

név:   Heréd Községi Önkormányzat 
képviseli:    Kómár József polgármester,  
székhely:  3011 Heréd, Rákóczi ú 39.,  

név:   Kerekharaszt Községi Önkormányzat 
képviseli:   Szabó Ádám polgármester,  
székhely:  3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.,  

név:   Lőrinci Városi Önkormányzat  
képviseli:   Víg Zoltán polgármester,  
székhely:  3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.,  

név:   Nagykökényes Községi Önkormányzat 
képviseli:   Besszer Andrásné polgármester,  
székhely:  3012 Nagykökényes, Szabadság út 37 .,  

név:   Petőfibánya Községi Önkormányzat 
képviseli:   Juhászné Barkóczy Éva polgármester,  
székhely:  3023 Petőfibánya, Bánya út 3.,  

név:   Verseg Község Önkormányzata 
képviseli:   Józsa Csaba polgármester,  
székhely:  2174 Verseg, Templom tér 12.,  

név:   Zagyvaszántó Községi Önkormányzat 
képviseli:   Fekete László polgármester,  
székhely:  3031 Zagyvaszántó, Templom tér 12.,  

mint víziközmű-tulajdonos önkormányzatok – továbbiakban: Önkormányzatok, vagy Ellátásért 
felelősök között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1) Önkormányzatok rögzítik, hogy a Hatvan és térsége közműves ivóvíz ellátását biztosító 
víziközmű-rendszer  Hatvan Város Önkormányzata, Apc Községi Önkormányzat,Heréd 
Községi Önkormányzat, Kerekharaszt Községi Önkormányzat, Lőrinci Városi Önkormányzat, 
Nagykökényes Községi Önkormányzat, Petőfibánya Községi Önkormányzat, Verseg Község 
Önkormányzata, valamint  Zagyvaszántó Községi Önkormányzat tulajdonában van.  
A víziközmű-rendszer azonosító száma 11-22309-1-009-00-10  
 

2) A víziközmű-rendszeren ellátási felelősséggel rendelkező önkormányzatok a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/G.§ (1) bekezdésére 
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hivatkozással megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatokat Hatvan város polgármestere 
képviseli. 
Polgármester neve: Horváth Richárd polgármester, elérhetősége: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
 

3) Az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 
vonatkozásában Önkormányzatok az alábbiakban állapodnak meg: 

- Az Önkormányzatok kinyilvánítják azon akaratukat, hogy az 1) pontban meghatározott 
víziközmű-rendszeren megillető ellátásért felelősi jogokat és kötelezettségeket 
közösen gyakorolják.  

- A víziközmű-vagyont érintő kérdésekben az ellátásért felelősöket a víziközmű-
rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltség nettó könyv szerinti értékének megfelelő 
szavazati jog illeti meg. Az ellátásért felelősök egyszerű többséggel hozzák meg 
döntéseiket. 

- Ellátásért felelősök a víziközmű-rendszer üzemeltetésével a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
3300 Eger, Hadnagy u. 2. szám alatti víziközmű-szolgáltatót bízták meg. A 
közszolgáltatás ellátása bérleti-üzemeltetési szerződés alapján történik. 

- Önkormányzatok a Vksztv. 11.§ -ban szabályozott gördülő fejlesztési terv beruházási 
tervrészét egymás között egyeztetik és döntésükről tájékoztatják  a víziközmű-
szolgáltatót – olyan időpontban, hogy a Vksztv. 11.§ (2) és (5) bekezdésében 
meghatározottak szerint az Energiahivatalhoz benyújtható legyen. 

- Ellátásért felelősök a Vksztv. 5/G. (5) bekezdésében meghatározott arányban viselik a 
feladatok ellátásával járó terheket.  

Ezen megállapodást az Önkormányzatok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
írták alá.  

Hatvan, 2018. …………………………………… 
 
 
Apc Községi Önkormányzat    Hatvan Város Önkormányzata 
 
Juhász István        Horváth Richárd 
polgármester       polgármester 
 
 
Heréd Községi Önkormányzat   Kerekharaszt Községi Önkormányzat 
 
Kómár József       Szabó Ádám 
polgármester       polgármester 
 
 
Lőrinci Városi Önkormányzat   Nagykökényes Községi Önkormányzat 
 
Víg Zoltán       Besszer Andrásné 
polgármester       polgármester 
 
 
Petőfibánya Községi Önkormányzat   Verseg Község Önkormányzata 
 
Juhászné Barkóczy Éva     Józsa Csaba 
polgármester       polgármester 
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Zagyvaszántó Községi Önkormányzat   
 
Fekete László   
polgármester   
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZT KÖZSÉGBEN MEGVALÓSULÓ 
SZENNYVÍZELVEZETÉS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Egy megállapodást kell aláírni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel az engedély kiadásához, mert 
kártalanítási összeget kell fizetni a társaságnak. Már nagyon várják az engedélyüket, hogy a 
vízügyi igazgatóság ki tudja adni a hozzájárulást, és elkezdődjön a beruházás. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
104/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kártalanítási megállapodást köt a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) a „KEHOP-2.2.2-15-
2016-00081 azonosítószámú Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 
fejlesztés 7. (ÉMO7) projekt Kerekharaszt szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési 
engedélyes terve” alapján megvalósuló szennyvíz hálózat fejlesztéssel kapcsolatosan a 
hatvani 0687 hrsz.-ú és a hatvani 895/30 hrsz.-ú, a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan összesen 145 négyzetméternyi 
ingatlanrészének igénybevételére, 101.050,- Ft + ÁFA igénybevételi díj megfizetésével. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a határozat 
mellékletét képező kártalanítási megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a „vagyongazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. (a szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 

(A 104/2018. (VI. 20.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
2. sz. mellékletét  

képezi!) 
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6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
105/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Észak-Magyarországi 
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)" című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 
azonosítószámú projekt keretében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 
(székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint konzorciumvezetővel, valamint a 
konzorciumi együttműködési megállapodás 2. pontjában szereplő települések 
önkormányzataival, mint végső kedvezményezettekkel megkötött konzorciumi együttműködési 
megállapodás 2. számú módosítását elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 105/2018. (VI. 20.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Eredetileg a kerekharaszti 27 helyrajzi számú ingatlanra történő ivóvíz szolgalmi jog 
bejegyzésről szóló előterjesztést tárgyalták volna. A FORMAPLASZTKER Bt. szolgalmi jog 
bejegyzését kérte erre az ingatlanra, hogy ezen keresztül be tudja vezetni a vizet a saját 
ingatlanára. A tulajdonosi hozzájárulást már kiadta, csak a társaság azt akarta, hogy a 
szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartásba is be legyen jegyezve. A Műszaki Iroda vezetője 
jelezte, hogy közterületről van szó, amire nem kell szolgalmi jogot bejegyezni, ezért vették le 
napirendről ezt az előterjesztést. 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A LEGIONELLA ÁLTAL OKOZOTT FERT ŐZÉSI KOCKÁZATHOZ 
KAPCSOLÓDÓ VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÍZMINT AVÉTELEZÉSI 
FELADATOKRÓL  

(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 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
106/2018. (VI. 20.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Legionella által okozott fertőzés 
kialakulásának megelőzése érdekében, az elkészült kockázatértékelési dokumentáció alapján 
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálatán (Kerekharaszt, 
Bimbó u. 2.), valamint a Kerekharaszti Csillagfény Óvodában (Kerekharaszt, Kerekharaszti út 
2.) összesen 2 mérési ponton történő vízmintavétellel, illetve annak vizsgálatával a SYNLAB 
Hungary Kft.-t (székhely: 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet) bízza meg, bruttó 
29.972,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az „egyéb szolgáltatás” 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 
 
 
 
8. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az óvodai tornaszoba építésére benyújtott TOP-os pályázat révbe ért. A projekt kezdete 2017. 
november, a befejezési ideje 2018. szeptember 30., amit majd módosítani kell, mert addig 
biztos nem fog tudni megépülni. 
Az EFOP-os pályázatnál a határidő már módosítva lett és 2018. december 31-ig kellene 
befejezni a beruházást. A pályázat benyújtásakor tervezői költségbecslést végeztek, ez 
alapján lett benyújtva, de azóta elszabadultak az árak az építőiparban. A tervezővel 
egyeztettek, hogyan lehetne csökkenteni a műszaki tartalmat úgy, hogy a támogatási 
összegbe beleférjenek. Amint meglesz ez az új ajánlat, akkor ismét árajánlatokat fognak kérni 
és majd kiválasztják a kivitelezőt. 
Indul az óvoda és a hivatal energetikai felújítása. A nyílászárók július elejére fognak elkészülni, 
de előtte a külső szigetelési munkákat elkezdik csinálni. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
A Hatvanban érezhető kellemetlen szaggal kapcsolatban mi a helyzet, mert Kerekharaszton is 
lehet időnként érezni? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Azt az információt kapta, hogy a cég felfüggeszti a tevékenységét. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A hivatalnak nincs hatásköre ebben az ügyben eljárni. Hatvanban rengeteg lakossági panasz 
érkezik, amiket továbbítanak az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, a Heves Megyei 
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Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának Környezetvédelmi Osztályához. Ott van lehetőség a 
működés felülvizsgálatára és különféle mérések megrendelésére. 
Hatvanban tervbe van véve, hogy ha a környezetvédelmi hatóság nem lép, akkor a város 
megrendeli a szagmérést. 
Az ügyészség közjogi szakága vizsgálja a törvényes működést, illetve többen mondták, hogy 
feljelentést tesznek környezetkárosítás miatt, de ezek megtételéről nincs információ. 
Hatvanban már volt tiltakozás is civil kezdeményezésre. Nem csak szennyvíz iszapot, hanem 
vasúti talpfákat is raknak ott le. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Mivel több minden van ott elhelyezve, ezért lehet, hogy kölcsönhatás lép fel. Régen ezeket a 
talpfákat elégették az erőműben. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Most már ez veszélyes hulladéknak minősül. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A lakossági panaszokat az ügyfélszolgálat fogadja, illetve a kerekharaszti lakossági 
panaszokat is továbbítják a környezetvédelmi hatóságnak. A hatvani közterület-felügyelet 24 
órás szolgálatban van, járják a várost, és úgynevezett szagnaplót vezetnek, hogy mely 
időpontban a város melyik területén érződik ez a szag, de tulajdonképpen be lehet írni ebbe 
az egész város területét, ha olyan a széljárás. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
A cég hogyan áll a dologhoz? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ők tagadnak. Amikor megjelenik a hatóság, akkor minden rendben van. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Azt hallotta, hogy a hulladékot szalmával takarják le. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A szalmával történő letakarás a technológia része. Nem tudnak mit tenni azon túl, hogy az 
önkormányzat is hallatja a hangját. Horváth Richárd polgármester úr is írt levelet a 
környezetvédelmi hatóságnak. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az autópálya melletti zajvédő fallal kapcsolatban 2016-ban volt levelezés, azóta elakadt az 
ügy, de ezt felelevenítik feltétlenül, mert a falu egyes részein hallani lehet az autópálya zaját. 
 
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 


