
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 25-én  
7:45 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 (késve érkezett) 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
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 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 a fenti módosítással együtt 
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  
74/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. május 25-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

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 Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
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2. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2017. IV. negyedévi költségvetése módosításáról, valamint a 2017. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról, a tevékenységi köreiről, a társaság cégnevéről, az ügyvezető 
lemondásáról, a társasági szerződés módosításáról 

4. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési év indításának előkészítéséről 

5. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7. Előterjesztés a műfüves pálya használati díjainak megállapításáról 

8. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseire 
vonatkozó éves statisztikai összegzésről 

9. Előterjesztés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekthez 
kapcsolódóan, a Kerekharaszt szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési 
eljárásához szükséges közműnyilatkozat kiadásáról 

10. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-10. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

11. Egyebek 

 
* * * 

 
Bóna Róbert alpolgármester bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 7. 

 
 

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. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
75/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 132. (XII. 13.) 2017. évi; 11., 12. 
(II. 14.), 24., 25., 26. (II. 28.), 30., 31., 32. (III. 12.), 37., 38., 39., 40., 41., 42. (III. 29.), 44., 45., 
46., 47., 48., 49. (IV. 11.), 51., 53., 54., 55., 58., 59. (IV. 18.), 61., 62. (IV. 25.) 2018. évi lejárt 
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határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót 
elfogadja. 
 
 

* * * 
 
1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS 
ANNAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉR ŐL 

(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  
76/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen 
határozat mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2017. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét             7.856.191 Ft-ban 
b)  kiadási főösszegét                                                                     3.671.153Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben 
található. 
Egyenleg: 9.742.001 Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 76/2018. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második 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  
77/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan 
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló, annak mellékleteit, melyek 
az alábbi tételeket részletezik: 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
pénzmaradványa: 9.742.001 Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

 tartalék: 8.957.904 Ft 
 2018. évi működési kiadásra beépítve: 784.097 Ft. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában 
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 

 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
78/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 3.006.044.958 Ft 
főösszeggel elfogadja 
A Társulás vagyonmérlegét a határozat melléklete tartalmazza. 
 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által 
elszámolt értékcsökkenés összege 188.890.320 Ft 2017. november 15-ig, mely összeg a 
vagyonkezelési szerződésből eredő visszapótlási kötelezettség alapja. A Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. által elismert 
visszapótlási kötelezettség összege 120.871.021 Ft a Társulás mérlegkészítésének 
időpontjában. A két összeg közötti különbség 68.019.299 Ft, amely 2018. évben kerül 
egyeztetésre, ami alapján a Társulás 2018. évi mérlegében kerül elszámolásra. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában 
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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(A 78/2018. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 

2. 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  
79/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló 
kimutatást a határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
Társulás 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről elfogadása tárgyában 
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 79/2018. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2017. IV. NEGYEDÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSE MÓDOSÍTÁSÁRÓL , VALAMINT A 2017. ÉVI 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS ANNAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉR ŐL 

(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  
80/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2017. évi 
költségvetése IV. negyedévi előirányzat módosítását az alábbiak szerint: 



 6  

A Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai 2017. december 31. fordulónappal: 
 

A Társulás bevételi és kiadási el őirányzata:  3.209.024.666 Ft 
 
1. Bevételi jogcímek: 
a) Társulás működési bevétel 
 Tagönkormányzatok támogatása 666.666 Ft 
b) Társulás felhalmozási bevétele: 

Felhalmozási célú támogatási bevétel ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft 
 

2. Kiadási jogcímek: 
a) Működési kiadás 666.666 Ft 

Működési célú kiadások 127.000 Ft 
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 539.666 Ft 
 

b) Felhalmozási célú kiadások (céltartalék) 3.208.3 58.000 Ft 
 
A Társulás 2017. december 31. fordulónapi bevételei és kiadásai előirányzatainak 
részletezését a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 
2017. évi költségvetése IV. negyedévi előirányzat módosítás elfogadása tárgyában szavazati 
jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (társulási tanácsülésen, vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 80/2018. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
4. 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  
81/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 
Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 2017. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket 
részletezik:  
 

1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi tel jesítései 2017. december 31. 
fordulónappal: 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi f őösszeg          3.209.024.666 Ft, 
b)  kiadási f őösszeg                                                                     523.445 Ft. 

 
2. Bevételi jogcímek: 
a) Társulás működési bevétele 
 Tagönkormányzatok támogatása 666.666 Ft 
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b) Társulás felhalmozási bevétele: 
Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről 3.208.358.000 Ft 
 

3. Kiadási jogcímek: 
a) Működési kiadás 523.445 Ft 

Működési célú kiadások 120.845 Ft 
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre 402.600 Ft 
 

b) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft 
 

4. Kiadások és bevételek egyenlege 3.208.501.279 Ft a Társulás kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradványa, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
A Társulás pénzmaradványa: 3.208.501.279 Ft, mely az alábbiakban kerül 
felhasználásra: - tartalék: 3.208.358.000 Ft 

  - 2018. évi működési kiadásra beépítve: 143.249 Ft. 
 

5. A Társulás 2017. évi bevételei és kiadásai megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
6. A Társulás 2017. évi pénzeszközei változásának bemutatását a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 
7. A Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyletek bemutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 3.208.516.789 Ft, a 2017. évi egyszerűsített 
mérlegét és vagyonkimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 
kötelezettségek és részesedések bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
10. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat adósságot 
keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza. 
11. A Társulás a 2017. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 
2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 
tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (társulási tanácsülésen, vagy a megismételt ülésen) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 81/2018. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
5. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL , A 
TEVÉKENYSÉGI KÖREIRŐL, A TÁRSASÁG CÉGNEVÉRŐL, AZ ÜGYVEZETŐ 
LEMONDÁSÁRÓL , A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 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 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  
82/2018. (V. 25.) 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, Szepes Béla utca 2.) tagja a 
társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Társaság 2017. évi egyszerűsített 
éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatban 321 224 e 
Ft egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel, -87 444 e Ft összegű eredménnyel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét arra, hogy a soron 
következő taggyűlésen Kerekharaszt Község Önkormányzata tagot képviselje, helyette és 
nevében tagsági jogokat 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 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  
83/2018. (V. 25.) 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: Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron 
következő taggyűlésén igennel szavaz a társaság tevékenységi köreinek a módosítására az 
alábbiak szerint: 
 
3.1. A társaság TEÁOR’08 szerinti főtevékenysége:  

 
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 
3.2. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei: 
 
  7020 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 
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 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  
84/2018. (V. 25.) 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: Szepes Béla utca 2.) tagja hozzájárul a 
társaság nonprofit közhasznú jellegének a törléséhez. 
 
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 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  
85/2018. (V. 25.) 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: Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron 
következő taggyűlésén igennel szavaz a társaság cégnevének módosítására az alábbiak 
szerint: 
 
1.1 A társaság cégneve: Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. 
 
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 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  
86/2018. (V. 25.) 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, Szepes Béla utca 2.) tagja a 
társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy 2018. szeptember 15. 
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napjával a taggyűlés elfogadja a társaság ügyvezetője, Soós Péter János e tisztség 
vonatkozásában tett lemondását. 
 
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 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  
87/2018. (V. 25.) 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, Szepes Béla utca 2.) tagja a 
társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a társasági szerződés módosítására a 
határozat melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy elfogadja a társasági szerződés 
változásokkal egybefoglalt hatályos szövegét egységes szerkezetben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét arra, hogy a 
cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratokat aláírja. 
 
H a t á r i d ő  : A Kft. soron következő taggyűlésen 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 87/2018. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
6. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2018/2019-ES NEVELÉSI ÉV INDÍTÁSÁNAK 
ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 

(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  
88/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok számát a Kerekharaszti Csillagfény Óvodában (székhely: 3009 
Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) 2 óvodai csoportban határozza meg. 
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H a t á r i d ő  : 2018. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 19/2013. (XII. 12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Úgy akarják módosítani a rendeletet, hogy adjanak egy kis mozgásteret a Szociális és 
Ellenőrző Bizottságnak, hogy ne ugyanazok kapjanak fát, akik eddig is kaptak. Többen 
jelezték a hivatalban, hogy nem kapják meg a 12.000 Ft-os gázár kompenzációt, mert nem 
fűtenek gázzal. Az állam azt ígérte, hogy ők is fognak kapni. A Belügyminisztérium ennek 
kapcsán ismét adott szociális tűzifát, de a rendelet alapján ugyanazok kaphatnák meg, akik 
korábban is. Megpróbálják azoknak adni ezt a fát, akik nem kaptak gázár kompenzációt. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezet 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 
6/2018. (V. 26.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A 6/2018. (V. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
7. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VALAMINT SZERVEI SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 4/2013. (III. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A szervezeti és működési szabályzat szerint a közmű csatlakozási hozzájárulás kiadása eddig 
képviselő-testületi hatáskörben volt. Most kell kiadni egy nyilatkozatot a szennyvízcsatorna 
építéséhez is. Mivel már most is késésben vannak ennek a nyilatkozatnak a kiadásával, ezért 
úgy gondolja, hogy a képviselők jogai nem sérülnek azzal, ha polgármesteri hatáskörbe teszik 
a hozzájárulások kiadását, mivel így hamarabb ki tudják adni ezeket. 
A rendeletben szerepel, hogy mindig 3 árajánlatot kell bekérni. Annyi módosítás lesz a 
rendeletben, hogy ha olyantól szeretnék beszerezni a terméket, aki nyilatkozik, hogy egyedüli 
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gyártó az országban, és ezért mástól nem tudnak árajánlatot kérni, akkor el lehessen fogadni 
a tőle való megrendelést, továbbá akkor is lehessen dönteni, amikor kérnek, de nem adnak 
elég árajánlatot. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezet 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 
7/2018. (V. 26.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A 7/2018. (V. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 
8. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A MŰFÜVES PÁLYA HASZNÁLATI DÍJAINAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Próbálták körbejárni a dolgot. Mivel ÁFA-körben vannak, ezért mindenképpen el szeretnék 
érni, hogy a beruházás ÁFÁ-ját vissza tudják igényelni, de ehhez biztosítani kell, hogy legyen 
valamennyi bevétel. Csak civil szervezetektől kérnének pénzt, de azt nem lehet mondani, 
hogy a kerekharaszti szervezetektől nem kérnek pénzt, tehát egy minimális összeget 
beállítottak, hogy próbáljanak bevételt szerezni. 
 
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  
89/2018. (V. 25.) 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 1-jétől 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 
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H a t á r i d ő  : 2018. június 1-től 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEG ZÉSRŐL 

(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  
90/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi közbeszerzésekről 
szóló statisztikai összegezést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. (éves statisztikai összegezés közzétételére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 90/2018. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
9. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 AZONOSÍTÓSZÁMÚ 
PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN , A KEREKHARASZT 
SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYE ZÉSI 
ELJÁRÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖZM ŰNYILATKOZAT KIADÁSÁRÓL  

(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  
91/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Kerekharaszt község 
Önkormányzata tulajdonában lévő csapadékvíz hálózat tulajdonosa és kezelője, 
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felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy az elektronikus közműrendszeren 
keresztül érkezett, a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú, „Észak-Magyarországi 
szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7.(ÉMO7)” című projekt keretében megvalósuló, 
Kerekharaszt szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve ügyében a 
kérelmező AQUA DUPLEX Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 Baja, 
Darázs utca 48.) részére a mellékletben szereplő közmű nyilatkozatot kiadja. 
 
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 
 

Kerekharaszt Község Polgármesterétől 
: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.

: 37/541-434     : 37/541-433
: hivatal@kerekharaszt.hu 

 
AQUA DUPLEX Kft. 
6500 Baja, Darázs utca 48. 
 
 

 
Iktatószám: 366-…./2018/KH. 
Ügyintéző: Pozsonyi Éva 
Tel.: +36 37/542-348 
Tárgy: Közmű nyilatkozat megadása 
Kerekharaszt szennyvízelvezetésének vízjogi 
létesítési engedélyezési terve 

 
Nyilatkozat 

 
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - 
kezelési fejlesztés 7.(ÉMO7)” című projekthez kapcsolódóan, Kerekharaszt község 
szennyvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve tárgyban benyújtott AD/2018 
munkaszámú tervdokumentáció műszaki tartalmához, mint a Kerekharaszt község csapadékvíz elvezető 
hálózat tulajdonosa, üzemeltetője a Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2018. (V. 25.) sz. határozata alapján a hozzájárulást megadom, az alábbi kikötések betartása mellett: 
 
 - a csapadékvíz elvezető hálózattal párhuzamos és keresztező vezetékeknél a vonatkozó szab-
   vány szerinti védőtávolságot és csővédelmet biztosítani kell, 
 - a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni, 
 - a beruházás ideje alatt az érkező vízhozam zavartalan áramlását biztosítani kell, 
 - a csapadékvíz elvezető hálózat sérülése esetén az eredeti állapotot helyre kell állítani, 
 - be kell tartani a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
   Korm. rendelet vonatkozó előírásait. 
 
A közműnyilatkozat megadása az egyéb hozzájárulások, engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 
 
A nyilatkozat 6 hónapig érvényes.  
 

Hatvan, 2018. május 25. 
        

 Szabó Ádám 
 polgármester 

 
Látta:   
 dr. Szikszai Márta 

jegyző 
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10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁ VAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
A módosítással megbízták Horváth Krisztina főépítészt. Amikor az arculati kézikönyvet 
csinálták, akkor ezen a procedúrán már végigmentek, és ugyanezt a procedúrát a 
településrendezési eszközök módosításánál is végigviszik. 
Minden önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a településrendezési eszközeit, 2018. december 
31. a határidő. 
 
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  
92/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 39. § (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök 
tekintetében, a mellékletben foglalt véleményeket megismerte, az azokra adott válaszokat 
elfogadja. 
A Korm. rendelet 38.§-a szerinti véleményezési szakasz a Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdése 
alapján jelen döntés közzétételével lezárul. 
 
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 
 

(A 92/2018. (V. 25.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
10. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
11. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megkérte Simon Attilát, hogy a rendezvény vonatkozásában segítsen a LEADER pályázatot 
beadni, ő meg is csinálta, de a Zagyvaság Egyesülettől szóltak, hogy azt törölni kell és újból 
megírni. Megköszönte Imréné Srej Szilvia segítségét, aki elkészítette a LEADER pályázatot. 
Még 2 árajánlatot várnak a rendezvényhez. 
A másik LEADER pályázat eszközbeszerzésre vonatkozik 4.000.000 Ft értékig, az árajánlatok 
bekérése folyamatban van. Itt 3.000.000 Ft körül állnak, és amint beérkeznek az árajánlatok, 
az a pályázat is beadásra kerül, remélhetőleg a jövő héten. 
Tegnapelőtt érkezett a digitális jólét pont létesítésére egy pályázati felhívás, a könyvtárat 
szeretnék pályáztatni. A pályázathoz nem kell önerő. Külső WIFI kapcsolat is lenne, tehát ha 
valaki megáll a hivatal előtt, akkor tudja majd használni. Emellett a könyvtár 3 laptopot, 2 
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tabletet, okostelefont, projektort kapna. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ennek a pályázatnak meddig van a beadási határideje? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Már lezárult a beadási határidő, de 1500 pályázatot várnak, és mivel nem érkezett annyi, ezért 
újra megnyitották, hogy gyorsan be tudják adni. Kellene testületi határozat? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen. Utólagosan a testületnek a pályázat benyújtásához hozzá kell járulnia. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Aki hozzájárul a pályázat utólagos beadásához, az kérem, hogy 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  
93/2018. (V. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a „Közösségi 
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő 
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatot. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A közösségi ház tervei most készülnek. Ha elkészülnek a tervek, akkor a kivitelezőt gyorsan ki 
kell választani, mivel 2018. december 31. a befejezési határidő. 
Tegnap volt egy egyeztetés az országgyűlési képviselővel a pályázatokkal kapcsolatban. 
Olyan gondok vannak – mivel az árak elszabadultak az építőiparban –, hogy nehéz olyan 
kivitelező találni, aki a 2015-ben tervezett régi árakhoz viszonyítva érvényes árajánlatot ad. 
Keresnek olyan kivitelezőket, akiknek az ajánlatai beleférnek a tervezői költségvetésbe. 
Egyeztetés folyt a kivitelezővel, aki az energetikai felújítást elvégzi. 2018. október 31-ig meg 
kell lennie a felújításnak. Az óvodát kell előnyben részesíteni a felújítás során, június közepétől 
indulhatna a munka, és augusztus elejéig kellene befejezni. 
A szennyvízcsatornához megadják a nyilatkozatot, a tervekkel kapcsolatban egyeztetés folyik 
a vízművel, az észrevételeket ezekbe beépítették. Megkapta a szelvényképeket, amiket majd 
papír alapon is kitesznek a hivatalban, valamint a honlapra is.  
A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos rövid ismertetőket igyekeznek feltenni a 
honlapra. 
 
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 


