
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 12-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 
 Dányi Tibor képviselő 
 Benedek Csaba képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 
Igazoltan voltak távol:  
 Edviné 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 
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 5 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 6. napirendi pont után a következő 
napirendi pontot: 

– Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016. (VI. 23.) 
önkormányzati rendelet 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
28/2018. (III. 12.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. március 12-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 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás előkészítéséről 

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

3. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának 
módosításáról 

4. Beszámoló Kerekharaszt község polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva 
meghozott döntéseiről 

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

5. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott 
hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

6. Beszámoló a Szociális és Ellenőrző Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Pál Ferencné bizottsági elnök 

7. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2016. (VI. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

8. Egyebek 

 
* * * 

 
Napirend előtt: 
 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
29/2018. (III. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 101. (X. 11.), 119., 120., 121., 
122., 123. (XI. 29.), 126., 127., 128., 129., 130., 131., 133., 134., 135., 136., 137. (XII. 13.) 
2017. évi; 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. (II. 14.), 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 
27. (II. 28.) 2018. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
 

* * * 
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1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ ÓVODAI 
BEÍRATÁS 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
30/2018. (III. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési év 
beiratkozási időpontját 2018. április 23-24. napján, 7 órától 17 óráig határozza meg. 
 
Az óvodai beíratás helyszíne: 

– Kerekharaszti Csillagfény Óvoda (3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.), 
 

Más településről gyermek felvételére az új nevelési év előkészítését meghatározó fenntartói 
döntés után, attól függően van lehetőség. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. március 20. (a beíratás közzétételére) 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
31/2018. (III. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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H a t á r i d ő  : 2018. március 31. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési terve  
 

Ssz. A közbeszerzési 
eljárás tárgya 

A 
közbeszerzésre 

irányadó 
eljárásrend 

A 
tervezett 
eljárás 
fajtája 

A beszerzés 
becsült értéke 

(nettó) 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
dátuma 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

1. 

TOP-3.2.1-
15HE-1-2016-

00038 
Polgármesteri 

Hivatal és 
Óvoda 

energetikai 
fejlesztése 

Kerekharaszton 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 
115. § 

szerinti 
eljárás 

44.543.849.-Ft 2018. március 2018. április 

 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
32/2018. (III. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Kerekharaszt Község Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény, illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályaival 
összhangban álló, 2018. április 15. napjától hatályos Közbeszerzési szabályzatát. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. április 15. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 32/2018. (III. 12.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
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4. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ KEREKHARASZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK AZ 
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT DÖNTÉSEIR 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 a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
33/2018. (III. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kerekharaszt község 
polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2017. évi döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
 
 
 
5. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 
AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT DÖNTÉSE IRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
34/2018. (III. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2017. évi 
döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
 
 
6. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 2017. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Pál Ferencné bizottsági elnök 
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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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
35/2018. (III. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális és Ellenőrző 
Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓ L SZÓLÓ 
6/2016. (VI. 23.) 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
3/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2 016. (VI. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
(A 3/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

2. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
 
8. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
2018. március 14-én 15.00 órakor tartják a március 15-i megemlékezést az emlékparknál. A 
Herédi Általános Iskola diákjai fognak ünnepi műsort adni. 
Tavaly volt a húsvéti készülődés kapcsán egy kis rendezvény, tojásfestés, és most is kaptak 
árajánlatot a Tündérháztól. Ez 2018. március 24-én 14:00 órától lenne és a szokott módon 
meg fogják hirdetni. 
2015-ben és 2016-ban a falunapokon a tombolajegyekre befolyt összeget azért gyűjtötte a 
Polgárőrség, hogy kamerarendszert építsenek ki. A Polgárőrség ezt a 445.500 forintot  
befizette az önkormányzat számlájára. Érkezett egy pályázati felhívás ezzel kapcsolatban. A 
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hivatalhoz és a sportpályához gondolta első körben az analóg kamerákat felszerelni. Kért 
másik kettő árajánlatot, amik olcsóbbak összességében, mint ha ezen pályázati felhívás 
alapján építenék ki a kamerarendszert. Ha ezt kiépítik, akkor a megfigyelt területről majd 
rendeletet kell alkotni. A sportpályánál elhelyezendő kamerák központi egységét a Polgárőrség 
épületében lenne célszerű elhelyezni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Adatvédelmi szempontból ennek utána fognak nézni. Meg kell szabni, hogy ha esemény van, 
akkor ki nézheti meg a felvételeket. Megkérdezte, hogy lenne állandó szolgálat a kamerák 
felvételeinek figyelésére? 
 
Szabó Ádám polgármester  
Nem, csak akkor néznék meg a felvételeket, ha esemény van. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Mit jelent, hogy analóg a rendszer? 
 
Szabó Ádám polgármester 
A pályázati felhívásban szereplő kamerákra kért másik árajánlatokat. Később bővíthető lenne 
a rendszer. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Mivel önkormányzati tulajdonú az épület, csinálni kell egy zárt lemezszekrényt, amihez nem 
férhetnek hozzá a polgárőrök. Köztisztviselők tekinthetik meg a felvételekhez, amiket 3 napon 
belül törölni kell. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Készülni fog majd erről előterjesztés. 
Tóth János kerekharaszti lakos a rendőrségen és a környezetvédelmi hatóságnál is 
feljelentette az önkormányzatot a sportpálya kapcsán, mert a 48 hrsz.-ú ingatlanon a 
növényzetet tönkretették. Nem az utcát, hanem ezt az önkormányzati területet foglalták el 
munkaterületként, ami helyre lesz állítva, és ha nyer a pályázat, akkor a kültéri 
sporteszközöket ide fogják telepíteni. 
A sportpálya hamarosan elkészül, és mivel 2018. március 29-től április 3-ig tanítási szünet 
lesz, rendezni kellene egy átadó ünnepséget foci meccsekkel több korosztályban.  
A pálya nem lehet állandóan nyitva, hogy bármikor használhassák. Csináltatni fognak egy 
zártható kaput, és a pálya mellett lakó lakost kérnék meg, hogy megbízási díj ellenében 
engedje be azokat, akik szeretnék használni a pályát, és nála kellene előzetesen 
bejelentkezni. 
2018. április 5-én 9:00 órakor TOP-EFOP projekt ismertető lesz a községházán. 
A tűzifa 26 főnek ki lett szállítva. 
 
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 


