
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 25-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 
 
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 7 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 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  
60/2018. (IV. 25.) számú  h a t á r o z a t a  

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

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
című pályázat benyújtásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

2. Előterjesztés Szabó Ádám polgármester foglalkoztatási jogviszonyának 
módosításáról, valamint illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Bóna Róbert alpolgármester 

3. Egyebek 
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* * * 

 
1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ „Ö NKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ 
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA ”  CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
A Vadvirág utca felújítására szeretnének támogatást nyerni, mert csak belterületi útra lehet 
pályázni, maximum 15 millió Ft értékben. A következő lépés a Krúdy Gyula utca lesz, mert 
ennek az utcának a felújítása még egy nagy adóssága az önkormányzatnak az ott lakók felé. 
A Vadvirág utcából is sokan jelezték, hogy eső esetén nagy sár van. Az utca egy részét 
leaszfaltoznák, a másik részét a külterület felé mart aszfalttal javítanák. 
 
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  
61/2018. (IV. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás” c” alcél, belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása című pályázati felhívásra a Vadvirág utca felújítására vonatkozóan. A 
pályázat becsült összköltsége bruttó 14.344.945.- Ft. Az igényelt támogatási összeg 
9.324.214.- Ft. A pályázat benyújtásához 5.020.731.- Ft pályázati önerő szükséges.  
A pályázati önrész Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre 
áll.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 2. (pályázat benyújtására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS SZABÓ ÁDÁM POLGÁRMESTER FOGLALKOZTATÁSI 
JOGVISZONYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL , VALAMINT ILLETMÉNYÉNEK ÉS 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Bóna Róbert alpolgármester 
 
Szabó Ádám polgármester  
Bejelentette személyes érintettségét és átadta az ülés vezetését Bóna Róbert 
alpolgármesternek. 



 3  

 
Bóna Róbert alpolgármester  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, 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  
62/2018. (IV. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Ádám társadalmi 
megbízatású polgármester foglalkoztatási jogviszonyát 2018. május 1-jétől a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 64. § (1) 
és (2) bekezdése alapján főállású megbízatásra módosítja. 
A képviselő-testület 2018. május 1-jétől Szabó Ádám főállású polgármester illetményét havi 
bruttó 398.900,- Ft-ban állapítja meg az Mötv. 71. § (2) és (4) bekezdés b) pontja alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2018. május 1-jétől Szabó Ádám 
főállású polgármester költségtérítését havi bruttó 59.800,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre 
áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 1. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

Szabó Ádám polgármester személyes érintettség miatt nem szavazott. 
 
 
 
Bóna Róbert alpolgármester  
Kérte, hogy aki a rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

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

 
(Az 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 

1. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
Szabó Ádám polgármester személyes érintettség miatt nem szavazott. 

 
 
Szabó Ádám polgármester 
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 


