
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 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 
 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 
 
Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Hidvégi János külsős bizottsági tag 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Kovács Sándor építéshatósági osztályvezető 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Nagyné Fodor Stefánia adóügyi ügyintéző 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
Rankóné Tóth Ildikó hatósági ügyintéző 
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Zsákai István külsős bizottsági tag 
 
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 napirendre a meghívón feltüntetett 10. napirendi pont után az alábbi 
előterjesztést: 

− Előterjesztés a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése” című pályázat benyújtásának 
utólagos jóváhagyásáról. 

 
 
Szabó Ádám polgármester  
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! 
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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  
160/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. december 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 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról 

2. Előterjesztés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 
megbízatásának meghosszabbításáról, ügyvezetői álláspályázat kiírásáról és új 
fióktelep létesítéséről 

3. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

4. Előterjesztés az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges 
szolgáltatási szerződés megkötéséről 

5. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda, mint önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal közötti pénzügyi-
gazdasági feladatok, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 
megállapodásról 

6. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladat 
ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról 

7. Előterjesztés Kerekharaszt község legidősebb lakosának egyszeri támogatásáról 

8. Előterjesztés a Kerekharaszton állandó lakcímmel rendelkező, 60 éven felüli lakosok 
egyszeri támogatásáról 

9. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 1 fő munkatársának jutalmazásáról 

10. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

11. Előterjesztés a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése” című pályázat 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-11. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

12. Egyebek 

* * * 
 

Napirend előtt: 
 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
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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  
161/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 113., 115., 116., 117., 118., 119., 
120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134. (IX. 12.), 
136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151. (X. 
3.), 155., 156., 157., 158., 159. (XI. 14.) 2018. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
 

* * * 
 
1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK 
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  
162/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
7. § (1) bekezdése alapján a 2019. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 21. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 162/2018. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT NONPROFIT 
KFT. ÜGYVEZETŐJE MEGBÍZATÁSÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL , 
ÜGYVEZETŐI ÁLLÁSPÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL ÉS ÚJ FIÓKTELEP LÉTESÍTÉ SÉRŐL 

(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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
163/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
1.) Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete határoz arról, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) új fióktelepe a 
3360 Heves, Deák Ferenc u. 2. szám alatti ingatlan legyen. 

 
2.) Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete határoz arról, hogy a 

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 
2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) jelenlegi ügyvezetőjének, Kovács Mihálynak a 
megbízatását meghosszabbítja 2019. március 31. napjáig, tudomásul veszi továbbá az 
ügyvezető lakcímének megváltozását, új lakcíme: 3000 Hatvan, Zöldfa utca 18.  

 
3.) Tekintettel arra, hogy 2018. december 1. napján lejár a Fejlesztési és Koordinációs 

Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-
035485) felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása, ezért Kerekharaszt Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balázs József (anyja neve: 
Korsós Mária, lakcíme: 3214 Nagyréde, Árpád út 48.) és Gál Erzsébet (anyja neve: 
Póka Teréz, lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V. em. 23.) felügyelőbizottsági 
tagi tisztségét határozatlan időre meghosszabbítja, megválasztja továbbá Dr. Stankovics 
Évát (anyja neve: Vági Ilona, lakcíme: 1023 Budapest 02 Mecset utca 8.) a Fejlesztési 
és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., 
cégjegyzékszám: 10-09-035485) új felügyelőbizottsági tagjává határozatlan időtartamra. 
A felügyelőbizottsági tagok megválasztásának hatályba lépése az a nap, amikor a 
Társaság utolsó tagja (önkormányzat) is meghozza a felügyelőbizottsági tagok 
megválasztásáról szóló döntését. 

 
4.) Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy fentiekre 

tekintettel a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) társasági szerződését módosítja a 
változásokkal egységes szerkezetben és elfogadja a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződést. A képviselő-testület felhatalmazza 
Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a változásbejegyzés során esetlegesen 
felmerülő hiánypótlás esetén az önkormányzat hatáskörébe tartozó hiánypótlással 
érintett tárgykörben önálló döntést hozzon. 

 
5.) Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) írja ki a 
mellékelt álláspályázatot ügyvezetői munkakörre, bízza meg az alábbi önkormányzatok 
polgármestereit, hogy hozzanak létre bizottságot és bírálják el a benyújtott pályázatokat, 
valamint hirdessék ki a nyertes pályázót: 

 
Heves Város Önkormányzata 
Ludas Községi Önkormányzat 
Apc Községi Önkormányzat 
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6.) Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2., cégjegyzékszám: 10-09-035485) bízza meg a 
pályázat aláírásával és minden egyéb jognyilatkozat megtételével Heves Város 
Önkormányzatát. 

 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN 
FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISEL ŐK ILLETMÉNYALAPJÁRÓL , 
ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS A VEZETŐI PÓTLÉKRÓL SZÓLÓ ÚJ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSÁRÓL  

(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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

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

a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkozt atott köztisztvisel ők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítésér ől és a vezet ői pótlékról 

 
(A 13/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZERHEZ VALÓ 
CSATLAKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS 
MEGKÖTÉSÉRŐL 

(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: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
164/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszer 
bevezetése érdekében szolgáltatási szerződést köt a Magyar Államkincstárral (székhely: 1054 
Budapest, Hold u. 4.), mint szolgáltatóval a határozat mellékletét képező szerződés szerinti 
tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, valamint a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 15. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

(A 164/2018. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA, MINT ÖNÁLLÓAN 
GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÉS A HATVANI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZÖTTI PÉNZÜGYI -GAZDASÁGI FELADATOK , A 
MUNKAMEGOSZTÁS ÉS FELEL ŐSSÉGVÁLLALÁS RENDJÉR ŐL SZÓLÓ 
MEGÁLLAPODÁSRÓL  

(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  
165/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda, 
mint  önállóan működő költségvetési szerv és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, mint 
önállóan működő és gazdálkodó szerv között létrejövő, a pénzügyi-gazdasági feladatok, 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló keretmegállapodás tervezetét 
jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az intézményvezetőt a megállapodás 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

(A 165/2018. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi!) 
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6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCS OLATOS 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLLALKO ZÁSI 
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A beérkezett árajánlatok alapján az a vállalkozó adta a legkedvezőbb árajánlatot, aki eddig is 
végezte ezt a szolgáltatást, viszont még nem tudta bemutatni a befogadó nyilatkozatot, hogy 
ezt hova tudja vinni. Amennyiben ezt nem tudja bemutatni, akkor be kell hozni egy módosítást 
januárban, hogy a második legkedvezőbb árajánlatot adóval kell szerződést kötni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A határozati javaslat úgy van megfogalmazva, hogy amennyiben nem hozza a vállalkozó a 
befogadó nyilatkozatot, úgy a második legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg a képviselő-
testület. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ha a második legkedvezőbb ajánlattevővel kell a szerződést megkötni, úgy a rendeletet kell 
módosítani januárban. 
 
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: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
166/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanító helyre történő 
elhelyezésére vonatkozóan Kerek Mihály egyéni vállalkozóval (székhely: 2194 Tura, Nyárfa u. 
6.) 2016. december 30-án megkötött, és 2017. december 30-án módosított vállalkozási 
szerződést módosítja azzal, hogy a szerződés időtartamát 2019. december 31-ig terjedő 
időszakra meghosszabbítja. Amennyiben a vállalkozó az ártalmatlanító helyen történő 
elhelyezéshez kapcsolódó befogadói nyilatkozatát legkésőbb 2018. december végéig nem 
mutatja be, úgy Kerekharaszt Község Önkormányzata a második legkedvezőbb ajánlattevőt, a 
Tife Hungary Kft.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Ady Endre u. 5.) bízza meg a települési 
folyékony hulladék szállítása, illetve elhelyezése esetében bruttó 3.300,- Ft/m3, valamint 
száraz WC tisztítás, szállítás esetében bruttó 16.000,- Ft/db egységárakon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szerződést 
módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
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7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG LEGID ŐSEBB LAKOSÁNAK 
EGYSZERI TÁMOGATÁSÁRÓL  

(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  
167/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal 5.000 Ft 
pénzbeli és 5.000 Ft természetbeni támogatás állapít meg Dézsi Zoltán Kerekharaszt, 
Kerekharaszti út 16. szám alatti lakos, mint Kerekharaszt község legidősebb lakosa részére. A 
10.000 Ft pénzügyi forrása Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 
szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletben a „települési támogatás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 21. (a támogatás átadására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTON ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL RENDELKEZ Ő, 
60 ÉVEN FELÜLI LAKOSOK EGYSZERI TÁMOGATÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Sok ember kevésnek találja ezt az összeget, de ha csak ennyire futja, akkor véleménye 
szerint ezt a kicsit is meg kell becsülni, amit az önkormányzat önerőből biztosítani tud. Nem 
sok az 1.500 Ft személyenként, ezért arra gondolt, hogy jövőre módosítsák ezt, és csak a 65 
év felettieknek adják. 
 
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  
168/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal 1.500 Ft 
értékű vásárlási utalványt ad a Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező 60. életévét 
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betöltött lakosok részére. A 346.500,- Ft pénzügyi forrása Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletben a 
„60 éven felüliek támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 21. (az utalványok kiosztására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 1 FŐ MUNKATÁRSÁNAK 
JUTALMAZÁSÁRÓL  

(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  
169/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 
(Hatvan, Ratkó József út 14.) 1 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft összegű Erzsébet-
utalványt ad támogatásként, melynek fedezete Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
terhére rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVASÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
RÉSZÉRE NYÚJTOTT TAGI KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSI HATÁRI DEJÉNEK 
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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
170/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesületnek a 120/2014. (XII. 3.) számú képviselő-testületi határozat alapján 
nyújtott 100.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2018. december 31-éről 2019. 
december 31-ére módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a határozat 
mellékletét képező tagi kölcsön szerződést módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. december 30. (szerződést módosító okirat aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

Tagi kölcsönszerződést módosító okirat 
 
Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 
 - székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2. 
 - adószáma: 15729576-1-10 
 - képviseli: Szabó Ádám polgármester 
 - mint 100.000,-Ft összeget kölcsönadó  
másrészről: 
 
Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

- székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 3. 
- adószáma: 18592223-1-10 
- bankszámlaszám: 62100119-11029269 
- képviseli: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
- mint kölcsönvevő 

 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
Előzmények: 
Felek egymással a 120/2014. (XII. 3.) számú képviselő-testületi határozat alapján tagi 
kölcsönszerződést kötöttek a kölcsönvevő működési költségeinek biztosítására 100.000,- Ft összegben. 
Felek a kölcsönszerződést határozott időtartamra, 2015. december 31. napjáig kötötték. Kölcsönvevő 
kötelezte magát arra, hogy a kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti 
időpontig kölcsönadó részére hiánytalanul visszafizeti. A képviselő-testület 144/2015. (XII. 15.) számú 
határozata értelmében a kölcsön visszafizetési határideje 2016. december 31-ére, a 150/2016. (XII. 14.) 
számú képviselő-testületi határozat alapján 2017. december 31-ére, majd a 133/2017. (XII. 13.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján 2018. december 31-ére módosult. 
 
A fenti előzmények alapján felek a szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: 
„3. Jelen kölcsönszerződést felek határozott időtartamra kötik, mely szerint a kölcsönszerződés 

lejártának határideje 2019. december 31. napja. Kölcsönvevő kötelezi magát arra, hogy a 
kölcsönvett tőkeösszeget és annak ügyleti kamatát legkésőbb fenti időpontig kölcsönadó részére 
hiánytalanul visszafizeti.” 

 
A tagi kölcsönszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 
 
A tagi kölcsönszerződést módosító okirat megkötéséhez Kerekharaszt Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 170/2018. (XII. 12.) számú határozatával hozzájárulását adta. 
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Jelen szerződést a felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt cégszerűen, jóváhagyólag aláírtak. 
 
Kerekharaszt, 2018. december ... napján 
 
 
Kerekaraszt Község Önkormányzata  Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  
               tagi kölcsönt nyújtó     tagi kölcsönt igénybe vevő 
 képv.: Szabó Ádám polgármester   képv.: Juhászné Barkóczy Éva elnök 
 
 
 
11. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „K EREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA FEJLESZTÉSE ”  
CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Erről nem volt testületi határozat, sokszor beszéltek róla, a támogatási szerződés is aláírásra 
került. Az összeg már meg is érkezett az önkormányzat számlájára. 2019. év végére a 
tornaszobának el kell készülnie. 
 
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  
171/2018. (XII. 12.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a TOP -1.4.1-
16 HE1-2017 azonosítószámú pályázati felhívás keretében a „Kerekharaszti Csillagfény 
Óvoda fejlesztése” című, az önkormányzat által benyújtott pályázatot, melynek összköltsége 
30 521 910,-Ft. A támogatási intenzitás 100%-os. A pályázathoz önerő biztosítására nincs 
szükség. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
12. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
Szabó Ádám polgármester 
Amint látható, sár van a faluban, mivel folyamatban vannak a szennyvíz-csatornázási 
munkálatok. A munkát 2018. szeptember 4-én kezdték és 3 hónap alatt 6 km vezeték lett 
lefektetve úgy, hogy nyitott árok éjszakára nem maradt. A VÍZMŰ-vel a nyomáspróbát 
megtartották. Ilyenkor előfordul sár annak ellenére, hogy a kivitelező mindent megtett, 
többször takarították az utakat. A zöldterületekről felhordják a sarat az utakra, de egy ideig 
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sajnos ezzel együtt kell élni. Elkészült 6 km vezeték és minden ingatlannál ott van a csonk. 
Hatvan felé már a nyomóvezeték is le van fektetve. Véleménye szerint szépen haladnak a 
munkával. 
Pályázat útján a Kerekharaszti úti járda is készül. Bár gőzerővel dolgoznak, nem biztos, hogy 
az idén elkészülnek, mert az időjárás is közbeszól. A járda szép, most a mellette lévő területet 
fogják rendezni. Mindent elkövetnek, hogy ez év végéig a számlázás megtörténjen, mert 
december 31. a határidő az elszámolásra a Belügyminisztérium felé. 
Megtörtént az Orgona utca aszfaltozása is. A kivitelezési tervekben az Orgona utca közepén 
kellett volna mennie a szennyvíz-csatorna vezetéknek, de szerencsére tudtak rajta 
módosítani, és a padkában vitték el a vezetéket, mert a konszolidációs pályázattal december 
31-ig el kell számolniuk. Nem lett volna szerencsés, ha az út közepén ment volna a vezeték, 
mert az évekig süllyedni fog és a padkában könnyebb ezt rendezni. A műszaki átadás holnap 
meg fog történni. 
A közösségi házzal kapcsolatban a határidő módosítása folyamatban van, sajnos a vállalkozó 
nem tudta elkezdeni a munkát, mert sok munkát bevállalt. 
Két LEADER pályázat van, eszköz beszerzésre és rendezvényszervezésre. Várják a bíráló 
bizottság döntését, még nem kaptak választ. 
A 2134-es út elkészült a 3-as főúttól a fenyőharaszti elágazásig a környező települések nagy 
örömére. Az út átadása is megtörtént. 
A tűzifa rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, hogy akik fával vagy kemény 
halmazállapotú anyaggal fűtenek, azok kimaradtak a 12.000 Ft-os rezsicsökkentésből, és 
kérelmet nyújthattak be tűzifára. 28 kérelmet adtak be, megérkezett a támogatási szerződés. 
Az önkormányzatnak szerződést kell kötnie valakivel, akitől a fát meg tudják vásárolni a 
kérelmezők, viszont ebben az összegben nincsen benne a szállítás költsége. Egyeztetett a 
Belügyminisztériummal. Ha a kérelmezők nyilatkoznak, hogy a fa helyett elfogadják a brikettet, 
akkor ezzel nincsen probléma. 2019. december 31-ig kell elszámolni, de igyekszenek minél 
hamarabb beszerezni a tüzelőt, mert az embereknek szüksége van rá. Véleménye szerint a 
brikettel jobban járnának, a fa most vizes és drágább is. Jó ajánlatok vannak a brikettre. 
A csatornázás egy ideig elég problémás volt, mert a kerékpárút nem volt letakarítva. Sokan 
nem azt nézik, hogyan lehetne valamit jobbá tenni, vagy segíteni, hanem internetes oldalakon 
kritizálták az önkormányzatot, hogy ott nyakig érő sár van. Mindenki azt nézi, ami nem jó, 
ehelyett azt kellett volna, hogy fogjanak össze – hiszen az önkormányzat ingyen a csonkot 
beteszi az ingatlanokra –, tegyenek hozzá ehhez ők is valamit. Ha összeálltak volna tízen, 
húszan, akkor lapátolhatták volna a sarat a kerékpárútról. 
Megköszönte a képviselőknek és a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az 
egész éves munkáját. 
 
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 


