
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 14-
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 
 
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 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  
152/2018. (XI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. november 14-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
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3. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazandó ASP rendszer 
bevezetéséhez szükséges többletköltségek biztosításáról 

4. Előterjesztés a fenyőharaszti összekötő út felújítására vonatkozó vissza nem térítendő 
rendkívüli Kormánytámogatás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésekről 

5. Előterjesztés a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról 

6. Előterjesztés a főépítészi feladatok ellátásáról 

7. Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése 
Kerekharaszton” című pályázattal kapcsolatos döntésről 

Előterjeszt ő, előadó a 3-7. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

8. Egyebek 
 

 
* * * 

 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2018. (II. 15.) 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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
12/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költség vetésér ől szóló 1/2018. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A 12/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

(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. 
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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  
153/2018. (XI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
2019. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

(A 153/2018. (XI. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLTAL 
ALKALMAZANDÓ ASP RENDSZER BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
TÖBBLETKÖLTSÉGEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Felkérte jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet az ASP rendszerről. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az ASP egy olyan központi, a Kormányzat által az önkormányzatoknál bevezetendő rendszer, 
ami magában foglal különféle alrendszereket és ehhez az önkormányzatok fokozatosan 
csatlakoznak. A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2019. január 1-jétől köteles ehhez a 
rendszerhez csatlakozni. Ez azt jelenti, hogy ebben az informatikai rendszerben kell kezelni az 
adóügyintézést, a gazdálkodást, az ingatlan vagyont, az iktatási rendszert és az ipari, 
kereskedelmi igazgatáshoz kapcsolódó hatósági ügyeket. 
Ez eddig úgy működött, hogy az önkormányzati hivatalok megvettek maguknak különböző 
programokat. Ezekben a programokban könyveltek, vagyont kezeltek, iktattak és csak az 
adóztatási program (ONKADO) volt központilag kifejlesztett, amit az önkormányzatok 
használtak. 
Ezt az új rendszert a Kormányzat hozta létre, ami internet alapú és úgy fog működni, hogy 
ebbe fentről belenézhetnek, hogy milyen gazdálkodás folyik az önkormányzatoknál. Ehhez 
már egy nagyon fejlett elektronikus ügyintézési rendszer is kapcsolódik. A dolgozóknak 
elektronikus személyi igazolványt kellett csináltatniuk, és ezzel a személyi igazolvánnyal 
egyedileg meghatározottan – akinek kiadmányozási joga van, annak elektronikus aláírást is 
használva – kerül sor az ügyek intézésére.  
Ehhez egy nagyon fejlett informatikai infrastruktúrát kell alkalmazni, nem mindegy a hardver 
eszközök és a hálózat minősége. Nagy feladatot jelent – ehhez járul most hozzá a képviselő-
testület – a gazdálkodási adatoknak a migrálása, illetve az iktatóprogramnál is azt jelenti, hogy 
a régi rendszerből az új rendszerbe az adattömeget át kell mozgatni, ami nem tűnik 
bonyolultnak, viszont meghatározott formátumban kell, hogy történjen. Ez egy komoly 
informatikai feladat, és ehhez választottak ki egy olyan céget, ami ezzel foglalkozik. Az 
adatmigrálás 5,6 millió Ft-ba kerül, amihez Kerekharaszt Község Önkormányzatának is hozzá 
kell járulnia. 
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Szabó Ádám polgármester 
Hatvan Város Önkormányzata pályázott az ASP rendszer bevezetésére és kapott 8,9 millió Ft-
ot, de ez az összeg nem elég a migráció elvégzésére, ezért még 5,6 millió Ft-ot kell 
hozzátennie Hatvannak, és ehhez kell hozzájárulni 5 %-kal. 
 
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  
154/2018. (XI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatalban az ASP rendszer bevezetésével felmerülő többletköltségekből bruttó 281.000.- Ft 
összeget biztosít Hatvan Város Önkormányzata részére. A szükséges pénzügyi forrás 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (támogatás átutalására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A FENYŐHARASZTI ÖSSZEKÖTŐ ÚT FELÚJÍTÁSÁRA 
VONATKOZÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ RENDKÍVÜLI KORMÁNYTÁMOGATÁS 
IRÁNTI KÉRELEMMEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Erről már volt egy döntés. Azóta annyi változás történt, hogy az igényelt pénzösszeg 
módosult, mert a kartali közigazgatási területhez tartozó ún. „Császár út” is bekerülne a 
felújítási projektbe, így 1 milliárd Ft-ot szeretnének kérni a Belügyminisztériumtól az év végi 
pénzmaradványból. 
Elindították a 136 hrsz.-ú út önkormányzati tulajdonba vételét, amiről már szavaztak. Jelenleg 
ez az ügy a vagyongazdálkodási osztályon van a közlekedési határozat véglegesítése végett. 
A szerződést ügyvéd előtt kell majd aláírni. 
A fenyőharaszti út felújítására a visszajelzések szerint jó esélyek vannak. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
155/2018. (XI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2018. (X. 3.) számú 
határozatát módosítja, és annak szövegét – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
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„Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza Kartal Nagyközség 
Önkormányzatával és Verseg Község Önkormányzatával közösen a fenyőharaszti összekötő 
út, és a kartali ún. Császár út felújítására vonatkozóan vissza nem térítendő rendkívüli 
Kormánytámogatás iránti kérelem benyújtását 1.000.000.000,- Ft állami támogatás 
igénylésére. 
A képviselő-testület Kartal Nagyközség Önkormányzatával és Verseg Község 
Önkormányzatával a támogatási igény benyújtására és az út felújítására vonatkozóan 
konzorciumi megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét a megállapodás aláírására, valamint a támogatási igény benyújtásával 
kapcsolatos további szükséges jognyilatkozatok megtételére.” 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 15. 
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  
156/2018. (XI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kartal Nagyközség 
Önkormányzatával és Verseg Község Önkormányzatával a fenyőharaszti összekötő út, és a 
kartali ún. Császár út felújításához igényelt vissza nem térítendő rendkívüli 
Kormánytámogatási igény benyújtására és az utak felújítására vonatkozóan megkötött 
konzorciumi együttműködési megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
utólagosan jóváhagyja. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal   
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 156/2018. (XI. 14.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HÓELTAKARÍTÁSI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI 
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  

(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  
157/2018. (XI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ever Green Work Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Béke u. 16.) bízza meg a 2018-2019. évi téli időszak hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési feladatainak ellátásával, 2018. december 1. és 2019. február 28. közötti 
időszakra egyösszegű, bruttó 400.050,-Ft átalánydíj áron, valamint 2018. november és 2019.  
március hónapokban eseti megrendelés alapján bruttó 8.255,- Ft/óra díjon. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletben a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és egyéb 
üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Horváth Krisztina főépítész asszony a továbbiakban már nem tudja vállalni a főépítészi 
munkát, ezért szükséges egy új főépítész megbízása, aki a helyi építési szabályzattal és az 
arculati kézikönyvvel kapcsolatos feladatokat ellátja.  
2018-ra 100.000 Ft-os, 2019-re pedig 300.000 Ft-os keretösszeget terveznek meghatározni. 
 
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  
158/2018. (XI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési főépítészi feladatok 
ellátásával Kun Tímea egyéni vállalkozót (székhely: 8000 Székesfehérvár, Olaj u. 42. A. 
lépcsőház földszint 1/A.) – alanyi ÁFA mentes – bízza meg 25.000,- Ft/alkalom összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A szükséges pénzügyi forrás a 2018. évre vonatkozóan Kerekharaszt Község Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános 
tartalék költséghelyen 100.000,- Ft keretösszeg erejéig rendelkezésre áll, valamint bruttó 
300.000,- Ft keretösszeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (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 A „P OLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS ÓVODA ENERGETIKAI 
FEJLESZTÉSE KEREKHARASZTON ”  CÍMŰ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS 
DÖNTÉSRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A pályázatban összegszerűen meg van határozva, hogy a képzésre mennyit lehet fordítani. A 
négy árajánlat alapján a legkedvezőbb árajánlatot a Fejlesztési és Koordinációs Központ 
Nonprofit Kft. adta. Képezni fogják a dolgozókat, hogyan kell használni az energetikailag 
felújított épületet. 
 
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  
159/2018. (XI. 14.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15HE1-2016-00038 
azonosítószámú „Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése Kerekharaszton” 
című pályázat keretében az épülethasználók képzésének lebonyolítása feladatok 
elvégzésével a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.) bízza meg bruttó 99.060,- Ft megbízási díjért, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. november 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
8. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
Szabó Ádám polgármester 
2018. december 20-án 17:00 órára tervezik a falukarácsonyi ünnepség megtartását a 
templomban. 
2018. december 1-jén kézműves karácsonyi foglalkozás lesz a gyerekeknek. 
2018. november 28-án 10:00 órakor lesz a felújított herédi út ünnepélyes átadása. 
A szociális tűzifa megérkezett, 49 m3, ami csak januárban lesz kiosztva, mert elég vizes. 
A szennyvízcsatorna építése jól halad, 2018. november 24-ig minden bekötés meg fog 
történni, és a gerinchálózat elkészül. 2018. november 26-án elkezdik a nyomóvezeték és a 3 
átemelő építését. 
2018. november 19-én elkezdődik a Kerekharaszti út járdafelújítása. 
2018. november 17-18-án az ABC előtt folyókát fognak építeni a bolt tulajdonosának 
költségére. 
2018. november 20-21-én fogják aszfaltozni az Orgona utcát. 
A Digitális Jólét Pont ki lett építve, megkapták az eszközöket. Még lesznek továbbképzések az 
eszközök használatára vonatkozóan. 
Az óvoda tornaszobájának megépítésére vonatkozó támogatási szerződés aláírásra került, 
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várják a támogatás megérkezését a Magyar Államkincstártól. 
Minden kerekharaszti lakos negyedévente 3 m3 zöldhulladékot le tud adni a Szelektív Kft.-nél. 
Ősszel hétfői napokon mindig füstbe van borulva a falu, ezért jövőre a zöldhulladék égetésével 
kapcsolatos szabályozást át kell gondolni. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Lesz-e veszélyes hulladékgyűjtés? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Jövőre tervezik ennek a költségét a költségvetésben, 2 évente akarták megvalósítani, és 
tavaly meg volt tartva. 
 
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 


