
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án  
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 (késve érkezett) 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
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 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  
1/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február 13-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről 

3. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
2018. évi költségvetésének módosításáról, 2019. évi költségvetésének elfogadásáról 

4. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról és a 2019. évi költségvetésének 
elfogadásáról 
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5. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 
működtetéséről szóló megállapodás módosításáról 

6. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló 
szerződés módosításáról 

7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Egri Szakképzési Centrum 
részére 

8. Előterjesztés a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 azonosító számú „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázathoz szükséges tervezői és 
projektmenedzseri, valamint kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok 
ellátásának kiválasztásáról 

9. Előterjesztés közterület elnevezéséről 

10. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről 

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

11. Egyebek 
 

* * * 
 
1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
RENDELETÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 

(Kereki Erzsébet képviselő bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 7.) 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az előterjesztés 5. oldalán a pénzmaradvány összege rosszul szerepel, a helyes összeg: 
194.948.438 Ft. 
Megjegyezte, hogy ebből nem következik az, hogy ilyen sok pénzük lenne, mert a szennyvíz-
csatorna beruházás miatt ÁFA előleget kell fizetni, valamint az óvodai tornaszoba építésére, a 
hivatal és az óvoda energetikai felújítására, továbbá a közösségi ház építésére vonatkozó 
pályázati támogatások is szerepelnek ebben, tehát ebből 182.968.414 Ft kötött pénz. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete  

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költség vetésér ől 
 

(Az 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 
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2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
ADÓSSÁGOT KELETKEZTET Ő ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI 
KÖTELEZETTSÉGÉRŐL 

(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  
2/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 14. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

(A 2/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL , 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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 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  
3/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a 
soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2018. évi 
költségvetésének a módosítására a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 19. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 3/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. 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  
4/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a 
soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a határozat 1-3. számú melléklete 
szerint a Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról a következő főösszegekkel: 
 
A Társulás 2019. évi kiadási és bevételi fő összege: 149 124 618,- Ft 

ebből: 

A.) - működési bevétel: 6.350.000,- Ft 

- működési kiadás: 7.452.540,- Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -1.102.540,- Ft, melyet a 2018. évi 
pénzmaradvány finanszíroz. 

B.) - felhalmozási bevétel: 131.774.618,- Ft 

- felhalmozási kiadás: 141.672.078,- Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 9.897.460,- Ft melyet a 2018. évi 
pénzmaradvány finanszíroz 

 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 19. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 4/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezik!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik 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  
5/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a 
soron következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arról, hogy a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a Kereskedelmi és Hitelbank 
Zrt.-től felvett hitelét a 2019. évben végtörlessze. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 19. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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 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  
6/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron 
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás a 2019. évi belső ellenőrzési 
terve elfogadásáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és a belső 
ellenőrzési feladat ellátásával 80.000,- Ft+Áfa összegben a Vincent Auditor Kft. (Dabas, 
képviseli: Lisztes-Tóth Linda) megbízásáról.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt Község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 19. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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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  
7/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron 
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás a 2019. évi közbeszerzési terve 
elfogadásáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt Község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 19. 
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  
8/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron 
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a Társulás 2019. évi költségvetésének 
elfogadásáról jelen határozat 1. számú és 2. számú melléklete szerinti részletezett 
tartalommal, a következő főösszegekkel: 

A Társulás 2019. évi kiadási és bevételi f ő összege 3.219.979.549,- Ft 

ebből: 

A.) – 2019. évi működési bevétel: 10.235.000 Ft 

 –  2019. évi működési kiadás: 11.621.549,- Ft 

folyó évi működési költségvetés egyenlege: -1.386.549,- Ft, melyet a 2018. évi 
pénzmaradvány finanszíroz 

 

B.) – 2019. évi felhalmozási bevétel: 0,- Ft 

 – 2019. évi felhalmozási kiadás: 3.208.358.000,- Ft 

folyó évi felhalmozási költségvetés egyenlege: - 3.208.358.000,- Ft, melyet a 2018. évi 
pénzmaradvány finanszíroz. 
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C) A társult önkormányzatok 2019. évi működési hozzájárulást befizetése 105.000,- Ft/év. 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt Község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 19. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 8/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezik!) 
 
 
 
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  
9/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron 
következő Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a támogatási szerződés módosítás 
elfogadásáról az alábbi tartalommal: 
 
„Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási 
Tanácsa jóváhagyja, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú „Komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel 
az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt 
keretében 2017.12.18-án aláírt és 2019. január 7. napjával módosított hatályos támogatási 
szerződés a „Tájékoztatás a „KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 Komplex hulladékgazdálkodási 
rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projekt állásáról” dokumentumban 
részletezett módosított műszaki tartalommal elkészített és 2019.01.18-án az NHKV Zrt. felé 
benyújtott és az NHKV Zrt. által elfogadásra kerülő 69-es kérelem szerinti módosuljon. 
 
Kerekharaszt Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Önkormányzata képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 19. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS M ŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
Ezt a megállapodást 2013. márciusban kötötték meg. Azóta érdemben kellett volna ezen 
módosítani, mert nagyon megváltozott az állami finanszírozás. Ebben az évben sor került a 
megállapodásnak a felülvizsgálatára, és ennek alapján ez a módosítás-tervezet került a 
testület elé. 
 
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  
10/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvan Város 
Önkormányzatával 2013. február 28. napján megkötött, közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást a határozat mellékletét képező 
módosító okirat szerinti tartalommal módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a módosító okirat 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 

 
(A 10/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÖZPONTI ORVOSI ÉS GYERMEKORVOSI ÜGYEL ETI 
FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A központi felnőtt orvosi ügyelet ellátása kötelező feladat az önkormányzat számára. 
Szerződést kötöttek az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel. A Kft. a további gondtalan 
működés érdekében havi 40 Ft-os hozzájárulást kér az önkormányzatoktól lakosonként, mert 
erre állami plusz pénzt nem kapnak, és nagyon nehéz orvost találni, akik magas díjakat 
kérnek. 
Több önkormányzat polgármestere szóvá tette, hogy miért lát el az ügyelet más területről 
érkező betegeket is, de a Kft. képviselői szerint ez törvényi kötelesség, és az ország bármely 
szegletéből, aki itt tartózkodik, azt el kell látni. Ugyanez vonatkozik rájuk is, mert ha az ország 
bármely más területén tartózkodnak, akkor ott is ellátást kell kapniuk. 
A költségvetésben minden fillérre oda kell figyelniük, de nem egy nagy horderejű tételről 
beszélnek, amit ne tudnának kigazdálkodni. 
A jövő évben talán változás lesz, és várhatóan a kormányhivatalok feladata lesz az orvosi 
ügyelet ellátása. 
A gyermekorvosi ügyelet nem kötelező feladata az önkormányzatnak, ezért ha nem kapna 
támogatást a Kft. az önkormányzatoktól, akkor ezt szüntetnék meg. Úgy néz ki, hogy az 
önkormányzatok zöme hozzájárul az orvosi ügyeleti ellátáshoz. 
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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  
11/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi és 
gyermekorvosi ügyelet feladatainak ellátására az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött szerződését 2019. március 1-től közös 
megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a határozat melléklete 
szerinti szerződést módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 

FELADAT ÁTADÁSI-ÁTVÁLLALÁSI SZERZ ŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

mely létrejött egyrészről 
Kerekharaszt Községi Önkormányzata 
székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. 
képviseli: Szabó Ádám polgármester 

mint feladatot átadó Megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről az 
 
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.  
cgj.: 09-09-017078;  
képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa 
bankszámlaszáma: 10918001-00000043-83210005,  
adószáma: 20612469-2-09), 
 
mint a feladatot ellátó Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) között az alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételek mellett. 
 

1. Szerződő Felek között 2017. január 1-ei hatállyal feladat átadási-átvállalási szerződés jött létre 

egészségügyi szolgáltatás ellátására, központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás biztosításának 

vonatkozásában. Hivatkozott szerződés III. pontja 2019. március 01-ei hatállyal az alábbiak 

szerint módosul: 

„ III. 1. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás díjának fedezetéül a Megrendelőnek az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Korm. rend. alapján a NEAK-kal kötött finanszírozási 

szerződésének a központi orvosi ügyeleti ellátásra biztosított támogatás összege, továbbá a 

Megrendelő által biztosított Önkormányzati kiegészítés szolgál, melynek összege: bruttó 40 

Ft/lakos/hó. 
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2. Megrendelő ezúton kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkösse. Jelen szerződés 

érvényességének feltétele, hogy az ebben foglalt ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó 

finanszírozási szerződés az OEP és a Szolgáltató között érvényesen létrejöjjön.” 

1. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozás mértéke központilag megemelésre kerül, az Önkormányzat által jelen szerződés-

módosítás 1. pontjában vállalt önkormányzati kiegészítő díjazás mértékét, a szerződés 

finanszírozási feltételeit a NEAK finanszírozás emelkedésének figyelembevételével Felek 

újratárgyalják.” 

2. Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan 

tartalommal hatályban tartják.  

3. Jelen szerződésmódosítás 5 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 

2 példány a Megrendelőt, 3 példány a Szolgáltatót illeti meg. 

2. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

helybenhagyólag aláírják 

Debrecen, 2019. február …..     Kerekharaszt, 2019. február ……. 

……………………………………… ……………………………………… 

Szolgáltató Megrendelő 

 
Ellenjegyzem: dr. Szikszai Márta 
                                  jegyző               

 

Ellenjegyzem: Bánkutiné Katona Mária 
                               pü. ellenjegyző 
 
 
 
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  
12/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi és gyermekorvosi 
ügyelet feladatának ellátásához szükséges többlet kiadást a 2019. évben 40,- Ft/fő/hó 
összegben, összesen 402.800,- Ft összegben Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésében biztosítja. 
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H a t á r i d ő  : 2019. február 15. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSÁRÓL AZ EGRI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM RÉSZÉRE 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A DISZI Tanműhely villamos felújításáról van szó, és az autójavító műhely kapuját is szeretnék 
kicserélni, melyhez az önkormányzatnak meg kell adnia a tulajdonosi hozzájárulását. 
 
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  
13/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az 
Egri Szakképzési Centrum (székhelye: 3300 Eger, Kertész utca 128.) részére a Kerekharaszt 
Község Önkormányzata tulajdonában álló kerekharaszti 210 helyrajzi számú, természetben 
Kerekharaszt, Vadvirág utca 2. szám alatti tanműhely teljes villamossági felújításához, 
valamint a felújított autószerelő tanműhely kapujának cseréjéhez. A felújítás és a csere során 
a szakmai-, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul be kell tartani, valamint a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárság – mint közreműködő szervezet – által a KEOP-5.7.0/15-2015-
0025 számú „Kerekharaszti DISZI tanműhely épületenergetikai korszerűsítése” című 
pályázatával kapcsolatos kötelezettségeket az Egri Szakképzési Centrumnak kell vállalnia. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése 
alól. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (kérelmező értesítésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „A  
FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMIN ŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT , MUNKÁBA 
ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL ”  
CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES TERVEZ ŐI ÉS PROJEKTMENEDZSERI , 
VALAMINT KÖTELEZ Ő TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG FELADATOK 
ELLÁTÁSÁNAK KIVÁLASZTÁSÁRÓL  

(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  
14/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 
azonosító számú a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése” című pályázat keretében 
tervezési feladatok ellátásával az Incorso Építész és Építő Műhely Szolgáltató Kft.-t (székhely: 
1033 Budapest, Meggyfa u. 27.) bízza meg bruttó 889.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból 
biztosított.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 15. (szerződés aláírására) 
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  
15/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 
azonosító számú a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése” című pályázat keretében a 
projektmenedzsmenti, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok ellátásával a 
Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2) 
bízza meg bruttó 880.110,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 15. (szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRŐL 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 



 13  

Bóna Róbert alpolgármester 
Megkérdezte, hogy a lakcímkártyákat a lakóknak kell-e majd intézni és a lakcímkártyák 
átíratása őket terheli-e, vagy ingyenes lesz? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ingyenes lesz. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A hivatal átvezeti a KCR rendszerben a közterület elnevezését, és a lakók megkapják az új 
lakcímkártyákat. 
 
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  
16/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 1-jétől a 
Kerekharaszt Község Önkormányzata tulajdonában lévő kerekharaszti 338 hrsz.-ú utat 
„Boróka utca” névvel látja el. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. február 28. (döntés közzétételére, közlésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS DÖNTÉSRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Arra törekedtek, hogy a brikett minél gyorsabban eljusson az emberekhez, ezért kell most a 
szerződést a testületnek utólagosan jóváhagynia. Mindenki igazolás alapján az Építők 
Áruházából el tudja vinni a brikettet, tegnapi információ szerint eddig négyen nem vitték még 
el. 
 
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  
17/2019. (II. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a téli 
rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 
1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján az Építők Áruháza 60 Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Horváth Mihály út 73. ), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel 
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megkötött szállítási szerződést, mely alapján a 28 támogatást igénylő család részére fabrikett 
került beszerzésre bruttó 80,- Ft/kg, összesen bruttó 336.000,- Ft összegben. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
11. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A közösségi ház pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelezővel alá lett írva a 
szerződés. Kérték a határidő meghosszabbítását, ami most 2019. június 30.  
2015. óta – amikor kiszámolták a költségeket – az építőipari árak nagyon megemelkedtek. 
Költséget szerettek volna csökkenteni, ezért a szarufákat nem akarták kicserélni. Elkezdtek 
dolgozni a munkások, a fő falakat kiszedték, és megroggyant az épület. A statikus felmérte az 
épületet, a jelentése alapján a plusz költségre árajánlatot kértek, a különbözet 4.071.534 Ft. 
Kérték az Emberi Erőforrások Minisztériumától ennek a különbözetnek a biztosítását. Volt már 
példa erre más településen. Ha mégsem kapnák meg a kiegészítő támogatást, akkor önerőből 
fogják bevállalni, de erre szerinte nem fog sor kerülni. Minél hamarabb folytatni szeretnék az 
elkezdett munkálatokat. 
 
Indul a Magyar Falu Program, ismertette a pályázati lehetőségeket, amikre lehet pályázni:  

- szolgálati lakás építése: esetleg végig lehet gondolni; 
- nemzeti és helyi identitás tudat erősítése: az egyházakkal közösen lehetne pályázni, itt 

szóba jöhetne a templom körüli terület rendbetétele; 
- közösségi célú helyiségekben megvalósuló program: a templom 20 éves évfordulója 

alkalmából programot lehetne szervezni 2019. június 27-én; 
- meglévő óvodák felújítása: már kért is árajánlatokat a tetőszerkezet felújítására; 
- alternatív energia hasznosítása: tető felújítása és napelem telepítése jöhet szóba. 

 
Luklider Jánosné képvisel ő 
Az óvoda vizesblokkjának felújítására nem lehetne pályázni, mivel az már 40 éves? 
 
Szabó Ádám polgármester 
De, lehet erre is. 
Lehet majd pályázni továbbá: 

- a hivatalnál is tetőcserére és napelem telepítésére; 
- belterületi járda- és útfelújításra, viszont a járdafelújításnál csak az építési anyagra 

lehet pályázni; az útfelújítás keretében a Krúdy Gyula utca felújítására gondolt, viszont 
a felújítást terveztetni kell; 

- eszközfejlesztésre közterület karbantartás kapcsán, már kért is árajánlatot kistraktorra, 
valamint különböző tartozékokra; 

- óvodai udvari játékokra; 
- temető felújítási program keretében a hátsó kerítés felújítására, de térkőből járda 

építésére is gondolt, valamint egy harangot is be lehetne szerezni. 
 
A költségvetésben tervezték 5 fedett buszmegálló beszerzését, megnézik majd, hogy ebben a 
programban lehetne-e ezekre pályázni. 
 
2016. májusában kérték a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től az autópálya mellett zajvédő fal 
építését. Arra a levélre válaszoltak, de a levél a központi iktatóba került be, és csak 2018. 
júniusában került elő. Akkor a kért információkat megküldték a társaságnak, de választ a 
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levélre azóta sem kaptak. Azt tanácsolták, hogy kezdjenek el ennek érdekében aláírásokat 
gyűjteni, hátha ezzel nyomást tudnak gyakorolni a társaságra. 
 
Elkészült a vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata, amit elküldtek a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságnak. 
 
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 


