JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 10-én
7:45 órakor megtartott nyílt ülésén.
Az ülés helye:

Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.).

Jelen voltak:

(Csatolt jelenléti ív alapján!)
Szabó Ádám
Bóna Róbert
Benedek Csaba
Kereki Erzsébet

Igazoltan voltak távol:
Dányi Tibor
Luklider Jánosné
Pál Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
jegyző
Lukács László
mb. jegyzői irodavezető
Jegyzőkönyvvezető:

Sándor Éva
* * *

Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 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 képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2019. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. április 10-i ülésének
napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a szociális étkeztetési feladat ellátásáról szóló új szerződés megkötéséről
2. Előterjesztés a 2019. évi virágosztásról
Előterjesztő, előadó az 1-2. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester
3. Egyebek

***

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
ÚJ SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
A Hegymenet Klub intézménye biztosítja a szociális étkeztetést. Évek óta 500.000 forintot fizet
a napi 50 adag ételért éves szinten az önkormányzat. Ennyi pénzből nem lehet az ebédet
előállítani. A nyersanyag költségek emelkedése miatt ennek az összegnek az emelését kérték
600.000 forintra.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2019. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Hegymenet
Klub
Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézményével 2016. február 16-án
megkötött ellátási szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a határozat
mellékletét képező szerződést megszüntető okirat aláírására.
Határidő
Felelős

: 2019. április 15.
: Kerekharaszt község polgármestere
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.; képviseli: Szabó
Ádám polgármester)
másrészről
Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub Szenvedélybeteg és Fogyatékos Személyek Nappali
Intézménye (székhely: 3000 Hatvan Csaba vezér u. 6.; képviseli: Szalánczi Zoltán)
között (a továbbiakban: Szerződő felek) az alábbi feltételek mellett:
1.)

Szerződő felek rögzítik, hogy 2016. február 16. napján határozatlan időtartamra ellátási
szerződést kötöttek a Kerekharaszt településen élő jogosult személyek részére a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a szerinti szociális
étkeztetés Szolgáltató által történő biztosításáról.

2.)

Szerződő felek ezen ellátási szerződést 2019. április 14. napjával közös megegyezéssel
megszüntetik.

3.)

Szerződő felek nyilatkozzák, hogy az 1. pont szerinti ellátási szerződés alapján egymással
szemben elszámolni való kötelezettségük nincs.
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4.)

Szerződő felek között vitás kérdés nincs.

5.)

Jelen ellátási szerződést megszüntető okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
saját kezűleg jóváhagyólag aláírták.
Kerekharaszt, 2019. április …
………………………………………
Szabó Ádám polgármester
Kerekharaszt Község Önkormányzata

………….…………………………………….
Szalánczi Zoltán
Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub
Szenvedélybeteg és Fogyatékos Személyek
Nappali Intézménye

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2019. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre
vonatkozóan ellátási szerződést köt a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel
(székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B.), valamint a Baptista Szeretetszolgálat
Hegymenet Klub Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézményével
(székhely: 3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.).
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a határozat
mellékletét képező szerződés aláírására.
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 500.000,- Ft összegben Kerekharaszt
Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati
rendeletben a szociális étkeztetés költséghelyen, valamint 100.000,- Ft összegben az
általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2019. április 15.
: Kerekharaszt község polgármestere
Ellátási szerződés

Mely létrejött egyrészről
Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.), képviseli:
Szabó Ádám polgármester - (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út
34./B., adószám: 18264825-1-43; nyilvántartási szám: 00013/2012-001; statisztikai számjel: 182648258790-552-01), képviseli: Hári Tibor törvényes képviselő (a továbbiakban Fenntartó),
valamint a Baptista Szeretetszolgálat Hegymenet Klub Szenvedélybeteg és Fogyatékos Személyek
Nappali Intézménye (székhely: 3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.; adószám: 18223938-2-10, képviseli:
Szalánczi Zoltán – (a továbbiakban: Szolgáltató)
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a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között szociális étkeztetés biztosítására a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján, alulírott helyen és
időben az alábbi feltételekkel:
1) Szerződő felek megállapodnak, hogy egymással a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 120-122. § -ai szerint ellátási szerződést kötnek az alábbiak
szerint, melyek alapján az Önkormányzat megbízza a Fenntartót a jelen szerződésben rögzített, az
Önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségét képező szociális étkeztetés ellátásával az alábbiak
szerint, 2019. április 15. napjától határozatlan időre, mely megbízást a Fenntartó elfogad.
2) Felek megállapodnak, hogy a Fenntartó a jelen szerződés szerinti szociális étkeztetési feladatellátást
a Szolgáltató útján biztosítja.
3) A szociális ellátás formája az Szt. 62. §-a szerinti étkeztetés.
4) Az ellátásban részesítendők köre a Kerekharaszt településen élő, az Sztv. 62. §-ában meghatározott
azon személyek, akik az ellátás igénybevételéhez jogszabály szerint szükséges feltételekkel
rendelkeznek.
5) Az ellátásban részesítendők száma naponta maximum 50 fő
6) Ellátási terület az Önkormányzat közigazgatási területe, az ellátásra jogosultak pedig Önkormányzat
közigazgatási területén belül életvitelszerűen tartózkodó személyek.
7) A Fenntartó nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szociális
szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályokat – így különösen az Szt-ben, az 1/2000-es SzCsM
rendeletben, a 415/2015-ös Kormr-ben foglaltakat - és szakmai követelményeket, nyilvántartási
kötelezettséget, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri és betartja, valamint azokat az
ellátást nyújtó szolgáltatójával, intézményével betartatja.
8) A szociális ellátás működéséhez szükséges jogosultság megszerzését, úgymint a hatósági és
szakhatósági hozzájárulások beszerzése, a működési engedély kérelmezését – amennyiben az nem
ál rendelkezésre - a továbbiakban az étkeztetés tekintetében a Fenntartó végzi.
9) A Fenntartó a szociális étkeztetés ellátást a Szolgáltató nevére szóló önálló működési engedélye
(HE/SzGyO/00011-9/2018. számú Heves Megyei Kormányhivatal valamint NO/SzGyO/002784/2018. számú Nógrád Megyei Kormányhivatal által kiadott határozatok) alapján látja el.

10) A szociális étkeztetés tekintetében az Önkormányzat az alábbi hozzájárulásokat biztosítja:
a) vállalja, hogy az ügyfelek számára nyitva álló helységként elviteli pontot és ügyfélszolgálati
helységet biztosít a Szolgáltató ügyfelei részére
b) ezen helység összes rezsi és járulékos költségeit a megállapodás időtartama alatt viseli,
c) az elvitellel biztosított étkezéshez saját alkalmazásában lévő, érvényes egészségügyi
kiskönyvvel rendelkező személyzetet biztosít.
11) Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díj csökkentésének,
illetve elengedésének eseteit és módjait az Sztv. és más szakmai jogszabályok mindenkor hatályos
keretei között a Fenntartó jelen okirat aláírásával adott megbízása és meghatalmazása alapján az
ellátást nyújtó szociális szolgáltató/intézmény vezetője állapítja meg.
12) Felek rögzítik és megállapodnak, hogy Fenntartó a jelen szerződés szerinti szolgáltatást csak és
kizárólag az ellátás után igényelhető állami feladatellátási normatíva és egyházi kiegészítő
normatíva együttes összegéből tudja finanszírozni. Ezért Felek a 10. pontban foglaltakon túl
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megállapodnak, hogy az étkeztetésért fizetendő térítési díjnak megfelelő összeget Kerekharaszt
Község Önkormányzata vállalja (átvállalja) megfizetni a Szolgáltató részére akként, hogy naponta
maximum 50 fő részére napi egyszeri meleg étel biztosítása maximum 600 000,- Ft/év összeget
megfizet a Szolgáltató által kibocsátott számla ellenében, féléves ütemezéssel. Felek
megállapodnak abban, hogy a szolgáltatásért fizetendő díj 2019. április 15. napjától 2019. december
31. napjáig tartó időtartamra 600 000,- Ft. Az étkezési térítési díjnak megfelelő összeg
felülvizsgálatára a Szolgáltató évente 2 alkalommal tehet módosítási javaslatot az Önkormányzat
felé, melyre az Önkormányzat 30 napon belül érdemi választ ad.
Az elszámolás módja: a Szolgáltató a naptári félévet követő hó 15 napjáig megküldött összesített
adagszám alapján a Felek egyeztetnek az elszámolásról, majd annak eredménye alapján a
Szolgáltató jogosult a fenti maximumra is figyelemmel az elszámolás megküldését követő 15 napon
belül számláját az Önkormányzat részére megküldeni, aki azt további 30 napon belül köteles
kiegyenlíteni. Amennyiben a megküldött adagösszesítőre az Önkormányzat a kézhezvételt követő 8
napon belül észrevételt írásban nem tesz, az elszámolás az Önkormányzat részéről így is
elfogadottnak tekintendő a teljesítés pedig igazoltnak. Fele megegyeznek és a Fenntartó,
Szolgáltató, Önkormányzat saját hatáskörben kötelezettséget vállal, hogy amennyiben kötelezően
alkalmazandó jogszabály másképp nem rendelkezik a Fenntartó, a Szolgáltató és az Önkormányzat
az ellátást igénybevevők részére további térítési díjat nem állapít meg jelen szerződés hatálya alatt.
13) A fenti szolgáltatási ellátás működtetése tekintetében mindkét fél számára irányadó a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az 1/2000. SZCSM rendelet, mint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési
feltételeiről szóló rendelet, valamint a mindenkori hatályban lévő költségvetési törvény. A
Szolgáltató ez alapján önálló, a Fenntartó által jóváhagyott szakmai programmal és szolgáltatási
dokumentációkkal rendelkezik, ezek alapján működik.
14) Felek rögzítik, hogy az 1/2000. SZCSM rendelet, mint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló rendelet alapján Fenntartó köteles
tájékoztatni a lakosságot a szolgáltatásnak az adott településen való elérhetőségéről, a szolgáltatás
helyéről, idejéről, gyakoriságáról. A kérelmezőt a kérelem benyújtásakor a szociális ellátás
feltételeiről Szolgáltató köteles tájékoztatni. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az
intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját írásban értesíti, illetve írásbeli értesítést küld
a kérelem elutasítása esetén is. Az ellátásra való jogosultság megállapításakor a Szolgáltató
tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára a) a Szolgáltató által biztosított ellátás
tartalmáról és feltételeiről; b) a Szolgáltató által vezetett nyilvántartásokról; c) panaszjoguk
gyakorlásának módjáról; d) az ellátási jogviszony megszüntetésének az eseteiről; e) a Szolgáltató
házirendjéről – amennyiben ennek készítését jogszabály előírja; f) a fizetendő térítési díjról, a
teljesítés feltételeiről és a mulasztás jogkövetkezményeiről; g) a jogosult jogait és érdekeit képviselő
társadalmi szervezetekről.
15) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Fenntartó a szociális szolgáltatásra irányuló kérelmet
elutasítja, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a döntés ellen a közléstől számított 8
(nyolc) napon belül az Önkormányzathoz fordulhat. Az Önkormányzat a kérelemről határozatban
dönt (Szt. 94/D.§.).
16) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szolgáltatást igénybevevő ellátottnak a részére nyújtott
szolgáltatással kapcsolatban panasza merül fel, panasszal fordulhat az Intézmény vezetőjéhez, aki
minden panaszt köteles kivizsgálni. Az intézményvezető 15 (tizenöt) napon belül köteles a
panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az
intézményvezető határidőben nem intézkedik vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az
értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül a Fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. Felek
megállapodnak, hogy a Fenntartó a jogorvoslatot 15 napon belül határozatban vagy végzésben
bírálja el, melyről írásban értesíti a Feleket. A Fenntartó a jogszabálysértő intézkedést
megsemmisíti, megváltoztatja vagy helybenhagyja, szükség esetén a Szolgáltatót új eljárás
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lefolytatására hívja fel. A vizsgálat megindításáról és a vizsgálat eredményéről az intézmény
vezetője köteles tájékoztatni az Önkormányzatot.
17) Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződést valamelyik fél megszegi, a
másik fél jogosult megfelelő határidő tűzése mellett a szerződésszegő felet írásban felhívni a
szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben a szerződésszegés súlyos, és az a felszólítás, póthatáridő
ellenére sem szűnik meg, a szerződésszegést szenvedő fél jogosult jelen szerződést azonnali
hatállyal írásban felmondani. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra van mód, ha az ellátottak
élete, testi épsége, egészsége kerül veszélybe a végzett tevékenység vagy mulasztás
következményeként. Egyebekben jelen szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 60 napos
hónapos felmondási idő mellett jogosult írásban, indokolás nélkül felmondani.
18) A szerződésszegés elhárulásáig vagy a jelen szerződés megszűnéséig az Önkormányzat köteles
gondoskodni a szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról. Az ezzel kapcsolatban felmerült
károkat a Fenntartó köteles megtéríteni, az alábbi kártérítési maximum erejéig.
19) Felek megállapodnak, hogy szerződésszegés és károkozás esetén a kártérítés legmagasabb összegét
és mértékét a Felek az ellátott személyek számára tekintettel káreseményenként és/vagy
személyenként legfeljebb 5.000.-Ft-ban; azaz ötezer forintban; összesen pedig legfeljebb 200.000.Ft-ban; azaz Kettőszázezer-Ft-ban határozzák meg.
20) Jelen megállapodás határozatlan időre szól, megszüntetését a felek együttes akaratukkal is
kezdeményezhetik, figyelemmel az ellátott feladatok után járó központi normatíva igénylésének
jogszabályban meghatározott határidejére, együttes megállapodásuk alapján.
21) A jelen szerződést a szerződő felek bármelyike naptári negyedév utolsó napjával mondhatja fel. A
felmondásról szóló döntést a felmondás napja előtt 2 (kettő) hónappal köteles meghozni és a másik
felet erről tájékoztatni.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármely okból a Fenntartó által a jelen szerződés
megkötése időpontjában igényelhető állami feladatellátási normatíva és egyházi kiegészítő
normatíva (támogatás)együttes összege 20%-ot meghaladó mértékben csökken, a Fenntartó
jogosult jelen szerződést a normatíva csökkenés hatályosulásának időpontjára írásban felmondani.
22) A Fenntartó a jelen szerződésben vállalt feladat ellátásáról, a jelen szerződésben foglaltak
teljesítéséről évente, a tárgyévet követő év január 31. napjáig írásban benyújtja részletes szakmai
beszámolóját az Önkormányzat Képviselő-testülete részére.
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az ellátási szerződésben vállalt feladatok bemutatását, a
panaszbeadványokat, valamint a szolgáltatást igénybevevő részére adott választ.
23) Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése során
jóhiszeműen járnak el; egymást a teljesítést akadályozó körülményekről, a panaszok
érvényesítésének rendjéről, a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséről, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokról folyamatosan írásban tájékoztatják.
A szerződés megszűnése esetén azt olyan időpontban közlik egymással, hogy – e szerződés keretei
között – kötelezően ellátandó szociális feladatok ellátása biztosítható legyen.
Mindegyik fél – e szerződés megszűnése esetén – úgy köteles eljárni, hogy az abból eredő károk
mérsékelhetők legyenek. Egyik fél sem követelheti azon kárának megtérítését, amely abból adódott,
hogy kárenyhítési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget.
24) Ezen megállapodás a felek között szociális étkeztetés biztosítása ügyében jött létre, szabályozva
mindkét fél szándékát és feladatát.
25) Jelen szerződés 2019. április 15. napján lép hatályba.
26) A felek jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés megkötésére kellő
felhatalmazással rendelkeznek, melyet Önkormányzat tekintetében a 43/2019. (IV. 10.) számú
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képviselő-testületi határozat biztosít. Felek rögzítik, hogy minden korábbi étkeztetés tárgyában
létrejött megállapodásuk helyébe lép.
27) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a hatályos
szociálpolitikai jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával a
jelen szerződésben a Szolgáltatóra vonatkozó előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
28) Jelen szerződést a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá, aláírásukkal igazolják 3-3 példány átvételét.
Kelt: Kerekharaszt, 2019. ………………
………………………………..
Kerekharaszt Község
Önkormányzata
polgármester

………………………………
Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy

…………………………………
Baptista Szeretetszolgálat
Hegymenet Klub
Szenvedélybeteg és Fogyatékos
Személyek Nappali Intézménye

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉVI VIRÁGOSZTÁSRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Árajánlatok lettek bekérve, a legkedvezőbb ajánlatot az adta, aki már évek óta szállítja a
muskátlikat.
Kereki Erzsébet képviselő
Mindig szép virágokat szokott hozni a vállalkozó.
Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2019. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 11-én 8.00 órától
12.00 óráig virágosztást szervez. Azon személyek részesülhetnek ingyen két tő muskátliban,
akik eljönnek a helyszínre és igazolják, hogy állandó lakóhelyük Kerekharaszt településen
van. A muskátlik meghatalmazás útján lakcímkártya bemutatásával is átvehetők.
Határidő
Felelős

: 2019. május 10. (a lakosság értesítésére)
: Kerekharaszt község polgármestere

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2019. (IV. 10.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2000 tő álló muskátli beszerzésével
Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát utca 13.) bízza meg bruttó
622.300.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megrendeléssel kapcsolatos
dokumentumok aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy
az esetlegesen jelentkező pótigények kielégítése érdekében a szükséges számban
gondoskodjon a muskátlik megrendeléséről, és kiosztásuk megszervezéséről.
A pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok költséghelyen
rendelkezésre áll.
A képviselő-testület a virágosztásból esetlegesen megmaradó virágokat a közösségi
épületein, közterületein helyezteti el.
Határidő
Felelős

3.

: 2019. április 15. (megrendelésre)
: Kerekharaszt község polgármestere

napirendi pont

EGYEBEK
Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy 2019. május 8-án lesz a közmeghallgatás.
2019. április 24-én a szennyvízcsatornával kapcsolatban egy sajtó nyilvános rendezvény lesz,
majd ezt követően 16.00 órától lakossági fórumot szerveznek. Ezen a héten elkezdik a
felbontott utak aszfaltozását. A projekt készen van, a hatvani csatlakozás megtörtént, az
átemelőknél kell még az ÉMÁSZ-nak kialakítani az áramellátást.
A zajvédő fal kapcsán még gyűjteni kell az aláírásokat, legalább a lakók 80 %-ának alá kellene
írnia az íveket, hogy nagyobb nyomást tudjanak gyakorolni.
Tóth János birtokvédelmi kérelmét a horti jegyző elutasította, ő fellebbezett, így bírósági per
lesz az ügyből.
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
polgármester

jegyző
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