
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-
én 7:45 órakor megtartott rendkívüli nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Dányi Tibor képviselő 
 Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 Zsákai István képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző 
Lukács László törvényességi ellenőrzési osztályvezető 
 
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  
123/2019. (XI. 25.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 25-i rendkívüli 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata csatlakozásának 
kezdeményezéséről a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról 

3. Előterjesztés a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda felújításához kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében a bíráló bizottsági 
tagok megválasztásáról 
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4. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság 1 fő munkatársának jutalmazásáról 

Előterjeszt ő, előadó az 1-4. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 
 
 

* * * 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
CSATLAKOZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉR ŐL A HERÉDI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALHOZ  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Semmilyen problémájuk nem volt a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatban 
és köszönetüket fejezik ki a hivatal vezetőinek. A változtatásnak egy oka van, a közös 
önkormányzati hivatalok finanszírozása. Nem mindegy, hogy a közös önkormányzati hivatal 
működéséhez mennyi állami támogatást kapnak. Hatvan a közös önkormányzati hivatal 
működtetéséhez nem kap semmilyen állami forrást és Hatvannak több mint 12 millió forintba 
kerül a kerekharaszti ügyfélszolgálat fenntartása. Ebben az évben megállapodott Hatvan 
város polgármesterével, hogy mennyivel járulnak hozzá a közös önkormányzati hivatal 
működéséhez. Nincs biztosíték arra, hogy a következő évben ne kelljen többet fizetniük, akár 
a 12 millió forintot is kérhetik, hogy fizessék meg, és akkor pénzügyi problémáik lesznek. 
Remélte, hogy a herédi és a nagykökényesi önkormányzat is elfogadja majd a közös hivatalt.  
Megköszönte a közös munkát jegyző asszonynak és Hatvannak, nem azért változtatnak, mert 
problémájuk volt. Remélte, hogy a két egymás melletti település továbbra is együtt tud majd 
dolgozni. 
 
Zsákai István képvisel ő 
A lakosság véleményét nem kellene kikérni? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Közel hat éve, a közös önkormányzati hivatal létrehozásánál végeztek egy lakossági 
szavaztatást. A képviselők a lakosságot képviselik és a kerekharaszti lakosok ebből a 
változtatásból semmit nem fognak észrevenni. Eddig az anyakönyvezést Hatvanban végezték, 
ez megváltozik, nem így lesz. Szociális, vagy más ügyek intézése miatt be kellett menni 
Hatvanba, de most ezért sem kell majd bemenni. Azt beszélte meg a herédi jegyző 
asszonnyal, hogy helyben el lesz intézve minden. 
 
Kereki Erzsébet képvisel ő 
Sokan dolgoznak Hatvanban és eddig a parkolás kedvezményes volt. Megkérdezte, hogy 
ezután is így lesz-e? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Eddig 4.000 Ft volt a Hatvan Kártya díja. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezután is megmarad a kedvezmény. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Bármely település lakója kérhet Hatvan Kártyát. Ha Hatvan a továbbiakban ebben nem lesz 
partner, akkor nem 4.000 Ft, hanem 5.000 Ft lesz a Hatvan Kártya díja. Meg fogja kérdezni, 
hogy ezután is össze lehet-e gyűjteni a kérelmeket és egyben bevinni azokat Hatvanba. 
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Bóna Róbert alpolgármester 
Véleménye szerint valamilyen formában tájékoztatni kellene a lakosságot erről. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tájékoztatni fogják a lakosságot, készítenek egy szórólapot. Remélte, hogy Heréd és 
Nagykökényes is elfogadja majd ezt a megállapodást. Pályáztatni fognak egy aljegyzőt, akivel 
bővülni fog a létszám Kerekharaszton, és ő állandóan itt lesz. Az aljegyző a jegyző javaslatára 
lesz kinevezve, de személyével egyet kell majd értenie. A jegyző munkáltatója a székhely 
település polgármestere lesz, de úgy állapodtak meg, hogy kinevezéséhez és felmentéséhez 
konszenzusra lesz szükség mindhárom polgármester részéről.  
 
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  
124/2019. (XI. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozás kezdeményezéséről szóló előterjesztést, melynek 
alapján kinyilatkozza, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84-86. § szabályozásának megfelelően 2020. január 1-től kezdődően csatlakozni 
kíván a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 
39.) és ki kíván válni a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalból (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.). 
 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat kéri Heréd és Nagykökényes Községi 
Önkormányzatokat a Herédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozása elfogadására, a 
Hivatalt létrehozó megállapodás módosításra azzal a feltétellel, hogy Herédi Közös 
Önkormányzati Hivatal működtessen állandó kirendeltséget Kerekharaszt községben 1 fő 
aljegyző, 1 fő gazdálkodási ügyintéző és 1 fő hivatalsegéd alkalmazásával.  
 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat részletes, évente előre egyeztetett költségvetések 
szerint vállalja a település alapján járó többlet állami támogatás feletti kerekharaszti 
kirendeltségi kiadások teljes és a közös önkormányzati hivatal esetleges hiánya lakosságszám 
arányos megfizetését a hivatal kiadásaihoz. 
 
A képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a határozatról az érintett önkormányzatokat 
értesítse, valamint a közös önkormányzati hivatalokat módosító megállapodásokat és a 
hivatalok átalakulási okiratai tervezetét e határozat szerint egyeztesse, majd elfogadásra 
terjessze be a képviselő-testület felé. 
 
H a t á r i d ő  : értesítésre: azonnal 
  okiratok elfogadására: 2019. december 10. 
  okiratok aláírására: 2019. december 12. 
F e l e l ő s  : polgármester 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
A 2019-es közbeszerzési tervben nem szerepel az óvodai tornaszoba építése, mert az 
elfogadáskor azt hitték, hogy nem kell majd erre közbeszerzést kiírni. A mostani állás szerint 
közbeszerzésre lesz szükség, és ezért a közbeszerzési tervet módosítani kell. Még a 2019. 
december 11-i testületi ülésen szeretné, ha döntés születne a közbeszerzési eljárásban 
feltételesen, mert a rendelkezésre álló pénzügyi támogatás valószínűleg nem lesz elég, és 
állami többletforrást kell majd igényelni. 
 
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  
125/2019. (XI. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2019. évi Közbeszerzési tervet. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 26. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

Kerekharaszt Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési terve  
 

Ssz. 
A 

közbeszerzési 
eljárás tárgya 

A 
közbeszer-

zés 
tervezett 

mennyisége 

A 
közbeszerzésre 

irányadó 
eljárásrend 
(uniós vagy 

nemzeti) 

A tervezett 
eljárás fajtája 
(pl. nyílt vagy 

Kbt. 113. § 
szerinti vagy 
Kbt. 115. § 

szerinti) 

A beszerzés 
becsült 
értéke 
(nettó) 

Az eljárás 
megindítá-

sának 
tervezett 
dátuma 

A szerződés 
teljesítésé-

nek várható 
időpontja 

1. 
Krúdy Gyula 
út felújítása 

1 nemzeti nyílt 
50 millió 

forint 
2019. június 

2019. 
december 

2. 

Kerekharaszti 
Csillagfény 

Óvoda 
felújításához 
kapcsolódó 
kivitelezési 

munkák 
megrendelése 

1 nemzeti nyílt 
40 millió 

forint 
2019. 

november 
2020. 

december 

 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „K EREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA FELÚJÍTÁSÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ KIVITELEZÉSI MUNKÁK MEGRENDELÉSE ”  ELNEVEZÉSŰ 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI  TAGOK 
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
Az előző ülésen nem választották meg a bíráló bizottságot. Meg van szabva, hogy milyen 
végzettségű embereknek kell a bizottságban benne lennie, ezért a jövendő műszaki ellenőr 
lesz a  műszaki végzettségű szakember, a pénzügyi végzettségű szakember pedig Imréné 
Srej Szilvia. 
 
Zsákai István képvisel ő 
Megkérdezte, hogy 3 fős a bizottság, és elég-e ennyi, vagy lehet bővíteni? 
 
Szabó Ádám polgármester 
A bizottság csak javaslatot fog tenni és a képviselő-testület fog majd dönteni. 
 
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  
126/2019. (XI. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 
felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, a TOP-1.4.1-16-
HE1-2017-00007 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás 
tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. 
§-a szerinti közbeszerzési eljárás során bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 27/2019 
(III.13.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Elnök: Töpler Ferenc, a beruházás műszaki ellenőre; 
2.) Imréné Srej Szilvia, pénzügyi ügyintéző; 
3.) dr. Kónya Tamás ügyvéd, közbeszerzési szaktanácsadó. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
4. 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 
Írt egy levelet a rendőrkapitánynak, hogy az idei költségvetésben ezzel nem számoltak, de 
bekerül a képviselő-testület elé a kérése, és amennyiben a képviselők ezt jóváhagyják, akkor 
1 fő jutalmazását fogja javasolni, aki lehetőség szerint a kerekharaszti körzeti megbízott 
legyen. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
127/2019. (XI. 25.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (3000 
Hatvan, Ratkó József út 14.) 1 fő rendőr munkatársának, lehetőleg a kerekharaszti körzeti 
megbízottnak 40.000,- Ft összegű utalványt ad támogatásként. Az utalvány összegének és 
annak járulékainak pénzügyi fedezete Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megköszönte a képviselőknek és a meghívottaknak az ülésen való részvételt, és a nyílt ülést 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 DR. SZIKSZAI MÁRTA  SZABÓ ÁDÁM 
 jegyző polgármester 


