JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-án
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
Bóna Róbert
Dányi Tibor
Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné

Igazoltan voltak távol:
Benedek Csaba
Pál Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
Lukács László
mb. jegyzői irodavezető
Jegyzőkönyvvezető:

Sándor Éva
* * *

Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést
megnyitotta.

Kérte, hogy vegyék fel napirendre a meghívón feltüntetett 6. napirendi pont után az alábbi
előterjesztést:
− Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztására kiírt pályázati felhívás módosításáról
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!

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 30-i rendkívüli
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről

2. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről
3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás megszűnéséről és
a vagyonszaporulat tagok közötti felosztásáról
4. Előterjesztés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. 2018. évi
beszámolójának elfogadásáról
5. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című
pályázat benyújtásáról
6. Előterjesztés a Krúdy Gyula utca útépítési tervének az elkészítéséről
7. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztására kiírt pályázati felhívás módosításáról
Előterjesztő, előadó az 1-7. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester

***
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS
ANNAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi
zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 7.358.441 Ft-ban
b) kiadási főösszegét
5.686.644 Ft-ban
állapítja meg.

bevételekkel

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában a határozat mellékletében
található.
Egyenleg: 11.413.798 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási
tanács ülésén Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.
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Határidő
Felelős

: 2019. május 31.
: Kerekharaszt község polgármestere

(Az 55/2019. (V. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!)

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2018. évi
pénzmaradványát az alábbiak szerint:
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
pénzmaradványa: 11.413.798 Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:
 tartalék: 413.798 Ft
 2019. évi kiadásra beépítve: 11.000.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási
tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás 2018. pénzmaradványa elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.
Határidő
Felelős

: 2019. május 31.
: Kerekharaszt község polgármestere

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 2.939.809.383 Ft
főösszeggel elfogadja.
A Társulás vagyonmérlegét a határozat melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási
tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás 2018. évi vagyonmérlege elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.
Határidő
Felelős

: 2019. május 31.
: Kerekharaszt község polgármestere
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(Az 57/2019. (V. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi!)

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a negyedik javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiről szóló
kimutatását a határozat melléklete szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási
tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletei elfogadása tárgyában szavazati jogát e
határozatnak megfelelően gyakorolja.
Határidő
Felelős

: 2019. május 31.
: Kerekharaszt község polgármestere

(Az 58/2019. (V. 30.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi!)

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS
ANNAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Zagyvakörnyéki
Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése
Társulás
(a
továbbiakban: Társulás) 2018. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket
részletezik:
1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2018. december 31.
fordulónappal: (1. sz. melléklet)
A 2018. évi költségvetés bevételei összesen:
3.215.546.279 Ft
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2. Működési bevételek
a) Társulás működési bevétele
b) Tagönkormányzatok támogatása
c) Társulás felhalmozási bevétele:
Felhalmozási célú támogatási bev. ÁHT-n belülről

7.188.489 Ft
3.175.195 Ft
3.870.015 Ft
3.208.358.000 Ft

3. Kiadási jogcímek:
a) Működési kiadás
4.901.940,- Ft
Működési célú kiadások (reprezentáció, ügyvédi ktg. ÁFA) 2.683.280 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre
2.218.660 Ft
b) Felhalmozási célú kiadások
Részesedések beszerzése

900.000,- Ft
900.000,- Ft

4. Kiadások és bevételek egyenlege 3.209.744.549 Ft, melynek részletezését az 5. sz.
melléklet tartalmazza.
A Társulás pénzmaradványa: 3.209.744.549 Ft, mely az alábbiakban kerül
felhasználásra: - felhalmozási céltartalék: 3.208.358.000 Ft
- 2019. évi költségvetésbe beépítve: 1.386.549 Ft.
5. A Társulás 2018. évi bevételei és kiadásai megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás 2018. évi pénzeszközei változásának bemutatását a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
7. A Társulás több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az
adósságot keletkeztető ügylet nincs.
8. A Társulás vagyonmérlegének főösszege 3.211.065.059 Ft, a 2018. évi egyszerűsített
mérlegét és vagyonkimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
9. A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
10. A Társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, a zárszámadási határozat adósságot
keletkeztető ügyletek bontását nem tartalmazza.
11. A Társulás a 2018. évi vállalt kötelezettségeinek eleget tudott tenni.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási
tanács ülésén a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről, valamint a pénzmaradvány
megállapításáról és felosztásáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e
határozatnak megfelelően gyakorolja.
Határidő
Felelős

: 2019. május 31. (társulási tanács ülésen, vagy a megismételt ülésen)
: Kerekharaszt község polgármestere

(Az 59/2019. (V. 30.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezik!)

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN
TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSÉRŐL ÉS

ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI
A VAGYONSZAPORULAT TAGOK KÖZÖTTI

FELOSZTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Szennyvíz-beruházási Társulás tagja a társulási tanács soron következő ülésén igennel
szavaz arra, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulást – mivel annak célja
megvalósult - annak tagjai a társulási megállapodás X. rész 3. a) pontja alapján közös
megegyezéssel megszüntessék. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község
polgármesterét arra, hogy szavazati jogát jelen határozati javaslatnak megfelelően gyakorolja.
Határidő
Felelős

: a társulási tanács soron következő ülése
: Kerekharaszt község polgármestere

Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Szennyvíz-beruházási Társulás tagja a társulást közös megegyezéssel megszüntető okiratot a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét
arra, hogy a társulást megszüntető okiratot aláírja.
Határidő
Felelős

: a társulási tanács soron következő ülése
: Kerekharaszt község polgármestere
Megállapodás
a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Amely létrejött
Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. képviseli: Horváth Richárd
polgármester)
Apc Község Önkormányzata (székhely: 3032 Apc, Erzsébet tér 1. képviseli: Juhász István
polgármester)
Ecséd Községi Önkormányzat (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u. 139.; képviseli: Maksa Mátyás
polgármester)
Szücsi Község Önkormányzata (székhely: 3034 Szücsi, Petőfi u. 117.; képviseli: Berta István
polgármester)
Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhely:3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.; képviseli: Szabó
Ádám polgármester)
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között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint:
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymással 2008. április 25. napján társulási megállapodást
kötöttek abból a célból, hogy Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív
Program támogatási rendszeréhez KEOP 1.2.0./2F/09-2009-003 számon és „Hatvan és térsége
szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése” címmel pályázatot tudjanak benyújtani.
2. A társulási megállapodásban meghatározott cél 2013. november 7. napjával megvalósult. Azt
követően KEOP 1.2.0./2F/09-2009-003 számú projekthez kapcsolódó fenntartási és vállalási
időszak volt folyamatban, mely 2018. november 7. napján lezárult.
3. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért felelősé helyettes államtitkársága 2018. december 10. napjával kiállított záró
jegyzőkönyvében megállapította, hogy a KEOP 1.2.0./2F/09-2009-003 számú projekt lezárásra
került. A Társulás a támogatási szerződésben, pályázati felhívásban és útmutatóban vállalt
kötelezettségeit teljesítette, a Minisztérium a Társulást továbbá biztosíték nyújtására nem
kötelezte.
4. A fentiekre tekintettel a társulás tagjai X. rész 3. a) pontja alapján közös megegyezéssel
meg kívánják szüntetni a társulást.
5. A társulás tagjai egymással a KSH honlapján megtalálható 2018.01.01. napján aktuális
települési népességszám adatit alapul véve kívánnak elszámolni akként, hogy a fennmaradó
438.715,-Ft összegű vagyont lakosság arányosan kívánják felosztani egymás között.
6. A társulási tanács elnöke javasolja, hogy a bankköltségekre a társulás különítsen el 25.000,-Ft,
azaz Huszonötezer forint összeget.
Ezek alapján a tagokat az alábbi összegek illetik meg:
Hatvan Város Önkormányzata
308.910,-Ft
Apc Község Önkormányzata

33.525,-Ft

Ecséd Község Önkormányzata

42.942,-Ft

Szücsi Község Önkormányzata

18.800,-Ft

Kerekharaszt Község Önkormányzata

9.538,-Ft

7. A 6. pontban meghatározott összegeket a Társulás jelen okirat aláírásától számított 15 napon
belül fizeti meg a tagok részére banki átutalás útján.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Társulás dokumentumait és iratanyagát Hatvan
Város Önkormányzat fogja őrizni, mely őrzését díjat, költségtérítést nem számol fel.
9. A társulásban résztvevő önkormányzatok
megállapodásból eredő vitás kérdések nincsen.

egybehangzóan

kijelentik,

hogy

jelen

10. Szerződő Felek jelen okirat keretében egyebet nem kívántak szabályozni. A Jelen
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a pályázatban megjelölt projekt
megvalósítására vonatkozó jogszabályok rendelkezései és szakmai előírások az irányadóak.
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Záradék:
Jelen megállapodást a társulásban résztvevő önkormányzatok az alábbi határozataikkal hagyták jóvá:
Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2019. (….) számú határozata
Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2019. (….) számú határozata
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2019. (….) számú határozata
Szücsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2019. (….) számú határozata
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2019. (….) számú határozata
Hatvan, 2019. ....................................
_______________________________
Apc Község Önkormányzata
képviseli: Juhász István polgármester

__________________________________
Hatvan Város Önkormányzata
képviseli: Horváth Richárd polgármester

_______________________________
Ecséd Községi Önkormányzat
képviseli: Maksa Mátyás polgármester

__________________________________
Szücsi Község Önkormányzata
képviseli: Berta István polgármester

_______________________________
Kerekharaszt Község Önkormányzata
képviseli: Szabó Ádám polgármester

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT NONPROFIT
KFT. 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő, 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 képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-035485, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) tagja
a társaság 2018. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Kerekharaszt község polgármestere
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Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Fejlesztési és Koordinációs
Központ Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-035485, székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) tagja
jóváhagyja az ügyvezető által a 2018. évben a társaság tagjaival megkötött szerződéseket.
Határidő
Felelős

: azonnal
: Kerekharaszt község polgármestere

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ
FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Már harmadszor próbálnak pályázni a Vadvirág út felújítására. Az adóerő-képesség
függvényében 5 millió forint önerőre van szükség. A pályázat elő van készítve, a képviselőtestületi határozatra vártak. A pályázatot elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az
első határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c.” alcél, belterületi utak,
járdák, hidak felújítása című pályázati felhívásra a Vadvirág utca felújítására vonatkozóan. A
pályázat becsült összköltsége bruttó 14.344.945.- Ft. Az igényelt támogatási összeg
9.324.214.- Ft. A pályázat benyújtásához 5.020.731.- Ft pályázati önerő szükséges. A
pályázati önrész Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások költséghelyen
rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pályázat
benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Határidő
Felelős

: 2019. május 31.
: Kerekharaszt község polgármestere
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Szabó Ádám polgármester
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2019. (III. 13.) számú
képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidő
Felelős

: 2019. május 31.
: Kerekharaszt község polgármestere

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

KRÚDY GYULA

UTCA

ÚTÉPÍTÉSI

TERVÉNEK

AZ

ELKÉSZÍTÉSÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Meg kell terveztetni az utat, mert engedélyköteles a felújítása. Az árajánlatok beérkeztek. Az
utca lakóinak egy megbeszélést fognak szervezni. Mivel az utca szervizút, ezért talán azt el
tudják érni az engedélyező hatóságnál, hogy legyen egy-egy bekötés a 3-as útra. Ezt
szeretnék megbeszélni az utca lakóival.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti Krúdy Gyula utca
útépítési terveinek az elkészítésével Somfai Péter egyéni vállalkozót (székhely: 3200
Gyöngyös, Szőlőskert utca 2.) bízza meg 395.000.- Ft összegben (ÁFA mentes), mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletben az egyéb szolgáltatások költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: azonnal (megrendelésre)
: Kerekharaszt község polgármestere
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7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
KEREKHARASZTI
CSILLAGFÉNY
ÓVODA
INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
(székhely: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) elnevezésű intézmény intézményvezetői
(magasabb vezetői) beosztására vonatkozó 21/2019. (III.13.) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott nyilvános pályázati felhívás benyújtási határidejét 2019. június 20.
napjára módosítja és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt pályázati felhívást tesz
közzé a határozat mellékletét képező tartalommal.
A képviselő-testület a már beérkezett pályázatot befogadja és a módosított benyújtási
határidőben érkező pályázatokkal együtt bírálja el.
Határidő
Felelős

: 2019. május 31.
: Kerekharaszt község polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Kerekharaszt község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kerekharaszti Csillagfény Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony - 4 hónap próbaidő kikötésével.
(Kivéve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 29. §-ában foglaltak.)
Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1. – 2024. július 31.
A munkavégzés helye: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kerekharaszti Csillagfény Óvoda egyszemélyi felelős vezetője az intézményvezető. Felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért, a megbízatása
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alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti
szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, az éves
költségvetésének időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek megszerzésének teljesítéséért. Az
intézmény feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és
munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörbe utalt minden egyéb ügyben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete, és a
67.§ (1) bekezdése alapján. Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3.
mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, melyet legkésőbb a
kinevezés időpontjáig meg kell szerezni,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő,
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Továbbá: cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet és ne álljon a tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
• a pályázó az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó programja,
• a végzettséget igazoló okmányok másolata, pedagógus szakvizsga keretében megszerzendő
intézményvezetői szakképzettség esetén a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a
kinevezés időpontjáig (2019.08.01.) azt megszerzi és a tanulmányok folytatását igazolja
(leckekönyv másolata), amennyiben a pályázat benyújtásáig azt még nem szerezte meg.
• 3 hónapnál nem régebbi keltezésű erkölcsi bizonyítvány,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos
kezeléshez, továbbításához.
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésnél a Kjt. 41. § és a 43. §- a
alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
• nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés
nyilvánosságához hozzájárul-e.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekharaszt község Önkormányzat
polgármestere, Szabó Ádám nyújt a 06-37-541-434-es telefonszámon.
A pályázat érvényessége:
A pályázat kizárólag akkor érvényes, ha a pályamunka az összes tartalmi és formai követelménynek
egyaránt megfelel. Hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat kizárásra kerül a pályázati
eljárásból.
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A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Kerekharaszt község Önkormányzata címére történő megküldésével (3009
Bimbó u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot,
valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető, vagy személyesen benyújtani Kerekharaszt község
polgármesteréhez.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület
(szakalkalmazotti értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább
harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). A pályáztató lehetővé teszi,
hogy a vezetési programról a nevelőtestület mellett az alkalmazotti közösség, valamint a Nemzeti
Pedagógus Kar illetékes területi szerve is véleményt nyilváníthasson.
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma
a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Tekintettel arra, hogy a megbízási jogkört a
képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a képviselő-testület részére a véleményezési határidő
lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
− Kerekharaszt község honlapja – www.kerekharaszt.hu
− Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja – www.kozigallas.gov.hu
− Oktatás és Kulturális Közlöny – www.kozlonyok.hu

Szabó Ádám polgármester
Aláírásokat gyűjtöttek a zajvédő fal építése érdekében. Ezeket elküldték a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-nek, ahonnan kapott egy levelet, amiben leírták, hogy méréseket végeztek
2018-ban, és az előírt szintet nem haladta meg az általuk mért zaj. Vásárolt egy zajszintmérőt
az önkormányzatnak, amivel méréseket végzett és erről készít egy táblázatot. Mért az
autópálya feletti felüljárón és a Kartali úton. A hídon egyértelműen magasabb értékeket lehet
mérni, a közútkezelő a legközelebbi Kartali úton mérhetett, de ott is fog majd még mérni
éjszaka. A táblázatot el fogja küldeni a közútkezelőnek, hogy jöjjenek el, és mérjenek közösen.
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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