
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 11-
én 16.00 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Dányi Tibor képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 Zsákai István képviselő 
 
Igazoltan voltak távol:  
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Kereki Erzsébet képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Buzmáné Fajcsik Henrietta a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző 
Kozákné Kiss Beatrix bizottsági tag 
Lukács László törvényességi ellenőrzési osztályvezető 
Osztrider Zoltánné bizottsági tag 
 
Buzmáné Fajcsik Henrietta a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
 
Jegyz őkönyvvezet ő: 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 a napirendre a meghívón feltüntetett 9. napirendi pont után a következő 
előterjesztést: 
 

− Előterjesztés a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése” című és TOP-1.4.1.-16-
HE1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében csoport- és tornaszoba 
kialakítása” című projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről. 

 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel szavazzon! 
 

A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül 
elfogadta Szabó Ádám polgármester napirend módosítá sára tett javaslatát. 
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Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a napirendet a módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon!  
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
128/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. december 11-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

Napirend el őtt:  

 Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

2. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás megszüntetéséről 

3. Előterjesztés a Herédi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás módosításáról 

4. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2019. I-III. negyedévi előirányzat módosításáról, pénzügyi 
teljesítéséről, Társulási Tanácsába tag delegálásáról és a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába tag 
delegálásáról 

5. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2019. évi költségvetése I-III. negyedévi módosításáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

6. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás és a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás új elnökének megválasztásáról 

7. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról 

8. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 
döntésekről 

9. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladat 
ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról 

10. Előterjesztés a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése” című és TOP-1.4.1.-16-
HE1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében csoport- és tornaszoba 
kialakítása” című projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

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

11. Egyebek 
 

* * * 
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Napirend előtt: 
 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 

 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
129/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 77. (VII. 23.), 82. (VIII. 15.), 90., 
91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101. (IX. 11.), 103., 104. (X. 4.), 106., 107., 108., 
109., 110., 111., 112., 113. (X. 22.), 116. (XI. 13.) 2019. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
 
 
1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK 
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 a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
130/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
7. § (1) bekezdése alapján a 2020. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 20. (tájékoztatásra) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 130/2019. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 
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2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A közös önkormányzati hivatal működéséhez az önkormányzatnak még 2 millió forintot kellett 
megfizetnie a 4 millió forintból, amit időközben teljesítettek. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
131/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzatával 
2013. február 28. napján megkötött, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodást a határozat 
mellékletét képező megszüntető okirat szerinti tartalommal 2019. december 31. napjával 
közös megegyezéssel megszünteti.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a megszüntető okirat 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 12. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és m űködtetésér ől szóló megállapodás 
megszüntetése 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 3000 Hatvan Kossuth tér 2. 
képviseli: Horváth Richárd polgármester), 
 
másrészről 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 3009 Kerekharaszt 
Bimbó u. 2., képviseli: Szabó Ádám polgármester)  
 
között (a továbbiakban együtt: Felek)  a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Kerekharaszt Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdése alapján 2013. március 
1. napjától határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) 
hozott létre 2013. február 28. napján kelt megállapodásával (továbbiakban: 
Megállapodás). 
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2. Az Mötv. 85. § (3) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy 
megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános 
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. 

 
3. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2019. (XI. 25.) számú 

határozatával arról döntött, hogy 2020. január 1-jétől kezdődően csatlakozni kíván a 
Herédi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (székhelye: 3011 Heréd, Rákóczi Ferenc út 39.) 
és ki kíván válni a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalból. 

 
4. Fentiekre tekintettel Felek a Megállapodást közös megegyezéssel 2019. december 31. 

napjával megszüntetik. 
 
5. Kerekharaszt Község Önkormányzata vállalja, hogy a Megállapodás szerint 2019-ben 

fizetendő 4.000.000 Ft hozzájárulásból még meg nem fizetett 2.000.000,- Ft összeget 
Hatvan Város Önkormányzata részére legkésőbb 2019. december 31. napjáig megfizeti. 

 
6. Felek megállapítják, hogy a Hivatal költségvetése terhére nem került visszterhesen olyan 

ingatlan vagy ingó vagyon beszerzésre, amely megosztásra kell hogy kerüljön. 
 
7. Felek kijelentik, hogy egymással szemben – az 5. pontban foglaltak kivételével – a 

Megállapodásból eredően semminemű további követelésük vagy igényük nincsen.  
 
8. Jelen megállapodást megszüntető okiratot Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 680/2019. (XII.12.) számú határozatával, Kerekharaszt Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 131/2019. (XII.11.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Kelt: Hatvan, 2019. december 12. Kerekharaszt, 2019. december 12. 
 
 Horváth Richárd Szabó Ádám 
 Hatvan város polgármestere Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HERÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a 
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem 
volt, ezért kérte, hogy aki a 4 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
132/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására elfogadott, 2012. december 7-én kelt Megállapodás 
2. számú módosítását és 2020.01.01. hatályba lépés mellett a határozat 1. melléklete 
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szerinti tartalommal a megállapodás módosítását, a határozat 2. melléklete szerinti 
tartalommal az egységes szerkezetű Megállapodást elfogadja. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a megállapodás módosítás és a 
módosításaival egységes szerkezetű megállapodás aláírására. 
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt a megállapodás módosítás megküldésére a Heves 
Megyei Kormányhivatal részére. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : aláírásra: polgármester 
  megküldésre: jegyző 
 

(A 132/2019. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezik!) 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
133/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2012. december 7-én kelt alapító okirat módosítását és 2020. 
január 1. hatályba lépés mellett a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal az alapító 
okirat módosítását, a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal az egységes szerkezetű 
alapító okiratot elfogadja. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert az alapító okirat módosítás és a 
módosításaival egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 12. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt Község polgármestere 
 

(A 133/2019. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezik!) 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
134/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a határozat 1. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a hivatali Szervezeti és Működési 
Szabályzat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt Községi Önkormányzat polgármestere 
 

(A 134/2019. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
135/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Herédi Közös 
Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal 2020. 
január 1. hatályba lépés mellett elfogadja. 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a hivatali ügyrend aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt Községi Önkormányzat polgármestere 
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(A 135/2019. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
11/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési szabályzatáról szóló 
4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítás áról 

 
(A 11/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A közös önkormányzati hivatal működésével meg voltak elégedve, ami kényszerhelyzetbe 
hozta őket, az a finanszírozás. Remélte, hogy nem voltak túl nagy teher a hatvani 
önkormányzat számára. Amikor megkezdte a közös önkormányzati hivatal a működését, 
akkor más volt a finanszírozás. Változott a helyzet, Hatvannak kellett ezt finanszírozni, és 
valamilyen szinten plusz teher volt, amihez nem kapott plusz pénzt. Kerekharaszt részéről 
pedig azt mondják, hogy miért tegyék hozzá azt, amit az államnak kellene hozzátennie. Jogos 
Hatvan igénye, hogy tegyék hozzá a pénzt, de a saját igényük is jogos, hogy miért tegyék 
hozzá azt, amit nem kellene. Ezért itt volt most a lehetőség változtatni. Nem mindegy, hogy a 
hivatal működéséhez nem adtak semmit, majd 7 millió forintot kellett hozzátenni, erre az évre 
pedig megegyezett Hatvan polgármesterével, hogy 4 millió forinttal járulnak hozzá a 
működéshez. A Herédi Közös Önkormányzati Hivatal esetében nem ügyfélszolgálat lesz 
Kerekharaszton, hanem kirendeltség. Eddig létszámarányos döntések voltak, tehát Hatvan 
bármit eldönthetett a beleegyezésük nélkül. Most kis települések lesznek együtt és jobban 
figyelembe veszik a véleményüket a működés során. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Mint köztisztviselők, ezt egyáltalán nem élték meg tehernek. Az önkormányzat döntését 
megértik, Horváth Richárd polgármester úr is megérti, ez egy teljesen ésszerű, és 
finanszírozás alapú megközelítés. Megköszönte a képviselő-testület munkáját a hivatallal 
kapcsolatban. A legjobbakat kívánta a képviselőknek, valamint a település lakóinak, hogy 
megfelelően és olyan ütemben fejlődjön a település, ahogy azt az itt ülő képviselők szeretnék. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Nagyon köszönik. Ha úgy gondolják, akkor Kerekharaszton a hivatal ajtaja mindig nyitva áll 
előttük, és bármikor szívesen látják őket. 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2019. I-III. NEGYEDÉVI 
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL , PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL, TÁRSULÁSI 
TANÁCSÁBA TAG DELEGÁLÁSÁRÓL ÉS A ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI 
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SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 
TANÁCSÁBA TAG DELEGÁLÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a 
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem 
volt, ezért kérte, hogy aki a 4 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
136/2019. (XII. 11.) 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 a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásának 
pénzügyi teljesítéséről a határozat 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. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 136/2019. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
137/2019. (XII. 11.) 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 a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2019. évi költségvetésének a módosítására 
a határozat 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. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 137/2019. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
138/2019. (XII. 11.) 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 tagjaként a Társulási Tanácsba 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata képviseletére Szabó Ádám polgármestert delegálja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
139/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjaként a Társulási Tanácsba 
Kerekharaszt Község Önkormányzata képviseletére Szabó Ádám polgármestert delegálja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I-III. 
NEGYEDÉVI MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS ANNAK PÉNZÜGYI TELJESÍTÉ SÉRŐL 

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
140/2019. (XII. 11.) 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) 2019. I.-III. negyedévi költségvetése módosítását, melyek az alábbi 
tételeket részletezik:  
 

1. A Társulás költségvetésének kiadási és bevételi teljesítései 2019. szeptember 30. 
fordulónappal: (1. sz. melléklet) 
 

A 2019. I-III. negyedévi költségvetés bevételei és kiadási főösszege: 
                                             3.226.582.914 Ft 

 
2. Működési bevételek                                                                        10.235.000 Ft 

a) Társulás működési bevétele                                                          6.350.000 Ft 
b) Tagönkormányzatok támogatása                                                  3.885.000 Ft 
 

3.  Társulás felhalmozási bevétele: 
Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről                                     6.603.365 Ft 
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4. Finanszírozási bevétel   

Előző évi pénzmaradvány felhasználása                                    3.209.744.549 Ft 
 

5. Kiadási jogcímek: 
 
a) Működési kiadás                   18.224.914 Ft 

Működési célú kiadások (reprezentáció, ügyvédi ktg. ÁFA)       13.674.365 Ft 
Működési tartalék                                                                          1.012.549 Ft 

b) Működési célú támogatások ÁHT-n belülre                           3.538.000 Ft 
c) Finanszírozási kiadások 

Céltartalék                                                                               3.208.358.000 Ft 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, hogy a társulási 
tanács ülésén Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 
2019. évi költségvetése I-III. negyedévi  módosításáról  és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
beszámoló elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 140/2019. (XII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI 
SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS ÉS A 
ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS ÚJ ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Minden előterjesztést ellenjegyez jegyző asszony, amit most nem tett meg. Jegyző asszony 
ezt írta a levelében: 
„A Hatvan és Környéke Hulladékos Társulás és a Zagyvakörnyéki Hulladékos Társulás új 
elnökének megválasztásáról szóló előterjesztést nem áll módomban jogi-törvényességi 
szempontból  aláírni az alábbiak miatt. 
A Hatvani Társulás társulási megállapodásának VIII/1. pontja kimondja, hogy a Társulási 
Tanács tagjai a tagönkormányzatok polgármesterei. Az Mötv. 94. § (2) bekezdésének 
értelmében a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 
tagok alkotják (...). Jogértelmezésünk szerint a tárulási megállapodás megállapíthat szigorúbb 
feltételeket az Mötv. szabályainál. A szigorúbb szabály előírása a társulási megállapodásban 
nem  ütközik az Mötv. fenti rendelkezésébe.  A fenti jogértelmezés alapján véleményünk 
szerint Heréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kómár József képviselő 
Társulási Tanácsba történő delegálása a társulási megállapodás VIII/1. pontjába ütközik, így 
elnökké történő megválasztása sem jogszerű. 
A Zagyavkörnyéki Társulást létrehozó társulási megállapodásban ilyen szigorúbb előírás nem 
szerepel, így Kómár József herédi képviselő Zagyvakörnyéki Társulás Társulási Tanácsába 
történő delegálása és elnökké történő megválasztása jogilag megfelelő.” 
 
A társulás jogi képviselője, dr. Baranyi Bertold is elküldte az állásfoglalását kérésemre: 
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„Ahogyan azt már korábban is jeleztem, az Mötv. 94. § (2) bekezdése egyértelműen fogalmaz, 
a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, 
akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. Álláspontom szerint 
a képviselő-testület a későbbi képviselő-testületek delegálási jogát nem vonhatja el olyan 
módon, hogy egy meghatározott tisztségviselő, vagy akár egy meghatározott személy 
delegálását teszi csak lehetővé. Amikor tehát bármely társulási tanácstag mandátuma 
megszűnik, a képviselő-testületnek újra megnyílik a delegálási joga. Az ezzel ellentétes 
társulási megállapodási rendelkezés ellentétes az Mötv. 94. § (2) bekezdésével. Annak az 
egyedüli törvénnyel összhangban álló értelmezése az lehet csak, ha a képviselő-testület eltérő 
delegálási döntése esetén alkalmazzák, azaz ha a képviselő-testület nem delegál mást, akkor 
a mindenkori polgármestert kell delegáltnak tekinteni.” 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ügyvéd úrral beszéltek telefonon, ő ezen a jogi állásponton van, mi máson. Szóban 
egyeztettek a Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Osztályának a vezetőjével, és ő a 
hivatal értelmezésével értett egyet.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Hoznak egy ilyen határozatot, a pénteki társulási tanácsi ülésen eldől, hogy mi lesz. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Törvényi kötelessége volt ezt jelezni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megértették. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a 
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem 
volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
141/2019. (XII. 11.) 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 Társulási Tanácsa elnökének a 2024. évi 
helyi önkormányzati általános választás napját követő harmadik napig terjedő határozott időre 
történő megválasztása során Kómár Józsefet, Heréd község delegált képviselőjét támogatja. 
A képviselő-testület felhívja a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
142/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa elnökének a 2024. évi 
helyi önkormányzati általános választás napját követő harmadik napig terjedő határozott időre 
történő megválasztása során Kómár Józsefet, Heréd község delegált képviselőjét támogatja. 
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A képviselő-testület felhívja a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS ÚJ FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁGI 
TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
143/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás felügyelőbizottsága tagjának 
megválasztása során Juhász Gergelyt, Lőrinci Város Önkormányzatának képviselőjét 
támogatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a delegált tanácstagot, hogy a határozatnak megfelelően 
gyakorolja az önkormányzat szavazati jogát a társulási tanács ülésén. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN BENYÚJTOTT 
PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A szervezeti és működési szabályzat szerint három árajánlatot kell bekérni. Az óvoda kapcsán 
egyes eszközöknek kizárólagos forgalmazója van. A támogatói okiratban meg vannak 
konkrétan határozva az árak. Ha olcsóbban veszik meg az eszközöket, akkor vissza kell 
fizetni a támogatást, ha drágább lenne, akkor az önkormányzatnak kell a különbözetet 
hozzátennie. Volt olyan cég, amelyik jobb eszközt tudott volna ajánlani, de hiába vették fel a 
kapcsolatot az irányító hatósággal, nem lehet eltérni a korábbi árajánlattól, ami a támogatói 
okiratban is benne van. 
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A közterületi karbantartó eszközöknél ugyanígy van, és azért kér utólagos jóváhagyást, mert 
2019. december 31-ig el kell számolni. Majdnem minden meg van, az utánfutót és a 
tartozékait a jövő hétre ígérték. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, megkérdezte a 
képviselőket, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem 
volt, ezért kérte, hogy aki a 3 határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
144/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
„Óvodafejlesztés” című alprogramja keretében a 3017580888 iratazonosító számon 
nyilvántartott Támogatói Okirat szerinti eszközök és felszerelések beszerzését a Digitális 
Tananyag és Taneszköz forgalmazó Zrt.-től (székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.), 6 
db tételre vonatkozóan összesen bruttó 1.183.261,- Ft értékben, valamint a Fair Play Trade 
Kft.-től (székhelye: 1171 Budapest, Lokátor u. 7.) 31 db tételre vonatkozóan összesen bruttó 
2.332.554,- Ft értékben, mint a termékek kizárólagos forgalmazóitól utólagosan jóváhagyja. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatói Okirat alapján biztosított. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a Támogatói 
Okiratban előírt dokumentumok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
145/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című alprogramja keretében a 
3020473319 iratazonosító számon nyilvántartott Támogatói Okirat szerinti alábbi eszközök 
beszerzését utólagosan jóváhagyja, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőktől: 
 
Utánfutó + tartozékai: 
Mátra Utánfutógyártó Kft. (székhelye: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 1.) bruttó 582.339,- Ft 
Toló lap + utánfutó vonószerkezet: 
Unitrak Kft. (székhelye: 3000 Hatvan-Nagygombos, Gesztenye fasor 4.) bruttó 240.000,- Ft, a 
felszereléshez ingyen szállítás + bruttó 31.750, - Ft utánfutó vonószerkezet  
Sövényvágó Husqvarna 122HD60 típusú 
Mátra-Agro Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Horváth M. út 53.) bruttó 105.479,- Ft 
Fűnyíró traktor McCulloch 201107TC típusú 
Mátra-Agro Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Horváth M. út 53.) bruttó 859.899,- Ft 

 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatói Okirat alapján biztosított. 
Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése 2019.12.31., 
ezért a képviselő-testület utólagosan felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a 
Támogatói Okiratban előírt dokumentumok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
146/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „Temető 
fejlesztése” című alprogramja keretében a 3020474707 iratazonosító számon nyilvántartott 
Támogatói Okirat szerinti 6 db nagy kettes urnafalat STONES-Gránit Bt.-től (székhelye: 3074 
Sámsonháza, Petőfi út 41.) rendeli meg bruttó 1.224.998,- Ft összegben, mint kizárólagos 
forgalmazótól. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatói Okirat alapján biztosított. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a Támogatói 
Okiratban előírt dokumentumok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2020. május 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCS OLATOS 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÁLLALKO ZÁSI 
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Meg kell hosszabbítani a szerződést. Ha megtörténik a csatornára való rákötés, akkor is kell 
lennie ilyen szerződésnek, mert aki nem köt rá, annak kell a szolgáltatás. 
 
Zsákai István képvisel ő 
Lesz olyan, aki nem köt rá? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Lehet olyan, aki nem köt rá. Lehet olyan elgondolás is, hogy szivattyúval olcsóbb kinyomatni a 
kertbe a szennyvizet, mint csatornadíjat fizetni, de akkor talajterhelési díjat kell fizetni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezt nem csak ebben az esetben kell fizetni, hanem akkor is, ha a szippantós kocsi viszi el a 
szennyvizet. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ha nem kötnek rá a csatornára, akkor talajterhelési díjat kell fizetni, úgyhogy el kell dönteni, 
hogy mit akarnak. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
147/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanító helyre történő 
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elhelyezésére vonatkozóan, Kerek Mihály egyéni vállalkozóval (székhely: 2194 Tura, Nyárfa u. 
6.) 2016. december 30-án megkötött vállalkozási szerződést módosítja azzal, hogy a 
szerződés időtartamát 2020. december 31-ig terjedő időszakra meghosszabbítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szerződést 
módosító okirat aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „K EREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA FEJLESZTÉSE ”  
CÍMŰ ÉS TOP-1.4.1.-16-HE1-2017-00007 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT 
KERETÉBEN CSOPORT- ÉS TORNASZOBA KIALAKÍTÁSA”  CÍMŰ PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS TÁRGYÚ  
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEKR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kettő cég vett részt a közbeszerzésen. Az egyik céget a közbeszerzési eljárás lebonyolítója 
hiánypótlásra szólította fel, de az ennek nem tett eleget. A szerződés feltételesen lép hatályba 
akkor, amennyiben megkapják a plusz állami támogatást. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Egyben szavaznak a 2 határozati javaslatról. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy 
nevük elhangzását követően mondják be szavazatukat. 
 
A név szerinti szavazás eredménye: 

1. Dányi Tibor igen 
2. Luklider Jánosné igen 
3. Pál Ferencné igen 
4. Zsákai István igen 
5. Szabó Ádám igen 

 
A fentiek alapján a képvisel ő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás 
nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
148/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kerekharaszti 
Csillagfény Óvoda fejlesztése” című és TOP-1.4.1.-16-HE1-2017-00007 azonosítószámú 
projekt keretében csoport- és tornaszoba kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 
SZI-ZA Kft. (7100 Szekszárd, Palánki u. 11.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel 
arra, hogy az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
149/2019. (XII. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kerekharaszti 
Csillagfény Óvoda fejlesztése” című és TOP-1.4.1.-16-HE1-2017-00007 azonosítószámú 
projekt keretében csoport- és tornaszoba kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 
MEDIBAU Kft.-t (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 34.) hirdeti ki az eljárás nyertesének.  
Az ajánlati ár összesen nettó 27.968.529,- Ft. A rendelkezésre álló pénzügyi fedezet pályázati 
támogatásból nettó 20.210.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
nyertes ajánlattevővel a feltételes kivitelezői szerződés megkötésére azzal, hogy a szükséges 
teljes fedezet rendelkezésre állását a szerződést hatályba léptető feltételeként köti ki. A 
képviselő-testület a szükséges nettó 7.758.529,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.853.332,- Ft 
többletköltségre költségnövekmény támogatási igényt nyújt be a Támogató felé. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
11. napirendi pont  

EGYEBEK  
 
Szabó Ádám polgármester 
Levelet kaptak a Hatvani Járási Hivataltól, átszervezésre kerül az ügysegéd ügyfélfogadási 
ideje, mivel kevesen vették ezt igénybe, így havonta csak egyszer lesz itt. 
A Magyar Falu Programban egyedül a Krúdy Gyula utca felújítására nem kapták meg a 
támogatói okiratot. A pályázat benyújtásakor elég volt azt bizonyítani, hogy az építési 
engedély kérelem be van adva. Ezután kaptak egy hiánypótlási felhívást, hogy addig a 
támogatói okiratot nem állítják ki, amíg a jogerős építési engedélyt nem küldik be. Erre 30 
napot kaptak. A minisztériumból azt a visszajelzést kapták, hogy ha december 10-éig beadják 
az engedélyt, akkor megkapják a támogatást. A nem jogerős engedélyt sikerült aznap 
benyújtani a közlekedési hatóság azon levelével, hogy addig a napig kifogás nem érkezett, és 
a határozat minden bizonnyal 2020. január 10-én hatályba lép. Ha a minisztérium azt mondja, 
hogy csak a jogerős engedély birtokában jogosultak a támogatásra, akkor elbukták a 10 millió 
forintot. A maguk részéről mindent megtettek. Nem gondolták volna, hogy csak a jogerős 
építési engedély birtokában adják ki a támogatói okiratot. Úgy voltak vele, hogy mire 
elkezdhetik a munkát tavasszal, akkorra meg lesz az engedély. 
A csatorna kapcsán a kivitelező és a leendő üzemeltető, a vízmű között folyt a vita. A vízmű 
azt mondta, hogy amíg a teljes műszaki dokumentációt nem adják át a részére, addig nem 
veszi át a csatornát. A kivitelezőnek az a problémája, hogy átalánydíjas szerződése van, 
amelyben leszerződött, hogy az összes településnek mennyiért csinálja meg a kivitelezést. 
Ebben benne voltak például a raktárbérlés, az irodabérlés, stb. költségei. A Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda szerint, amennyiben a kivitelező előbb átadja a csatornát, akkor 
ezeket az összegeket nem fizetik ki. Ez kb. 15 millió forint lenne a kivitelezőnek. Összehoztak 
egy találkozót a minisztériumban, és végül nem lesz az átalánydíj levonva. Így most készítik a 
papírokat, január első hetében mindent átadnak a vízműnek, és januárban már majd rá lehet 
kötni a csatornára. Remélhetőleg január végéig minden rendben lesz. 
2019. december 15-én lesz a kézműves foglalkozás. 
A falukarácsonyt 2019. december 18-án 17.00 órától tartják a templomban. 
A rendőrség küldött egy levelet, hogy kinek akarják átadni a jutalmat. Kérték, hogy a körzeti 
megbízottjuk kapja meg, de Kovács Ferenc rendőr őrnagy fogja megkapni. 
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dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Kerekharaszt vonatkozásában már nincs aktualitása, mivel megszűnik a közös önkormányzati 
hivatal, de elmondta, hogy 2019. december 31-ével a közszolgálatot befejezi, és 2020. január 
1-jétől ügyvédként folytatja a jogi pályáját. Megköszönte a képviselő-testületnek, az 
ügyfélszolgálat dolgozóinak, az óvoda korábbi és mostani vezetőinek a hatékony 
együttműködést. A képviselő-testületnek megköszönte azt, hogy a hivatal által képviselt 
szakmai érveket mindig elfogadták, és sikerült törvényes döntéseket hozni. A közös 
önkormányzati hivatal átszervezésével kapcsolatban lesz egy átadás-átvételi folyamat, amit a 
hivatali vezetőkkel leegyeztetett. A fordulónap 2019. december 31. lesz. Az igazgatási szünet 
miatt 2020. január 6-a után fognak dolgozni, és kérte polgármester urat, hogy az átadás-
átvételt ezután tegyék meg. A Hatvani Polgármesteri Hivatalt 2020. január 1-jétől dr. Kovács 
Éva jelenlegi aljegyző fogja vezetni jegyzőként, az aljegyző pedig Lukács László lesz. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mindent köszönnek. 
 
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 


