
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 23-án  
8:00 órakor megtartott nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Benedek Csaba képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
Igazoltan voltak távol:  
 Bóna Róbert alpolgármester 
 Dányi Tibor képviselő 
 Kereki Erzsébet képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Buzmáné Fajcsik Henrietta pályázó 
Oldalné Pusztai Edit pályázó 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  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 képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
68/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. július 23-i rendkívüli 
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 Kerekharaszti Csillagfény Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) 
beosztásra kiírt pályázat elbírálásáról 
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2. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a 
Társulások 2019. július 25-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában 

3. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

4. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

5. Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatról 

6. Előterjesztés Kerekharaszt község közterületein elvégzendő földi melegködös 
szúnyoggyérítési munkálatokkal kapcsolatos döntésről 

7. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó 
munkáról 

8. Előterjesztés a közterületek karbantartását segítő munkagép beszerzéséről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-8. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

9. Egyebek 
 

* * * 
 
 

Napirend el őtt: 
 

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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
69/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 14. (II. 13.), 20., 21., 22., 23., 24., 
25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 40. (III. 13.), 42., 43., 44., 45. 
(IV. 10.), 47., 48., 50., 51., 52., 53. (V. 8.), 55., 56., 57., 58., 59., 62., 63., 64., 65., 66., 67. (V. 
30.) 2019. évi lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
 

* * * 
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1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA 
INTÉZMÉNYVEZETŐI (MAGASABB VEZET ŐI) BEOSZTÁSRA KIÍRT PÁLYÁZAT 
ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Buzmáné Fajcsik Henrietta és Oldalné Pusztai Edit a pályázati anyaguk részét képező 
nyilatkozatukban hozzájárultak ahhoz, hogy a képviselő-testület az előterjesztést a nyílt ülésén 
tárgyalja. 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az óvoda vezetőjének az öt éves megbízatása lejárt, pályázatot kellett kiírni. A pályázati 
kiírásra kettő pályázat érkezett. A hivatal szakosztálya a pályázattal kapcsolatos eljárást 
lebonyolította. A pályázatókat meghívták az óvodába, a pályázatokat véleményezte a szülői 
munkaközösség, a pedagógus munkaközösség és a dolgozói munkaközösség. Ezen kívül a 
pályázatok el lettek küldve a Nemzeti Pedagógus Karnak véleményezésre. A Nemzeti 
Pedagógus Kar úgy nyilatkozott, hogy mindkét pályázó az óvoda vezetésére alkalmas.  
A testületi ülés előtt egyeztetett Bóna Róbert alpolgármesterrel és Dányi Tibor képviselővel is, 
tudván, hogy nem lesznek itt a testületi ülésen. Azt a véleményt fogalmazták meg, hogy nem 
lenne szerencsés egy képviselő-testületnek a szakma véleményét figyelmen kívül hagyni. A 
döntést a testület hozza meg, de ezt a szakma előkészítette.  
Mint képviselő és polgármester nem tudja azt megtenni, hogy a szakma és a szülői 
munkaközösség véleményével szembe menjen. Úgy gondolta, hogy ezt senki nem fogja 
felvállalni.  
Megkérdezte a pályázókat, hogy szeretnének-e valamit mondani? 
 
Oldalné Pusztai Edit pályázó 
Nem. 
 
Buzmáné Fajcsik Henrietta pályázó 
Nem. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megköszönte, hogy benyújtották a pályázatukat. Nehéz helyzetben van ilyenkor egy 
önkormányzat, de a testület meg fogja hozni a döntést. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslat „A” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon. 
 

A képvisel ő-testület 4 nem szavazattal, igen szavazat és tartó zkodás 
nélkül a határozati javaslat „A” döntési lehet őségét nem fogadta el. 

 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a határozati javaslat „B” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon. 
 

A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás 
nélkül a határozati javaslat „B” döntési lehet őségét elfogadta. 

 
 
A fentiek alapján a képvisel ő-testület az alábbi határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
70/2019. (VII. 23.) 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.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig Buzmáné Fajcsik 
Henriettát bízza meg. Illetményét 2019. augusztus 1. napjától a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII.30.) Korm. rendelet szerint a Buzmáné Fajcsik Henrietta által benyújtandó munkajogi 
dokumentumok alapján a törvény által meghatározott besorolás szerinti illetmény és 
intézményvezetői pótlék (40%), továbbá az Nkt. 65. § (5) bekezdése alapján 2019.07.01-
2019.08.31-ig kereset-kiegészítés alapján kerül megállapításra. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megköszönte Oldalné Pusztai Editnek az itt eltöltött öt évet. Személyesen neki és a 
képviselőknek nem volt problémájuk az óvodával és vele, de amit a szakma mond, azzal nekik 
nem lehet szembe menni. Sok sikert kívánt neki továbbra is a pedagógusi pályán. 
 
Oldalné Pusztai Edit pályázó 
Három oldalági rokon van egy közösségben, de ezt nem szeretné részletezni. Levonta a 
tanulságokat, az öt év gyönyörű volt. Ide már majdnem kész mesterpedagógusként jött. Úgy 
gondolta, hogy emelt fővel megy tovább, vagy pedig nyugdíjba vonul, majd még ki fogja 
találni. Egyébként erre már készült volna, ha a közösség ezt szemtől szembe közli vele az 
elején, és nem a végére derül ki. Nem is írt volna pályázatot, hanem tette volna a dolgát, és 
nem a nyár végén maradt volna ebben a helyzetben, tehát egyfajta emberséget elvárt volna.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Remélte, hogy a testületi döntést el tudja fogadni.  
 
Oldalné Pusztai Edit pályázó 
Persze. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Máshol megtörtént az, hogy a testület szembement a véleményekkel, de ez nem járható út.  
Amiben tud, segíteni fog. 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A ZAGYVAKÖRNYÉKI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁSBAN , ILLETVE A HATVAN ÉS 
KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -GAZDÁLKODÁS 
FEJLESZTÉSE TÁRSULÁSBAN IS TAGSÁGGAL RENDELKEZ Ő 20 
ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE A TÁRSULÁSOK 2019. JÚLIUS 25-I ÜLÉSEIRE 
ELŐTERJESZTETT NAPIRENDI PONTOK TÁRGYÁBAN  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 



 5  

Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az első 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
71/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, illetve a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács 
elnökét, hogy a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság soron következő taggyűlésén a társaság - az előterjesztés 1. melléklete 
szerinti - 2018. évi beszámolójának elfogadását szavazatával támogassa. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási 
tanácsok ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
72/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke keresse 
meg a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot a hatvani 
054/14 hrsz.-ú hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs terv megküldése iránt. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
73/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019-2022. évi Stratégiai 
Ellenőrzési Tervének az előterjesztés 2. melléklete szerinti elfogadását. 
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Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a negyedik határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
74/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága 
ügyrendjének az előterjesztés 3. melléklete szerinti jóváhagyását. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács 
ülésén képviselje, és igennel szavazzon. 
 
H a t á r i d ő  : a társulási tanács ülésén 
F e l e l ő s  : a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
 
 
 
3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 19/2013. (XII. 12.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Egyeztetve a Szociális és Ellenőrző Bizottság elnökével arra a véleményre jutottak, hogy a 
rendeletet módosítani kell. A jövedelemhatárokat meg kell emelni, mert a mostani határok 
majdnem mindenkit kizártak abból, hogy bármilyen segélyben részesülhessenek. Ezen kívül a 
rendeletbe beemelik a fogyatékosok támogatását is. Az előkészületeket elkezdték, 22 fő 
jelentkezett előzetesen a fogyatékossági támogatásra. Nekik valamilyen dokumentummal 
igazolniuk kell a fogyatékosságukat.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
5/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(Az 5/2019. (VII. 24.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 
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4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
75/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kerekharaszt község 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét a dokumentum aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 24. (aláírásra) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR FALU PROGRAM KERETÉBEN BENYÚJTANDÓ 
PÁLYÁZATRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
A Magyar Falu Program keretében az óvoda tetőszerkezetének cseréjéről van szó. A pályázati 
kiírásban 30 millió forint szerepel, de egy tetőcserére nem kérhetnek ennyi pénzt. A pályázat 
benyújtása előtt árajánlatot kell bekérniük, remélte, hogy ez 10 millió forint körül meg fog állni.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
76/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
„Óvodafejlesztés” alprogramja keretében, a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 
tetőszerkezetének teljes körű cseréjére, felújítására pályázatot nyújt be. A támogatás vissza 
nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású, önerőt nem igényel. A képviselő-testület 
felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG KÖZTERÜLETEIN ELVÉGZEND Ő 
FÖLDI MELEGKÖDÖS SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI MUNKÁLATOKKAL KAP CSOLATOS 
DÖNTÉSRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ha megvárták volna ezt az előterjesztést, akkor a szúnyogok már nagyon elszaporodtak 
volna. Ezért egy szúnyoggyérítést már elvégeztek a polgármesteri keret terhére. Meglátják 
majd, hogy hány alkalomra lesz szükség, az előterjesztésben három alkalom szerepel. 
Tapasztaltak-e valamit? 
 
Benedek Csaba képvisel ő 
Már nincs annyi szúnyog.  
 
Szabó Ádám polgármester 
A vállalkozóval is beszélt. Ők végigmennek a településen, de mindenkinek otthon is védekezni 
kellene. Hallották a TV-ben a miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a 
szúnyoggyérítésre a megfelelő források az önkormányzatok rendelkezésére állnak. Írt neki 
egy levelet, megkérdezte, hogy ilyen plusz forráshoz hol lehet hozzájutni. Azt a választ kapta, 
hogy ezt a katasztrófavédelem szervezi országos szinten. A katasztrófavédelemmel a 
minisztérium felveszi a kapcsolatot, hogy Kerekharaszt mennyire fertőzött, és ha kell, akkor 
felveszik a fertőzött területek közé. Ha nem fertőzött annyira, akkor az önkormányzat ezt 
nyugodtan saját erőből is elvégeztetheti. Ezt a választ kapta. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
77/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszt község 
közterületein elvégzendő földi melegködös szúnyoggyérítési munkálatok elvégzésével 
140.000,- Ft/alkalom (áfamentes) egységáron a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t 
(székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak út 49.)  bízza meg 420.000,- Ft (áfa-mentes) 
keretösszeg erejéig, 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” költséghelyén 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 15. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
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7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS GÖRDÜL Ő FEJLESZTÉSI 
TERVÉHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az óvodai tornaszoba építéséhez a katasztrófavédelem előírta, hogy 900 liter/perc 
vízmennyiségnek biztosítva kell lennie tűzvédelmi szempontból, ami jelenleg nem biztosított. 
Felvette a kapcsolatot a vízművel, a gördülő fejlesztési terv keretében egy tűzcsapot fognak 
az óvodánál kiépíteni.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
78/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2019. évi ivóvíz ágazati beruházásra 
vonatkozó beruházást az alábbiak szerint: 
Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2. - Csillagfény Óvoda előtt DN100-as föld feletti tűzcsap 
beépítése. 
 Anyagdíj:   444.500,- Ft+ÁFA 
 Munkadíj:     70.300,- Ft+ÁFA 
 Összesen:   514.800,- Ft+ÁFA 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő 
fejlesztési tervhez kapcsolódó 2019. évi ivóvíz ágazati beruházásokat in-house módon a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31.  (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÖZTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁT SEGÍT Ő MUNKAGÉP 
BESZERZÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A zöldterületek karbantartása sokba kerül az önkormányzatnak, ezért szeretnének egy 
kistraktort venni fűkaszával. A kistraktort sok mindenre fel lehet majd használni, különböző 
kiegészítőket lehet hozzá vásárolni, például hótoló lapot, sószórót, utánfutót. Ez egy használt, 
de felújított gép, amire hat hónapos garanciát adnak.  
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
79/2019. (VII. 23.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db használt YANMAR KE50 
típusú, lengőkéses szárzúzó adapterrel felszerelt munkagép beszerzésével az UNITRAK Kft.-t 
(székhely: 2111 Szada, Gesztenyefa u. 53.) bízza meg bruttó 1.543.050,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. július 31. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
9. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tóth János bírósági keresetet nyújtott be az önkormányzattal szemben, amit a jegyző asszony 
ismertet. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tóth János kerekharaszti lakos megtámadott kettő képviselő-testületi határozatot. Erre ő neki 
joga volt a közigazgatási perrendtartásnak a szabályai szerint, tehát közigazgatási pert 
indított. Ilyenkor a keresetlevelet a felperes – jelen esetben Tóth János –, nem közvetlenül a 
bírósághoz kell, hogy benyújtsa, hanem az eljárási törvény szabályai szerint az alperes 
közigazgatási szervhez, azaz Kerekharaszt Község Önkormányzatához, és az 
önkormányzatnak van ilyenkor felterjesztési kötelezettsége a Miskolci Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságra.  
Ő megtámadta ezt a két határozatot, amik tárgy szerint a sportpályánál a labdafogó hálónak 
az elbontásáról, és a 48-as helyrajzi számú ingatlannak a lekerítéséről szólnak. Egyrészt 
elkésett a keresetindítási lehetőségével, mert ő kikérte ezt a két határozatot tőle, és arra 
hivatkozott, hogy neki ezek akkor jutottak a tudomására. A tudomásra jutástól számított 30 
nap a szubjektív határidő, az objektív határidő pedig egy év. Ez még egy éven belül volt, 
azonban olyan képviselő-testületi jegyzőkönyv van, amin ő itt volt múlt év szeptemberében, 
amikor ezeket a határozatokat meghozták. Tehát ő nem hivatkozhatott alappal arra, hogy 
akkor jutott a tudomására a két testületi határozat, amikor az ő kérésre ezek papír alapon 
megküldésre kerültek a részére. Ez volt az egyik elutasítási indok, a másik pedig az érdemi, 
mely szerint tulajdonképpen az önkormányzat nem közhatalmi funkcióját gyakorolva, hanem 
tulajdonosi jogkörében járt el, és mint ilyen, ez nem képezi a közigazgatási per tárgyát, tehát 
most elsőfokon a keresetét elutasították. Még fellebbezhet a törvényszékhez, majd meglátjuk, 
hogy mit csinál.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Megköszönte jegyző asszony munkáját, mert a bíróságon ő járt el az önkormányzat nevében.  
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A tornaszoba kapcsán megérkezett a nem jogerős építési engedély. Az építéshatóság azt 
kérte, hogy a tornaszoba úgy legyen elhelyezve, hogy egy síkban legyen a mostani épülettel. 
Most az árajánlatokat fogják majd bekérni, az építésre a pályázatban kb. 20 millió forint van. 
Azt mondják a szakemberek, hogy 20 millió forintból nem lehet tornaszobát építeni, de 
szerinte lehet. Amennyiben a beérkezett árajánlatok maximum 15 %-kal haladják meg a 
pályázatban biztosított összeget, akkor az államkincstártól lehet plusz forrást igényelni. Ha 
meghaladják a 15%-ot, akkor kormányhatározat kell a plusz forrás biztosításáról. 
A zajvédő fallal kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től kapott egy levelet, hogy a 
társaság méréseket végzett, és a zaj a törvényben meghatározott értékhatárokat nem haladja 
meg. Ezt elküldték a minisztériumnak is. A minisztérium is megírta, hogy a zaj határérték alatti. 
A Magyar Falu Programban az első pályázatukat megnyerték, a közösségszervező bérére 
közel 3 millió forintot kapnak.  
A falunapra már érkeznek a tombola felajánlások. Idén gulyásleves lesz és rétes. Reggel 
elkezdődik a főzés, már 22-en jelentkeztek a főzőversenyre, a megnyitó pedig délben lesz, és 
az idén nem lesz kiállítás.  
A szennyvízcsatorna ügyében a három átemelő villamos energiával való ellátására hat 
hónapig vártak. Végre az ÉMÁSZ kialakította az áramellátást. Ezen a héten nyomáspróbát 
tartanak, ha ez rendben lesz, akkor felkínálják a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek üzemeltetésre 
a hálózatot. Ezután a vízmű ki fog értesíteni mindenkit, hogy elkezdhetik a rendszerre a 
rákötést. Remélte, hogy ez szeptemberre vagy októberre megtörténik. Azt fogják majd 
mondani az emberek, hogy miért vártak az egész nyáron ezzel, de az engedélyekre kellett 
várni, és a végső befejezési határidő 2021. Ettől függetlenül a projekttel szépen haladtak, 3,5 
hónap alatt lefektették a csöveket, de az engedélyekre sajnos ennyit kell várni. A kivitelezési 
problémákat jelzi a kivitelező felé, amiket folyamatosan csinálnak. 
A kerékpárút egy részét Kerekharaszt felől lekaszálta az önkormányzat, a többi részt 
valószínűleg a közútkezelő kaszálhatta le, mert a parlagfű miatt beszélt a földhivatal 
vezetőjével, aki megkereste a közútkezelőt emiatt.  
 
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 


