
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 8-án  
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 
 Bóna Róbert alpolgármester (késve érkezett) 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezet ő: Sándor Éva 

 

 
* * *  

 
Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
46/2019. (V. 8.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 8-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Közmeghallgatás 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 
önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

3. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi éves belső ellenőrzési 
jelentéséről 

Előterjeszt ő, előadó a 2-3. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

4. Beszámoló a 2018. évi adóigazgatási tevékenységről 
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5. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 4-5. napirendi pontig:  dr. Szikszai Márta jegyző 

6. Előterjesztés a 2019/2020-as nevelési év indításának előkészítéséről 

7. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzéseire 
vonatkozó éves statisztikai összegzésről 

Előterjeszt ő, előadó a 6-7. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

8. Egyebek 
 

* * * 
 
1. napirendi pont  

KÖZMEGHALLGATÁS  
 
Szabó Ádám polgármester 
Az önkormányzat a 2018. évben 11,5 millió forint saját erőből egy műfüves sportpályát adott 
át. Hat urnafalat építettek 1 millió forint értékben szintén saját erőből, megtörtént az óvoda és 
a hivatal energetikai felújítása 63 millió forint pályázati támogatásból.  
Elkészült a herédi út a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pályázatából, ami 365 millió forintba került. 
 

(Bóna Róbert alpolgármester bejött az ülésterembe. Jelenlévő képviselők száma: 7.) 
 
2019-ben az Orgona utca 20 millió forint pályázati pénzből került felújításra, a Kerekharaszti 
úti járda építésére 5,3 millió forint támogatást kaptak, amit az önkormányzat 2,8 millió forint, 
majd további 898 ezer forint saját erővel pótolt ki. 
A szennyvízcsatornával kapcsolatban lakossági fórumot tartottak, amelyen Tóbi János 
felszólalásában megköszönte a lakosság nevében, amit eddig sikerült megvalósítani. Ezt 
megköszönte az önkormányzat nevében. Volt egy lobbi tevékenység is, amelynek 
eredményeképpen a csonk bevezetése ingyenessé vált, a Magyar Állam átvállalta az önerő 
összegét. 
2019. június 30-ra el kellene készülnie a közösségi háznak, amire 20 millió forint támogatást 
kaptak, továbbá pótlólagos támogatást kértek 4 millió forint összegben. Ehhez a 
beruházáshoz az önkormányzat 6 millió forint saját erőt tesz hozzá. 
2019. december 31-ig kellene elkészülnie az óvoda tornaszobájának, amelyre 30 millió forint 
támogatást kaptak. A tervek engedélyeztetése folyamatban van. 
Aláírást gyűjtöttek az M3-as autópálya melletti zajvédő fal megépítésére. Az összegyűlt 543 
aláírást elküldték a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, a közlekedéspolitikáért felelős 
államtitkárságra Mosóczi László államtitkár úrnak, és az országgyűlési képviselőjüknek is. 
Tavaly beadtak egy LEADER pályázatot a közösségi házba történő eszközbeszerzésre, ami 
nyert, és 2,8 millió forintot fognak kapni erre. 
Indul a Magyar Falu Program, amelynek keretében már benyújtottak egy pályázatot egy 
közösségszervező bérének a támogatására 2,8 millió forint összegben. 
Még ebben az évben szeretnék az óvoda tetejét lecserélni, 10 millió forintra szeretnének 
pályázni. 
Lesz út és járda felújítására is pályázat. A következő felújítandó út a Krúdy Gyula utca lenne. A 
felújítást meg kell terveztetni, a következő testületi ülésen választják ki a tervezőt. Ezt a 
Magyar Falu Program keretében szeretnék megvalósítani.  
Öt millió forintra pályázhatnak a program keretében építőanyag beszerzésre.  
A temetőben még egy urnafal sor vásárlására és körülötte térkő borítás elkészítésére 
szeretnének pályázni, erre 2 millió forintos támogatási lehetőség nyílik. 
Ismertette a közmeghallgatáson a hozzászólás szabályait. 
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Tóbi János kerekharaszti lakos 
A Krúdy Gyula utcában csak a járda lenne felújítva, vagy a szervizút is megépülne?  
 
Szabó Ádám polgármester 
Csak a szervizutat szeretnék megépíteni. Ha a főút melletti szervizutat megépítik, akkor a 
főútra történő mostani kihajtásokat nem engedélyezik. Egyeztetett a hatóságokkal és 1-2 
kihajtót engedélyeznek majd valószínűleg. 
 
Gyurkó Margit kerekharaszti lakos 
A Magyar Falu Program keretében lehetőség lenne 5 millió forint pályázati pénzt nyerni, ha jól 
értette. A kerékpárút felújítására lenne-e lehetőség ebből, mert nagyon ráférne? A kerékpáros 
túraútvonalak kiépítésébe is jó lenne bekapcsolódni, és így a kerékpárút felújításra kerülhetne. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A kerékpárutakat egy kormányrendelet értelmében 2018. március 15-től átvette a Magyar 
Közút Zrt. Akkor azt ígérték, hogy a kerékpárutakra sokat fog fordítani a Kormány és megvan 
a remény, hogy fel lesz újítva. Az a probléma, hogy a kerékpárút külterületen van, 1/3 része 
kerekharaszti, 2/3 része pedig hatvani közigazgatási területen fekszik, ezért nehéz a felújítást 
illetően közös nevezőre jutni. Beszéltek róla, hogy a Magyar Falu Program keretében célszerű 
lenne-e, ha az út és járda felújításra kapható támogatást a kerékpárút felújítására fordítanák, 
de mit ér az, ha csak az 1/3 része lesz megcsinálva, itt van a probléma. 
 
Gyurkó Margit kerekharaszti lakos 
Akár összefogással is meg lehetne valahogy csinálni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérni fogják a Magyar Közút Zrt.-től a kerékpárút felújítását. Miután átvette a kerékpárutat a 
közútkezelő, még a füvet sem vágták le, az önkormányzat vágta le a közigazgatási határig. 
Igyekeznek megoldást találni a felújításra. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Mikor módosította a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatot a meghívással 
és a testületi anyag kiküldésével kapcsolatban?  
Mikor hozott a képviselő-testület határozatot és milyen indokkal a 48-as hrsz.-ú ingatlan 
átminősítésével kapcsolatban? Az a terület már 100 éve közterület.  
Mikor lesz a Kerekharaszti út melletti folyóka kicserélve? Mikor lesz a 48-as hrsz.-ú ingatlanon 
lévő út helyreállítva, ugyanis jegyzőkönyvezve lett, hogy helyre lesz állíttatva a vállalkozóval a 
sportpálya megépítését követően? 
Az út használatáért mikor fizetnek térítési díjat, hogy a lakosok az ingatlanukat 
megközelítsék? Ha az önkormányzat döntött, hogy lekeríti az ingatlant, arról dokumentumot 
szeretne kérni.  
A 48-as hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetése nem megoldott, mikor lesz ez megoldva?  
2018. február 14-i levelében azt írta a polgármester, hogy a vállalkozót kötelezi a munkaterület 
helyreállítására. A 46-os hrsz.-ú ingatlan előtt tereprendezést végeztek a vállalkozó emberei, 
de a polgármester elzavarta a munkásokat.  
Milyen jogszabály alapján helyeztetheti át a polgármester az állampolgárok kerítését a 
tűréshatáron belül? Kérte továbbá, hogy a polgárőrség épületének helyes feltüntetését, mert 
emiatt tetette át a kerítést.  
Miért hagy minden előírást figyelmen kívül a polgármester, amikor előterjeszti a 46-os hrsz.-ú 
ingatlan kisajátítását? 
Ki van megbízva a csatornaépítés keretében az önkormányzat érdekeinek képviseletével? Ki 
engedte, hogy a csatornaépítők rárakják a kerítésére a földet? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy 2019. május 14-ig írásban meg fogja kapni a választ a szennyvízcsatornával 
kapcsolatban feltett kérdéseire.  



 4  

 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Ezen kívül még több hiányosság van. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A lakossági fórumot azért szervezték, hogy az ezzel kapcsolatos problémákat megbeszéljék. 
Tóth úr meg fogja kapni a levelére a választ. Az önkormányzat a területet átadta a 
vállalkozónak, és amikor a csatornaépítés befejeződik, akkor visszaadja azt az 
önkormányzatnak. Emiatt nem kell külön engedély a munkálatokhoz. A területet a munkálatok 
kezdetekor átadták és a munka befejezésének határideje 2021. február 5. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Addig hová folyik a csapadékvíz, ha az átmenő csatornát megszüntették? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ezekre a kérdésekre levélben fog válaszolni. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Kinek írhatja le a hiányosságokat? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Aki bármilyen problémát észlel, írja le, mert folyamatosan kapcsolatot tart a kivitelezővel, és 
jelzi ezeket neki. 
A szervezeti és működési szabályzatot az önkormányzat akkor módosítja, ha szükséges. 
A 48-as hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérdéseket már többször megválaszolta az 
önkormányzat. A testület azért minősítette át az ingatlant, mert a tulajdoni lapon és a térképen 
más elnevezés szerepelt. A képviselő-testület döntött, hogy a földhivatali anomáliát meg kell 
oldani. A környező ingatlanok valós határai nem estek egybe a tulajdoni lappal, ezért az 
önkormányzat megbízott egy földmérőt, aki felmérte a valós helyzetet, és ez lett átvezetve a 
földhivatalban. Nem a polgármester mondja meg a tűréshatár kapcsán, hogy mi hova lesz 
csatolva, hanem a földmérő mondja meg, hogy át kell, vagy nem kell áthelyezni valamit. Az 
önkormányzat ennek rendezésére sok pénzt fizetett. Mindenkivel megegyeztek, ezt nem tudja 
Önnel megoldani.  
A folyókával kapcsolatban sokat írt Tóth úr, és sokat is válaszoltak. A Kormányhivatal Útügyi 
Osztálya leírta, hogy az útfelújítás nem volt engedélyköteles, és a folyóka megfelel a 
szabályoknak. Hatvanban, a Székely utcában is van ilyen folyóka beépítve, de ott ez senkinek 
nem okoz problémát. A 48-as hrsz.-ú ingatlan önkormányzati terület, és az önkormányzat 
problémája, hogy hová folyik azon el a csapadékvíz. 
A csatornaépítők terv alapján dolgoztak, hogy hova kell tenni a nyomvonalat. 
Minden levelére válaszolnak időben, és azt kérik, hogy Ön is tegye ezt meg. Ha nem fogadja 
el a választ, akkor a bíróság majd eldönti.  
A 48-as hrsz.-ú ingatlan helyreállítása: Tóth úr kihívta a környezetvédelmi hatóságot, a 
hatóság válaszolt, hogy a területtel semmi probléma nincs. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Nem tud olyan levélről, amire nem válaszolt volna. A 48-as hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat 
tulajdona, és semmit nem kérhet? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Igen, az önkormányzat tulajdona, és nem közterület. Tóth úr miért arról a területről közelíti 
meg a 46-os hrsz.-ú ingatlanát, miért nem a 47-es hrsz.-ú ingatlanról, aminek közvetlen 
csatlakozása van az úthoz, és az is az Öné? 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
A telekhatár és az épület között csak 1 méter van. 
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Szabó Ádám polgármester 
Mind a kettő ingatlan a magáé. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Jogilag a két teleknek ehhez semmi köze. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A 48-as hrsz.-ú ingatlanhoz van köze, ehhez meg nincs? 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Nem azt mondta.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Meg kell osztani az ingatlant. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Mikor lesz a bekötőút helyreállítva? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az nem út. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
A 48 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban tévesen írta rá valaki a tulajdoni lapra, hogy az kivett 
épület, udvar, és módosították, hogy közterület, épület. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az önkormányzat hivatalosan járt el. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Mikor módosították a szervezeti és működési szabályzatot, hogy 1 nappal előtte elég kiküldeni 
a meghívót? 
 
Szabó Ádám polgármester 
A képviselőknek az ülés előtt 5 nappal kiküldésre kerül a testületi anyag, a faluban a szokásos 
módon a lakók tudomására hozzák az időpontot, fent van a facebook-on, a hirdetőtáblán és a 
boltban ki van függesztve. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Ha meghív valakit, akkor elég 1 nappal hamarabb kiküldeni a meghívót? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Személyesen vitték ki a meghívót, de nem volt kinek átadni, mert a posta sem viszi ki 2-3 
napnál hamarabb. A testületi ülés előtt 1 nappal vette át, mert akkor találta meg a kolléga 
magát. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Az előterjesztés mellékelve volt a meghívóhoz? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Testületi anyagot kiküldeni állampolgárnak semmilyen szabályzat nem ír elő. Az ülés 
időpontját meghirdetik. A településképi arculati kézikönyv tárgyalása is meg volt hirdetve. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Nem lesz akkor megoldva a csapadékvíz elvezetés a 48-as hrsz.-ú ingatlanon? 
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Szabó Ádám polgármester 
Ne foglalkozzon az önkormányzat ingatlanával. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Az út helyre lesz állítva? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ott nincs út. Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában lévő kivett udvar, épület. 
Határidőben minden levelére választ kap. 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL . 
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS ANNAK 
PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSÉRŐL 

(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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
47/2019. (V. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a rendelettervezetet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
rendeletet alkotta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
4/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
 

(A 4/2019. (V.9.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 
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3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI 
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSÉRŐL 

(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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
48/2019. (V. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2018. évi 
belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési 
jelentést elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. április 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a jegyző útján 
 

(A 48/2019. (V. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
4. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI ADÓIGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGR ŐL 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
49/2019. (V. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján az 
önkormányzat 2018. évi helyi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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5. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI GYERMEKVÉDELMI ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
50/2019. (V. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a 2018. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
51/2019. (V. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉV INDÍTÁSÁNAK 
ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megkérdezte az óvodavezetőt, hogyan áll a beiratkozás? 
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Oldalné Pusztai Edit, a Kerekharaszti Csillagfény Ó voda vezet ője 
Jól állnak létszámilag, sajnos többen Hatvanba mentek, a többieket szeretettel várják, a 2 
csoportra meg van a létszám. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
52/2019. (V. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok számát a Kerekharaszti Csillagfény Óvodában (székhely: 3009 
Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.) 2 óvodai csoportban határozza meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. augusztus 31. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEG ZÉSRŐL 

(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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
53/2019. (V. 8.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi közbeszerzésekről 
szóló statisztikai összegezést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. május 31. (éves statisztikai összegezés közzétételére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(Az 53/2019. (V. 8.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi!) 
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8. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
Szabó Ádám polgármester 
Elmondta, hogy hozzáfogott a vállalkozó a közösségi ház felújításához. A pénz az 
önkormányzat számláján van, a 4 millió forint plusz támogatási igényről még nincs válasz. 
Levelet írt a kivitelezőnek, hogy amennyiben nem kezdik el a munkálatokat, akkor felmondja a 
szerződést 20 %-os kötbérrel. Ezután nekifogtak, a hónap végéig el kell érnie az épületnek az 
50%-os készültséget. 
A Krúdy Gyula utcát meg kell terveztetni, remélte, hogy lesz pénz a Magyar Falu Programban 
az utca felújítására. 
Értesítést fognak küldeni a lakosságnak, hogy 2019. május 24-én 9 órától 16 óráig gázszünet 
lesz. 
A LEADER pályázat keretében az eszközbeszerzés kapcsán azt kell beszerezni, ami a 
pályázatban meg volt jelölve, olcsóbb lehet, csak drágább nem, különben szerződést kell 
módosítani. 
A BM-es adósságkonszolidációs pályázat beszámolóját a hiánypótlás után elfogadták. 
A zajvédő fallal kapcsolatos aláírások számával nincs megelégedve. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Fel kellene keresni újra azokat a lakosokat, akik az aláírás gyűjtésekor nem voltak otthon. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az aláírásokat már elküldték. Kérte az országgyűlési képviselőt is, hogy segítsen. 
A virágosztást esős időben a községháza folyosóján tartják, ha jó idő lesz, akkor pedig sátrat 
állítanak az udvaron. 
Karácsonykor tésztát kapott az önkormányzat, amit a virágosztáskor ki fognak osztani a 
lakosoknak ingatlanonként. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Lesz-e tésztagyár a faluban? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tudomása szerint a vállalkozó nagyon beteg, de a család meg akarja csinálni. 
A csatornaépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a helyreállítási munkálatok zajlanak, 2021. 
február 5-ig folyamatosan javítják a felbontott részeket. A kiszedett követ nem viszik el, hanem 
szét lesz terítve a Vadvirág utcában és az elkerülő úton. A földet később fogják elszállítani. 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
A maradék kő egy részét a temető felé vezető úton is szét lehetne teríteni, valamint a járdát is 
folytatni kellene a temető felé. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Nagy adósságaik vannak a járdák terén. A lakosok jelezték, hogy a Vadvirág utcában is 
folytatni kellene a járda építését, mert ott járnak a diákok. Idén a Magyar Falu Program 
keretében 5 millió forint van beígérve, de ezt csak építőanyag vásárlására lehet fordítani. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Hogyan állnak a falunap előkészületei? 
 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéz ő 
Összeállt a műsor, meg lehet nézni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Délelőttre sok programot nem terveznek, mert mindenki a főzéssel van elfoglalva.  



 11  

Ha kész lesz a szennyvízcsatorna, akkor tűzijáték lesz a faluban. 
 

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 


