
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 13-
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 
 Dányi Tibor képviselő 
 Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 Zsákai István képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Buzmáné Fajcsik Henrietta a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 
 

 
* * *  

 
Szabó Ádám polgármester 
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület 7 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést megnyitotta. 
 
Kérte, hogy vegyék fel a napirendre a meghívón feltüntetett 8. napirendi pont után a következő 
előterjesztést: 
 

− Előterjesztés a fás szárú növények gondozásáról és a növénytelepítési távolságokról 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

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

A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül 
elfogadta Szabó Ádám polgármester napirend módosítá sára tett javaslatát. 

 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a napirendet a módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon!  
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
114/2019. (XI. 13.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 13-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

2. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési 
tervének jóváhagyásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

3. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2018/2019. nevelési évben 
végzett pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről 

4. Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra 
érkezett kérelem elbírálásáról 

5. Előterjesztés Kerekharaszt község legidősebb lakosának egyszeri támogatásáról 

6. Előterjesztés a Kerekharaszton állandó lakcímmel rendelkező, 60 éven felüli lakosok 
egyszeri támogatásáról 

7. Előterjesztés a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 azonosítószámú, „A foglalkoztatás és 
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése” című pályázat megvalósítása keretében gazdasági 
szereplők felkéréséről a közbeszerzési eljárás megvalósításához szükséges építési 
beruházás kivitelezési feladatainak ellátására 

8. Előterjesztés hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásáról 

9. Előterjesztés a fás szárú növények gondozásáról és a növénytelepítési távolságokról 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 3-9. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

10. Egyebek 
 

* * * 
 

1. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2019. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

(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 
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 
9/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költség vetésér ől szóló 1/2019. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A 9/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 
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2. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

(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  
115/2019. (XI. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
2020. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
H a t á r i d ő  : folyamatos 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

(A 115/2019. (XI. 13.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
3. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA 2018/2019. 
NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT PEDAGÓGIAI -SZAKMAI MUNKÁJÁNAK 
ÉRTÉKELÉSÉRŐL 

(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  
116/2019. (XI. 13.) 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.) pedagógiai-szakmai munkájának 
értékelését jóváhagyja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 22. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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4. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA ÉRKEZETT KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

(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  
117/2019. (XI. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 8/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelet szerinti „A” 
típusú pályázata alapján Sors Bence András 3009 Kerekharaszt, Orgona utca 60. szám alatti 
lakos részére 5.000,- Ft összegű támogatást állapít meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
5. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG LEGID ŐSEBB LAKOSÁNAK 
EGYSZERI TÁMOGATÁSÁRÓL  

(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  
118/2019. (XI. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal 5.000 Ft 
pénzbeli és 5.000 Ft természetbeni támogatás állapít meg Klement János Kerekharaszt, 
Bugát Pál utca 33. szám alatti lakos, mint Kerekharaszt község legidősebb lakosa részére. A 
10.000 Ft pénzügyi forrása Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletben a „települési támogatás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 21. (a támogatás átadására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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6. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTON ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL RENDELKEZ Ő, 
60 ÉVEN FELÜLI LAKOSOK EGYSZERI TÁMOGATÁSÁRÓL  

(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  
119/2019. (XI. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszeri alkalommal 1.500 Ft 
értékű vásárlási utalványt ad a Kerekharaszton állandó lakóhellyel rendelkező 60. életévét 
betöltött lakosok részére. A 337.500,- Ft pénzügyi forrása Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletben a 
„60 éven felüliek támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 21. (az utalványok kiosztására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
7. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 AZONOSÍTÓSZÁMÚ , „A  
FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMIN ŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT , MUNKÁBA 
ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE ”  CÍMŰ 
PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA KERETÉBEN GAZDASÁGI SZEREPL ŐK 
FELKÉRÉSÉRŐL A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS KIVITELEZÉSI FELADATAIN AK ELLÁTÁSÁRA  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az előző ülésen döntöttek a közbeszerzési eljárás lebonyolítójáról. Most arról kell dönteni, 
hogy elindítják ezt a közbeszerzést és mely cégektől kérnek árajánlatokat. Az óvodai 
tornaszobáról van szó. Annak idején, amikor a pályázatot benyújtották, az építésre bruttó 
25.666.700 Ft összegben pályáztak és ezt nyerték el. A pályázatba bele volt építve az 
eszközbeszerzés is. Annyit módosítottak, hogy innen kivették az eszközöket és ennek árával 
megnövekszik az építésre szánható összeg, bruttó 27.825.700 Ft-ra, ami nettó 21.909.956 Ft. 
A tervezői értékbecslés alapján a nettó összeg 26.545.980 forint. Bekérik az árajánlatokat és 
valószínűleg többlet forrást kell majd kérni. Amennyiben a többletforrás nem haladja meg az 
eredeti előirányzat 15%-át, akkor az államkincstár ezt a plusz igényt megadja, de ha több lesz, 
akkor kormányszintre kell vinni a kérelmet. 
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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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatokat hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
120/2019. (XI. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00007 
azonosítószámú, „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda fejlesztése” elnevezésű pályázat 
megvalósításával összefüggésben „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda felújításához kapcsolódó 
kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít, nemzeti 
eljárásrend keretében. 
A beruházás becsült értéke nettó 26.545.980.-Ft. 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás 
megvalósításához nettó 21.909.956.-Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. december 20. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
121/2019. (XI. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 
fejlesztése” elnevezésű pályázat megvalósításával összefüggésben a „Kerekharaszti 
Csillagfény Óvoda felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § 
(2) bekezdése alapján az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre: 
 

1) Név: MEDIBAU Kft. 
Székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 34. 
Adószám: 10603941-2-41 
Képviselő: Somorjai Gábor 
e-mail: gabor.somorjai@gmail.com 

 
2) Név: SZI-ZA Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 7100 Szekszárd, Palánki út 11. 
Adószám: 25406757-2-17 
Képviselő: Orbán Tamás 
e-mail: szizakft07@gmail.com 

 
3) Név: „TÓ-NETT” Kft. 

Székhely: 3271 Visonta, Petőfi Sándor u. 79/1 
Adószám: 11381785-2-10 
Képviselő: Tóth Gyula 
e-mail: to-nett@freemail.hu 

 
4) Név: ÉPKOMPLEX Kft. 

Székhely: 2100 Gödöllő, Rét u 37. 
Adószám: 12000980-2-13 
Képviselő: Molnár József 
e-mail:  epkomplex@epkomplex.hu 



 

 7  

 
5) Név: Gateway Gépészeti Kft. 

Székhely: 2621 Verőce, Liszt Ferenc utca 6. 
Adószám: 14664357-2-13  
Képviselő: Kovács István 
e-mail: hundari@gmail.com 

 
H a t á r i d ő  : 2019. december 20. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
8. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS HÓELTAKARÍTÁSI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI FE LADATOK 
ELLÁTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Nehéz vállalkozót találni erre a feladatra. Három árajánlatot kértek be, végül a tavalyi 
vállalkozó is magasabb áron vállalta a munkát, mint tavaly. 
A Magyar Falu Program keretében pályáztak a traktorra hótolólapra, és így ezzel is be tudnak 
majd segíteni a hóeltakarítási munkálatokba. 
 
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  
122/2019. (XI. 13.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ever Green Work Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Béke út 16.) bízza meg a 2019-2020. évi téli időszak hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési feladatainak ellátásával, 2019. december 1. és 2020. február 28. közötti 
időszakra egyösszegű, bruttó 571.500,-Ft átalánydíj áron, valamint 2019. november és 2020.  
március hónapokban eseti megrendelés alapján bruttó 9.525,- Ft/óra díjon. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendeletben a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és egyéb 
üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 30. (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
9. napirendi pont 

ELŐTERJESZTÉS A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK GONDOZÁSÁRÓL ÉS A 
NÖVÉNYTELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOKRÓL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZA TI RENDELET 
MEGALKOTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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Szabó Ádám polgármester 
Gondok voltak a településen, ezért megígérték, hogy ezt a rendeletet aktualizálják. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő  
A lakosságnak tudnia kell, hogy ez a rendelet a jövőre vonatkozóan szabályozza a 
növénytelepítéseket. A már meglévő fák vonatkozásában – ha nincs meg a kellő telepítési 
távolság – ez a rendelet nem alkalmazható, mivel életviszonyokat csak a jövőre nézve 
vonatkozóan tudnak szabályozni. Ilyen esetekben továbbra is a birtokvédelem kérése, illetve a 
szomszédjogi vita marad. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki 
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 
10/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

a fás szárú növények gondozásáról és a növénytelepí tési távolságokról 
 

(A 10/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi!) 
 
 
 
10. napirendi pont 

EGYEBEK  
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A hatvani rendőrkapitánytól felkérés érkezett egy dolgozójuk jutalmazására 40.000 Ft 
értékben. Minden évben adtak a rendőrségnek utalványt, de most véleménye szerint nem 
érdemlik meg, mert nincsenek jelen a rendőrök a faluban, változás történt a körzeti megbízott 
személyében, és nem is szóltak. Közben megtudta, hogy ki lett az, de a rendőrségnek kellett 
volna erről tájékoztatnia. Hiába tettek feljelentést a szemétlerakás miatt, sok idő eltelt, de nem 
történt intézkedés. Választ fog küldeni a rendőrkapitánynak, hogy az önkormányzat 
költségvetése az idén nem teszi lehetővé a jutalmazást. Eddig minden évben adott az 
önkormányzat vásárlási utalvány formájában 40.000 forintot. Volt olyan év, amikor felhívta a 
rendőrkapitányt és felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a hatvani polgármester adta át a 
jutalmakat. Érthető, hogy Hatvan nagyobb település és többet tud adni, de a hatvani 
polgármester azt a támogatást adja át a rendőröknek, amit Hatvan ad. Mondja meg a 
rendőrkapitány, hogy melyik település mennyit adott, és ne a hatvani polgármester adja át a 
kerekharaszti jutalmat a rendőröknek. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A hatvani polgármester azt nem adta át. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Azt is átadta. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Csak 5 rendőrnek adta át az utalványt. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A rendőrkapitány szerint az összeset ő adta át, megkérdezte tőle. A rendőrkapitány mondja 
meg, hogy Hatvanon kívül még mely településekről kaptak jutalmat. 
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Bóna Róbert alpolgármester 
Véleménye szerint most is adni kellene, mert talán pozitívabb lenne a rendőrség hozzáállása. 
Megérti a helyzetüket, hogy nagyon kevés rendőr van, és mindenhová nem tudnak eljutni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Akkor ezt a decemberi testületi ülésre be kell majd hozni. 
 
Kereki Erzsébet képvisel ő 
A kerekharaszti körzeti megbízottnak adnák a támogatást? 
 
Szabó Ádám polgármester 
A rendőrkapitány két dolgozóját szeretné jutalmazni. Az önkormányzat minden évben kétszer 
20.000 Ft-os vásárlási utalványt ad, amit ő az általa kiválasztott rendőrök jutalmazására fordít. 
Nem tudják, hogy a rendőrkapitány kinek adja az utalványokat, de mondhatják azt is, hogy 
adnak, de kérik, hogy azokat az új kerekharaszti körzeti megbízottnak adja át. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Akit nem ismernek, nem látnak. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az önkormányzat mindig partner volt, kaptak a rendőrök laptopot, nyomtatót, épületet. 
 
Pál Ferencné képvisel ő 
Ki lett az új körzeti megbízott? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Csőke István, aki azt ígérte, hogy többet fog Kerekharaszton lenni. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Előbb lássák, hogy tényleg többet lesz-e itt. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kér még majd információkat, és a decemberi ülésre behozzák az előterjesztést. 
 
Tájékoztatta a testületet, hogy a 48-as hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban Tóth János 
fellebbezett, mert azt szeretné, hogy az ingatlan közterület maradjon. A Heves Megyei 
Kormányhivatal elutasította a fellebbezését. 
A bíróságtól is várnak levelet, mert oda is tett feljelentést a 48-as hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatban. 
 
Érkeznek a támogatói okiratok a Magyar Falu Program nyertes pályázatairól. Elkezdték a 
közterületek karbantartására alkalmas eszközök beszerzését. A fűnyíró kistraktor már itt van, a 
nagyobb traktorra a tolólapot most szerelik fel, és december elejére meglesz az utánfutó is. 
Óvodafejlesztés, tetőcsere, eszközbeszerzés: az eszközök beszerzése folyamatban van, 
árajánlatokat kérnek be a tetőcserére is. 
A Vadvirág utcai járdaépítésre az 5 millió forint megérkezett.  
A karbantartó eszközök beszerzésével 2019. december 31-ig, az óvoda tetőcseréjével 2020. 
május 29-ig, a járdaépítéssel 2020. április 30-ig kell elszámolni. 
A temetőben a térkövezés és az urnafal elkészítési határideje 2020. május 31. A pályázatban 
több támogatást kaptak, mert a beadott árajánlat ÁFA-mentes volt, és mivel hozzátették az 
ÁFÁ-t, ezért a különbözetet majd vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. 
A Krúdy Gyula utca felújítására még nem érkezett meg a támogatói okirat. Hiánypótlást kértek, 
30 napon belül pótolniuk kell az engedélyt. A tervezőnek sokat kellett egyeztetnie a 
közútkezelővel és az engedélyező hatósággal, végül az egyik részen 1, a másik részen 2 
felhajtót fognak engedélyezni a főútra. Az útra 10 millió forint támogatást fognak majd kapni, 
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ha nyer a pályázat. Ez arra lenne elég, hogy az út egyik felét megcsinálják. A 30 napos 
határidő miatt írt egy levelet Gyopáros Alpár kormánybiztosnak, és kérte, hogy a határidőt 90 
napra hosszabbítsák meg, mert a tervező még dolgozik, és a hatóságnak 60 napja van az 
engedély kiadására.  
Felkerült a tető az épülő közösségi házra és remélik, hogy 2019. december 31-ig elkészül. 
 
Pál Ferencné képvisel ő 
A lakosok a szennyvízcsatornával kapcsolatban érdeklődnek. 

 
Szabó Ádám polgármester 
Mindenkinek azt kell mondani, hogy ha újabbat tudnak, akkor mindenki értesülni fog róla. A 
vízmű szeretné minél hamarabb üzembe helyezni a csatornát, viszont a kivitelező szerint, ha 
azt hamarabb átadja a vízműnek a pályázatban szereplő határidőnél, akkor bizonyos, hogy a 
pályázatban szereplő összegektől esik el, ami 15-16 millió forint. A kivitelező megkeresi a 
minisztériumot és megpróbálja megoldani, hogy az irányító hatóság ne vonja el tőlük ezt az 
összeget a határidő előtti teljesítés miatt.  
A rendszer ki lett próbálva és működik. Meg kell nyugtatni a lakosokat, hogy még kell egy kis 
türelem és remélhetőleg tavasszal legkésőbb rá lehet majd kötni a hálózatra. 
 
Zsákai István képvisel ő 
Sport és ifjúsági tanácsnokként szeretné megtanítani a fiatalokat sakkozni, amihez szeretne 
támogatást kérni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megnézik, hogy mire lenne szükség és támogatni fogják. 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
A Boróka utca lakói szeretnének utcanév táblát, mert például a futárszolgálatok nem találják 
meg az új utcát. A Bimbó utca végén van egy súlykorlátozó tábla, ahová kiegészítő táblát 
kellene kitenni, hogy kivétel autóbusz. Ez azért kellene, mert autóbuszjárat indult Kerekharaszt 
és Heréd között, és a sofőrök félnek, hogy megbüntetik őket. 
Érdeklődött az adventi készülődés és a falukarácsony időpontjáról. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A tábláknak utána néznek. 
Az adventi készülődés 2019. december 14-én lesz, a karácsonyi ünnepség pedig december 
20. környékén, de majd még megbeszélik. 
 
Zsákai István képvisel ő 
Az Orgona utcában ki van dőlve egy közúti jelzőtábla. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A táblákat felmérik, és amik rossz állapotban vannak, azokat ki fogják majd cserélni. 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
A védőnői szolgálatnak kellene egy helyiséget biztosítani, mert a védőnő szívesen kijönne a 
településre, ha lenne egy helyiség. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Már mondta a védőnőnek, hogy ha elkészül a közösségi ház, akkor azt a rendelkezésére 
bocsátják. 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
Megkérdezte, hogy mi lesz a körzeti megbízotti irodával, ami üresen áll? 
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Szabó Ádám polgármester 
A körzeti megbízotti irodát felajánlotta a postának, el is jöttek megnézni, de levélben azt 
jelezték, hogy nincs anyagi forrásuk az átköltözésre. Levélben megkérdezte, hogy milyen 
segítségre lenne szükségük az önkormányzattól, de még nem válaszoltak erre. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A védőnői szolgáltatáshoz engedélyre van szükség, mivel az egy egészségügyi szolgáltatás. 
 
Szabó Ádám polgármester  
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 


