
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 22-én  
16.00 órakor megtartott alakuló nyílt  ülésén. 

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert képviselő 
 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 
Erki Ferencné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző 
Kozákné Kiss Beatrix  
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
Osztrider Zoltánné  
 
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. 
Felkérte Erki Ferencé asszonyt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a helyi önkormányzati választások eredményeiről. 
 
Erki Ferencé, a Helyi Választási Bizottság elnöke  
Köszöntötte a megválasztott polgármestert, a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. A 
Helyi Választási Bizottság elnökeként tájékoztatja a jelenlévőket az önkormányzati 
választások hivatalos eredményéről. 
 
A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásán a választásra jogosultak 48,13 %-a vett részt. 
  
A polgármester választáson egyetlen jelölt indult, Szabó Ádám, a FIDESZ - Magyar Polgári 
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös polgármesterjelöltje.  
Szabó Ádám polgármesterjelöltre összesen 340 érvényes szavazatot adtak le a 
választópolgárok, így a megválasztott polgármester Szabó Ádám, aki egyben a képviselő-
testület tagja is. 
 
A helyi önkormányzati képviselők választásán összesen 7 képviselőjelöltre szavazhattak a 
választópolgárok. 
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Önkormányzati képviselővé az alábbi képviselőjelölteket választották meg a választópolgárok: 
− Bóna Róbert, független, 270 szavazattal, 
− Dányi Tibor, független, 199 szavazattal, 
− Kereki Erzsébet, független, 229 szavazattal, 
− Luklider Jánosné, független, 254 szavazattal, 
− Pál Ferencné, független, 219 szavazattal, és 
− Zsákai István, független, 212 szavazattal. 
 
Benedek Csaba, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt 
jelölő szervezetek közös képviselőjelöltje 172 szavazatot kapott, így nem került önkormányzati 
képviselőnek megválasztásra. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének a választások hivatalos eredményeiről 
adott tájékoztatást. 
Felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízóleveleket szíveskedjen átadni. 
 
Erki Ferencé, a Helyi Választási Bizottság elnöke  
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a megválasztott polgármesternek és a 
képviselőknek. A megbízóleveleket abban a reményben nyújtja át, hogy az elkövetkezendő öt 
évben tevékenységükkel elősegítik a község sokirányú fejlődését. 
 

A Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízólevelet Szabó Ádám polgármester 
részére. 

 
Szabó Ádám polgármester 
Saját maga és a képviselő-testület nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a 
választásokon, továbbá köszönetet mondott a kerekharasztiaknak, akik újból bizalmat 
szavaztak majdnem az egész csapatnak. Úgy gondolta, hogy a választópolgárok értékelték az 
eddigi munkájukat. Ez a testület az elkövetkezendő öt évben is azon lesz, hogy a településen 
lakók érdekét szolgálják, Kerekharasztért dolgoztak, és a jövőben is a településért 
szeretnének dolgozni. 
 

A Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízóleveleket a képviselő-testület tagjai 
részére. 

 
Erki Ferencé, a Helyi Választási Bizottság elnöke  
Kérte a Tisztelt Képviselőket, hogy a jogszabályban előírt esküt letenni, illetve az eskü 
szövegét – felállva – utána elmondani szíveskedjenek. 
 

A képviselő-testület tagjainak eskütételére került sor. 
 
Erki Ferencé, a Helyi Választási Bizottság elnöke  
Kérte Szabó Ádám polgármester urat, hogy a jogszabályban előírt esküt letenni, illetve az 
eskü szövegét – felállva – utána elmondani szíveskedjen. 
 

Szabó Ádám polgármester eskütételére került sor. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan 
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon! 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta:  
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
105/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 22-i alakuló 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés Kerekharaszt község alpolgármesterének megválasztásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 

2. Előterjesztés Kerekharaszt község polgármestere illetményének és költségtérítésének 
meghatározásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Bónas Róbert képviselő 

3. Előterjesztés Kerekharaszt község alpolgármestere tiszteletdíjának és 
költségtérítésének meghatározásáról 

4. Előterjesztés a Szociális és Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztásáról 

5. Előterjesztés tanácsnokok megválasztásáról 

6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7. Előterjesztés a 2019. év őszén megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésről 

8. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásáról 

Előterjeszt ő, előadó a 3-8. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 
 
 

* * * 
 

 
1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉNEK 
MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik. A szavazólapok a tanácsterem 
melletti helyiségben vehetők át, ahol urna áll rendelkezésre a szavazatok leadásához. A 
szavazatokat jegyző asszony fogja összesíteni. Kérte a képviselőket, hogy szavazatukat 
leadni szíveskedjen. A szavazás idejére 5 perc szünetet rendelt el. 
 

SZÜNET 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül Bóna Róbert önkormányzati képviselőt alpolgármesternek megválasztotta. 
 
A fentiek alapján a képvisel ő-testület a következ ő határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
106/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Közég Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján Bóna 
Róbert önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A megválasztott alpolgármester eskütétele következik. Kérte Bóna Róbert alpolgármester urat, 
hogy a jogszabályban előírt esküt a képviselő-testület előtt letenni, illetve az eskü szövegét – 
felállva – utána elmondani szíveskedjen. 
 

Bóna Róbert alpolgármester eskütételére került sor. 
 
 
 
2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
ILLETMÉNYÉNEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓ L 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Bóna Róbert képviselő 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Bejelentette személyes érintettségét, és a szavazásban nem vesz részt. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a 
határozati javaslatot támogatja, 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  
107/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 13-ától Szabó Ádám 
főállású polgármester illetményét havi bruttó 398.900,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a 
alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2019. október 13-ától Szabó Ádám 
főállású polgármester költségtérítését havi bruttó 59.835,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezet Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

(Szabó Ádám polgármester személyes érintettség miatt nem szavazott.) 
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3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERE 
TISZTELETDÍJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGHATÁROZÁS ÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
Bejelentette személyes érintettségét, és nem kíván szavazni. 
 
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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
108/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 22-étől Bóna Róbert 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 57.840,- Ft-ban állapítja meg 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2019. október 22-étől Bóna Róbert 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 8.676,- Ft-ban állapítja 
meg. 
A szükséges pénzügyi fedezet Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 

(Bóna Róbert alpolgármester személyes érintettség miatt nem szavazott.) 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS 
TAGJAINAK 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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
109/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a Szociális 
és Ellenőrző Bizottság összetételét és tagjait a következők szerint állapítja meg, illetve 
választja meg: 
 
Szociális és Ellen őrző Bizottság – 5 tagú  
Elnöke: Pál Ferencné  
Tagjai a képviselők közül: Dányi Tibor 
 Luklider Jánosné  
 
Nem képviselő bizottsági tagok: Kozákné Kiss Beatrix 
 Osztrider Zoltánné 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Felkérte a bizottságok most megválasztott nem képviselő tagjait, hogy a megbízólevelüket 
szíveskedjenek átvenni. 
 

Szabó Ádám polgármester átadta a megbízólevelet Kozákné Kiss Beatrix és Osztrider 
Zoltánné részére. 

 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte a bizottság most megválasztott nem képviselő tagjait, hogy a jogszabályban előírt esküt 
a képviselő-testület előtt letenni, illetve az eskü szövegét – felállva – utána elmondani 
szíveskedjenek. 
 

A bizottság nem képviselő tagjainak eskütételére került sor. 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS TANÁCSNOKOK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  
(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 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  
110/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a alapján az önkormányzati 
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környezetvédelmi feladatok ellátásának felügyeletére Kereki Erzsébet önkormányzati 
képviselőt környezetvédelmi tanácsnoknak választja meg a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
111/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 34. §-a alapján az önkormányzati sport- 
és ifjúsági ügyek ellátásának felügyeletére Zsákai István önkormányzati képviselőt sport- és 
ifjúsági tanácsnoknak választja meg a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, VALAMINT SZERVEI SZERVEZETI ÉS 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 4/2013. (III. 28.) 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 
8/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelete 

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

 
(A 8/2019. (X. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A 2019. ÉV ŐSZÉN MEGRENDEZENDŐ LAKOSSÁGI 
VESZÉLYES HULLADÉKGY ŰJTÉSRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
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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  
112/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kerekharaszt községben a 
lakossági veszélyes hulladékgyűjtés lebonyolításával a Design Hulladékgazdálkodási Kft.-t 
(székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
összességében legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.000.000,- Ft keretösszegig történő 
felhasználással. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a községüzemeltetési feladatok költséghelyen 
bruttó 500.000,- Ft összeg erejéig, valamint az általános tartalékkeret költséghelyen bruttó 
500.000,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZEL ŐANYAG VÁSÁRLÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Minden évben pályáztak szociális tűzifára, az idén valamilyen okból kifolyólag lecsúsztak róla. 
Mindig gond és probléma volt, hogy ki kap és ki nem, de mindig pályáztak. A költségvetésben 
szociális ellátásra van olyan állami támogatás, amit célszerű elkölteni, és így a rászorulókra is 
gondolnak.  
 
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  
113/2019. (X. 22.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24 kaloda (erdei köbméter) tűzifát  a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Koroknai-Építő Kereskedő és Szolgáltató Kft.-től (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 116.) rendel meg bruttó 41.000,- Ft/kaloda áron, mindösszesen: bruttó 
984.000,- Ft értékben. 
A tűzifa megvásárlásához szükséges összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében a 
természetbeni települési támogatás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. november 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 




