
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

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

 
Az ülés helye:  Községháza tanácsterme (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.). 
 
Jelen voltak:  (Csatolt jelenléti ív alapján!) 
 Szabó Ádám  polgármester 
 Bóna Róbert alpolgármester 
 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 
 
Dr. Jakab Lajos háziorvos 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző 
Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Buzmáné Fajcsik Henrietta 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 7 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
Mindenkinek megköszönte az elmúlt 5 évben végzett munkáját. Véleménye szerint ebben a 
ciklusban érdemleges munkát végeztek, és minden reményük meg van arra, hogy 
ugyanebben a felállásban folytassák a következő ciklust is, és újult erővel még többet tudjanak 
tenni a település érdekében. Mindenkinek egy kis emléktárggyal készültek ajándékként. 
 
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:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
88/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. szeptember 11-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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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. Beszámoló Kerekharaszt község lakosságának egészségügyi ellátásáról  

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

3. Beszámoló a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2018/2019. nevelési évben végzett 
tevékenységéről 

4. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezéséről 

5. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda beiskolázási, továbbtanulási tervéről 

6. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda aktualizált szervezeti és működési 
szabályzatának jóváhagyásáról, házirendjének véleményezéséről 

7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
való 2020. évi csatlakozásról 

8. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 

9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő számítástechnikai eszközök 
értékesítéséről 

10. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv 
elfogadásáról 

11. Előterjesztés a víziközmű-rendszer ellátásért felelőseinek képviseletéről 

Előterjeszt ő, előadó az 1-11. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

12. Előterjesztés Kerekharaszt község polgármestere részére jutalom megállapításáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Bóna Róbert alpolgármester 

13. Egyebek 
 

* * * 
 

Napirend előtt: 
 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Előterjeszt ő, előadó:  Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester  
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
89/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15. (II. 13.), 70., 71., 72., 73., 74., 
75., 76., 78., 79. (VII. 23.), 81., 83., 84., 85., 86., 87. (VIII. 15.) 2019. évi lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
 
 
1. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ KEREKHARASZT KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megköszönte Dr. Jakab Lajos háziorvos beszámolóját, melyben a doktor úr kitért a 
kerekharaszti szennyvízberuházás jótékony hatására is. A saját munkájukat elvégezték, most 
a hatóságok dolgoznak azon, hogy üzemelhessen a hálózat. Kérte doktor urat, biztassa a 
betegeket arra, hogy ez jó dolog lesz a településen. 
 
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  
90/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a MEDICINA-SICULUS 
Kft. által Dr. Jakab Lajos személyes közreműködésével elkészített beszámolót Kerekharaszt 
község lakosságának egészségügyi ellátásáról. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Doktor úr a Rákellenes Liga szervezésében elég sokszor megfordul a településen, 
előadásokat tart, amin sokan szoktak részt venni. 
 
 
 
2. 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 
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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 
7/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 

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

 
(A 7/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi!) 

 
 
 
3. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA 2018/2019. 
NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megköszönte az intézményvezetőnek a beszámoló elkészítését, amit véleménye szerint még 
az előző vezetőnek kellett volna elkészíteni. 
 
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  
91/2019. (IX. 11.) 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.) beszámolóját a 2018/2019. nevelési évről 
elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA 2019/2020. 
NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ MUNKATERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉ RŐL 

(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. 
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A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
92/2019. (IX. 11.) 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 
munkatervét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 

 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA BEISKOLÁZÁSI , 
TOVÁBBTANULÁSI TERVÉR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A testületi ülés előtt már beszélgetett az óvodavezetővel a gyermeklétszámról. Megkérdezte, 
hogyan állnak a gyermeklétszámmal? 
 
Buzmáné Fajcsik Henrietta, a Kerekharaszti Csillagf ény Óvoda vezet ője 
Elmondta, hogy jelenleg nincs vészhelyzet. Most 28 gyermek van az óvodában, a minimális 
csoportlétszám 13 fő, így a 2 csoport rendben működik. Az a terv, hogy itt tartsák a 
gyermekeket, új gyermekeket csábítsanak ide és a következő nevelési évben is meglegyen a 
2 csoport. A köznevelési törvény módosítása miatt a tanköteles gyermekeket el kell engedni az 
iskolába – aki betölti augusztus 31-ig a 6. életévét –, úgyhogy 12 gyermek fog elmenni 
iskolába és az a cél, hogy feltöltsék a helyüket.  
 
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  
93/2019. (IX. 11.) 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.) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 
továbbképzési programját elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA AKTUALIZÁLT 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL , 
HÁZIRENDJÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
Megkérdezte, hogy él-e még az óvoda e-mail címe? 
 
Buzmáné Fajcsik Henrietta óvodavezet ő 
Igen, azt használják. Az adatokat pontosították a dokumentumban, továbbá módosították a 
köznevelési törvény változása miatt, illetve kiegészítésre került az alapítvánnyal és a belső 
ellenőrzési tervvel. 
 
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  
94/2019. (IX. 11.) 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.) szervezeti és működési szabályzatát 
jóváhagyja, házirendjét véleményezte, és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ VALÓ 2020. ÉVI CSATLAKOZÁSRÓL  

(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  
95/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét 

képező csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz 
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
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illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati 
fordulójához. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
Kerekharaszt község polgármesterét, hogy az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát 
aláírja.  

 
2. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 288.000,- Ft-ot 
a 2020. évi költségvetésébe betervezi. 

 
3. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 4-ig kiírja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Kerekharaszt község közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a 
határozat 2. sz. mellékletét képezi – az önkormányzat hirdetőtábláján és Kerekharaszt 
község honlapján közzéteszi.  

 
4. Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 4-ig kiírja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát a Kerekharaszt község közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok részére, akik 
a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a 
határozat 3. sz. mellékletét képezi – az önkormányzat hirdetőtábláján és Kerekharaszt 
község honlapján közzéteszi. 

 
H a t á r i d ő  : 1. pont: 2019. október 1. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására) 
  2. pont: 2020. február 15. 
  3-4. pont: 2019. október 4. (közzétételre) 
F e l e l ő s  : 1., 3-4. pont: Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda 

útján 
  2. pont: Kerekharaszt község polgármestere a Gazdálkodási Iroda 

útján 
 

(A 95/2019. (IX. 11.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletei a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezik!) 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEDVEZMÉNYES BURGONYA -, ALMA - ÉS 
HAGYMAVÁSÁRLÁSI AKCIÓRÓL  

(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, 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  
96/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagymavásárlási akciót szervez Kerekharaszt község lakosai részére. 10 kg burgonyát, 5 kg 
almát, 2 kg vöröshagymát kaphat 200 Ft/csomag áron minden kerekharaszti állandó 
lakóhellyel rendelkező lakos, feltéve, hogy az önkormányzat felé adótartozása, vagy egyéb 
lejárt határidejű tartozása nincs. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. október 30. (akció lebonyolítására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
97/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 5-ére tervezett 
kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgár Viktória egyéni vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny 
Pattantyús u. 2.) rendeli meg. A burgonyát 9.000 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben, 
bruttó 1.714.500,- Ft értékben. A vöröshagymát 1.800 kg mennyiségben 2 kg-os kiszerelésben 
342.900,- Ft értékben.  
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól (székhely: 3000 Hatvan,  
Sashalom út 2.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 
4.500 kg mennyiségben 5 kg-os kiszerelésben 771.525,- Ft értékben. 
A termény megvásárlásához szükséges összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. 
évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az önként 
vállalt szociális feladatok, valamint az általános tartalékalap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. (a szállítási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉV Ő SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A képviselők részére vásároltak laptopokat, amiket mindannyian használnak. Ezeket az 
eszközöket kedvezményesen lehet majd megvásárolni. 
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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 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
98/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az értékbecslésben megállapított 
áron értékesíti a képviselő-testületi tagok részére az általuk használt Dell Inspiron 5558 i3 
400511 számítástechnikai eszközöket. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ GÖRDÜL Ő 
FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
A terv magába foglalja, hogy a vízmű milyen fejlesztéseket hajt végre a településen. Az 
óvodánál ennek a tervnek köszönhetően készült el az új tűzcsap abból a pénzügyi forrásból, 
amit fejlesztésre kell fordítania a vízműnek. 
 
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  
99/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő felújítási és pótlási tervet az 
ivóvíz, és a gördülő beruházási tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 25. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
11. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER ELLÁTÁSÉRT FELEL ŐSEINEK 
KÉPVISELETÉRŐL 

(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  
100/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 5/G. § (1) bekezdésében foglalt megállapodási kötelezettségének a 
teljesítése érdekében felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a határozat 
mellékletét képező megállapodás tervezet aláírására, azzal hogy az ellátásért felelősök 
képviselete vonatkozásában a képviselettel megbízza Lőrinci város polgármesterét. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 25. (vízmű értesítésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 

     Megállapodás      
 
amely létrejött  
név:   Apc Községi Önkormányzat 
képviseli:   Juhász István polgármester,  
székhely:  3032 Apc, Erzsébet tér 1.,  

név:   Hatvan Város Önkormányzata 
képviseli:   Horváth Richárd polgármester,  
székhely:  3000 Hatvan, Kossuth tér 2., 

név:   Heréd Községi Önkormányzat 
képviseli:    Kómár József polgármester,  
székhely:  3011 Heréd, Rákóczi ú 39.,  

név:   Kerekharaszt Községi Önkormányzat 
képviseli:   Szabó Ádám polgármester,  
székhely:  3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.,  

név:   Lőrinci Városi Önkormányzat  
képviseli:   Víg Zoltán polgármester,  
székhely:  3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.,  

név:   Nagykökényes Községi Önkormányzat 
képviseli:   Besszer Andrásné polgármester,  
székhely:  3012 Nagykökényes, Szabadság út 37 .,  

név:   Petőfibánya Községi Önkormányzat 
képviseli:   Juhászné Barkóczy Éva polgármester,  
székhely:  3023 Petőfibánya, Bánya út 3.,  

név:   Verseg Község Önkormányzata 
képviseli:   Józsa Csaba polgármester,  
székhely:  2174 Verseg, Templom tér 12.,  

név:   Zagyvaszántó Községi Önkormányzat 
képviseli:   Fekete László polgármester,  
székhely:  3031 Zagyvaszántó, Templom tér 12.,  



 11  

mint víziközmű-tulajdonos önkormányzatok–  továbbiakban: Önkormányzatok, vagy Ellátásért 
felelősök között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1) Önkormányzatok rögzítik, hogy a Hatvan és térsége közműves ivóvíz ellátását biztosító 
víziközmű-rendszer  Hatvan Város Önkormányzata, Apc Községi Önkormányzat,Heréd 
Községi Önkormányzat, Kerekharaszt Községi Önkormányzat, Lőrinci Városi Önkormányzat, 
Nagykökényes Községi Önkormányzat, Petőfibánya Községi Önkormányzat, Verseg Község 
Önkormányzata, valamint  Zagyvaszántó Községi Önkormányzat tulajdonában van.  

A víziközmű-rendszer azonosító száma 11-22309-1-009-00-10  
2) A víziközmű-rendszeren ellátási felelősséggel rendelkező önkormányzatok a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/G.§ (1) bekezdésére 
hivatkozással megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatokat …………… polgármestere 
képviseli. 
Polgármester neve: ……………… polgármester, elérhetősége: …………………..  

3) Az ellátásért felelős számára meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 
vonatkozásában Önkormányzatok az alábbiakban állapodnak meg: 

− Az Önkormányzatok kinyilvánítják azon akaratukat, hogy az 1) pontban meghatározott 
víziközmű-rendszeren megillető ellátásért felelősi jogokat és kötelezettségeket 
közösen gyakorolják.  

− A víziközmű-vagyont érintő kérdésekben az ellátásért felelősöket a víziközmű-
rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltség nettó könyv szerinti értékének megfelelő 
szavazati jog illeti meg. Az ellátásért felelősök egyszerű többséggel hozzák meg 
döntéseiket. 

− Ellátásért felelősök a víziközmű-rendszer üzemeltetésével a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
3300 Eger, Hadnagy u. 2. szám alatti víziközmű-szolgáltatót bízták meg. A 
közszolgáltatás ellátása bérleti-üzemeltetési szerződés alapján történik. 

− Önkormányzatok a Vksztv. 11.§ -ban szabályozott gördülő fejlesztési terv beruházási 
tervrészét egymás között egyeztetik és döntésükről tájékoztatják  a víziközmű-
szolgáltatót – olyan időpontban, hogy a Vksztv. 11.§ (2) és (5) bekezdésében 
meghatározottak szerint az Energiahivatalhoz benyújtható legyen. 

− Ellátásért felelősök a Vksztv. 5/G. (5) bekezdésében meghatározott arányban viselik a 
feladatok ellátásával járó terheket.  

Ezen megállapodást az Önkormányzatok, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
írták alá.  

………………….., 2019. …………………………………… 
 
 
Apc Községi Önkormányzat    Hatvan Város Önkormányzata 

 
 
Juhász István        Horváth Richárd 
polgármester       polgármester 
 
 
Heréd Községi Önkormányzat   Kerekharaszt Községi Önkormányzat 
 
 
Kómár József       Szabó Ádám 
polgármester       polgármester 
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Lőrinci Városi Önkormányzat   Nagykökényes Községi Önkormányzat 
 
 
Víg Zoltán       Besszer Andrásné 
polgármester       polgármester 
 
 
Petőfibánya Községi Önkormányzat   Verseg Község Önkormányzata 

 
 
Juhászné Barkóczy Éva     Józsa Csaba 

polgármester       polgármester 
 
 
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat   

 
 
Fekete László   

polgármester   
 
 
 
12. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE 
JUTALOM MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Bóna Róbert alpolgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Bejelentette személyes érintettségét, és a szavazásban nem kívánt részt venni. 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
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  
101/2019. (IX. 11.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó Ádám polgármestert a 2014-
2019. közötti önkormányzati ciklusban végzett tevékenységének elismeréseként bruttó egy 
havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti. 
 
H a t á r i d ő  : 2019. szeptember 30. 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község alpolgármestere 
 

Szabó Ádám polgármester személyes érintettség miatt nem szavazott. 
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13. napirendi pont  

EGYEBEK  
 
Szabó Ádám polgármester 
A csatornázással kapcsolatban egy bejárás volt. Ahol probléma van, azt a jövő héten 
megcsinálja a kivitelező. A vízművel is beszélt, és megkérdezte, hogy miért nem lehet még 
rákötni a hálózatra. A vízmű részéről minden készen van és várják, hogy a kivitelező a 
műszaki dokumentációt átadja. A kivitelezőt kérte, hogy a programirodával is egyeztessenek, 
és minél hamarabb legyen ez meg. Az önkormányzat tájékoztatást küldött a lakosságnak, 
hogy amint újabb fejlemény lesz, mindenkit újra tájékoztatni fognak. Sokan már kiásták a 
belső bekötést. A vízmű ezt ellenőrizni fogja a rákötés előtt, mert a vízmű érdeke, hogy zárt 
hálózat legyen, és mást ne vezessenek bele, például csapadékvizet. A végső befejezési 
határidő 2021. február 5., addigra kell mindent helyreállítani a településen. 
Kérte a képviselők segítségét a burgonyaosztáshoz 2019. október 5-én. 
A következő önkormányzati ciklusban szeretnének rendeletet alkotni, hogy a fiatal házasok 
lakáshoz jutását segítsék. 
A szociális étkeztetésre kapott támogatást nem tudják elszámolni a Magyar Államkincstárral, 
mert nincs működési engedélyük. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A Kormányhivatalnak a Szociális és Gyámügyi Osztályánál kell ezt kérelmezni. Régen, amikor 
még meg volt a társulás, a feladat a hatvani Szociális Szolgálat intézményen keresztül volt 
ellátva. Hatvanban továbbra is az intézmény látja el ezt a feladatot, és az intézmény nevére 
van kiállítva a működési engedély, de utána fognak nézni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Készültek a helyhatósági választásokra. A kerekharaszti választópolgároknak egy szórólapot 
készítettek a testület elmúlt 5 évi munkájáról. Ebben benne van, hogy a ciklus előtti ígéretek 
nagy részét teljesíteni tudták.  
Noha a csatorna beruházás sokat dobott rajta, de 1,6 milliárd forint fejlesztés volt ebben a 
faluban. Ilyen eredményes 5 évet kívánt a következő ciklusra is.  
Mondják el az embereknek, hogy ez a csapat folytatni szeretné a munkát, mert ez a csapat 
nyugodtan, békességben dolgozott a falu érdekében, nem az a csapat volt, amelyik megnyert 
egy pályázatot, majd azt mondta, hogy nem, és leszavazta. 
 
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 


