JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 9-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
Edviné Kereki Erzsébet
Luklider Jánosné
Pál Ferencné

Igazoltan voltak távol:
Bóna Róbert
Benedek Csaba
Dányi Tibor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

alpolgármester
képviselő
képviselő

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Kovács Éva
aljegyző
Oldalné Pusztai Edit
Imréné Srej Szilvia
Lukács László

a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője
pénzügyi főelőadó
törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Sándor Éva

* * *
Szabó Ádám polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést
megnyitotta.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt,
ezért kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon!
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. március 9-i rendkívüli
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
Napirend előtt:


Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő, előadó: Szabó Ádám polgármester

NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés Kerekharaszt község 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
2. Előterjesztés a Kerekharaszti Baba-mama Klub részére támogatás nyújtásáról
3. Előterjesztés a Kerekharaszti Nyugdíjas Klub részére támogatás nyújtásáról

4. Előterjesztés a Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület részére
támogatás nyújtásáról
5. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga részére támogatás nyújtásáról
6. Beszámoló Kerekharaszt község polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva
meghozott döntéseiről
Előterjesztő, előadó az 1-6. napirendi pontig: Szabó Ádám polgármester
7. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott
hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről
8. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő, előadó a 7-8. napirendi pontig: dr. Szikszai Márta jegyző
9. Beszámoló a Szociális és Ellenőrző Bizottság 2015. évi munkájáról
Előterjesztő, előadó: Pál Ferencné bizottsági elnök
10. Egyebek

Napirend előtt:

BESZÁMOLÓ

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
(A beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 114., 115. (XI. 11.), 122., 123.,
124., 125., (XI. 26.), 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144.,
145. (XII. 15.) 2015. évi; 2., 3., 4. (I. 14.), 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. (II. 10.) 2016. évi
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri
beszámolót elfogadja.

***
1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 1/2015. (II. 5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő, 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 képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
a Kerekharaszt község 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv
1. sz. mellékletét
képezi!)

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A KEREKHARASZTI
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

BABA-MAMA

KLUB

RÉSZÉRE

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Baba-mama Klub
(székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) számára a 2016. évre vonatkozóan 25.000,Ft, azaz Huszonötezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási
szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2016. március 31. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Kerekharaszt község polgármestere

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS

Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2 KSH
törzsszáma: 15729576-8411-321-10; adószáma: 15729576-2-10; bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575550-57491000 képviseli: Szabó Ádám
polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
3

másrészről a
Kerekharaszti Baba-mama Klub (székhelye: 3009 Bimbó utca 2. képviseli: Lenkei Mónika
védőnő továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére
megítélt támogatás összege: 25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint
összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésben tartalék keret terhére.
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: baba- mama klub működése.
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, készpénzben fizeti ki a Támogatott
részére.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. március 15. napjáig az
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402142-49575550-57491000 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 1040214249575550-57491000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.
8. Ezen megállapodás a 2016. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
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11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Kerekharaszt, 2016. március ……….
…................................................

…....................................................

Támogató

Támogatott

Szabó Ádám
polgármester

Lenkei Mónika
védőnő

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A
KEREKHARASZTI
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

NYUGDÍJAS

KLUB

RÉSZÉRE

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Nyugdíjas Klub
(székhelye: 3009. Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) számára 2016. január 1-től 2016. június 30-ig
terjedő időszakra 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a jelen határozat
mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt
község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2016. március 31. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Kerekharaszt község polgármestere
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TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS

Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2 KSH
törzsszáma: 15729576-8411-321-10; adószáma: 15729576-2-10; bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575550-57491000 képviseli: Szabó Ádám
polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Kerekharaszti Nyugdíjas Klub (székhelye: 3009 Bimbó utca 2. képviseli: Budai Ferencné
elnök továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére
megítélt támogatás összege: 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésben a civil szervezetek működési
támogatása keret terhére.
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: nyugdíjasklub működése.
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, készpénzben fizeti ki a Támogatott
részére.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. március 15. napjáig az
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402142-49575550-57491000 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 1040214249575550-57491000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.
8. Ezen megállapodás a 2016. évre érvényes.
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9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Kerekharaszt, 2016. március ……….
…................................................

…....................................................

Támogató

Támogatott

Szabó Ádám
polgármester

Budai Ferencné
elnök

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS A POLGÁRVÉDELMI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI ÖNVÉDELMI
EGYESÜLET RÉSZÉRE TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Előterjesztő, 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 képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti Polgárvédelmi és
Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Erkel F. tér 2.) számára
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező
támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt község 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az
alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2016. március 31. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Kerekharaszt község polgármestere
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TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS

Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2 KSH
törzsszáma: 15729576-8411-321-10; adószáma: 15729576-2-10; bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575550-57491000 képviseli: Szabó Ádám
polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület (székhelye: 3009 Kerekharaszt,
Erkel F tér 2.. képviseli: Gódor László elnök továbbiakban: Támogatott) között a mai napon,
az alábbi feltételekkel:
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére
megítélt támogatás összege: 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint
összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésben a civil szervezetek működési
támogatása keret terhére.
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: polgárőrség működése.
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott
10403538-50514853-57511000 számú bankszámlájára.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. március 15. napjáig az
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402142-49575550-57491000 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 1040214249575550-57491000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.
8. Ezen megállapodás a 2016. évre érvényes.
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9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Kerekharaszt, 2016. március…..
…................................................

…....................................................

Támogató

Támogatott

Szabó Ádám
polgármester

Gódor László
elnök

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A

MAGYAR RÁKELLENES LIGA

RÉSZÉRE TÁMOGATÁS

NYÚJTÁSÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Szabó Ádám polgármester

Szabó Ádám polgármester
Megköszönte a Rákellenes Ligának dr. Zacher Gábor előadásának a megszervezését, jó
visszhangja volt a rendezvénynek.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga
(székhelye: 1123 Budapest, Ráth György út 6.) számára 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak
szerint. A fenti összeg Kerekharaszt község 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 11.)
9

önkormányzati rendelet 3. mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott
pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő
Felelős

: 2016. március 30. (a támogatási szerződés megkötésére)
: Kerekharaszt község polgármestere

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS

Kerekharaszt Község Önkormányzata (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2 KSH
törzsszáma: 15729576-8411-321-10; adószáma: 15729576-2-10; bankszámlaszáma:
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10403538-49575550-57491000 képviseli: Szabó Ádám
polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről a
Magyar Rákellenes Liga (székhelye: 1123 Budapest Ráth György út 6. képviseli: Dr.
Demeter Jolán elnök továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére
megítélt támogatás összege: 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
összegű támogatást biztosít a 2016. évi költségvetésben a civil szervezetek működési
támogatása keret terhére.
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: Egészségnap elnevezésű program
lebonyolítási költségeinek biztosítása.
3. a) A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott
részére.
b) A kifizetés feltétele, hogy a Támogatott a kifizetési összegre vonatkozóan, ha a Támogatott
az összeget nem szerződésszerűen használja fel, azt visszafizeti a Támogató részére.
4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
Támogató a Támogatott számára számadási kötelezettséget ír elő a kapott összeg
rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2017. március 15. napjáig az
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé.
5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott cél nem valósult meg, úgy az átutalt támogatás összegét jegybanki
alapkamattal növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – felszólítás nélkül a
Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10403538-49575550-57491000 számú
költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
6. a) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben nem a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás összegét a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 1040353849575550-57491000 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni.
b) A visszautalás támogatottnak felróható késedelme esetén a Támogatott – a késedelembe
esés napjától számított – további 7%-os mértékű kamatot is köteles megfizetni.
7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy:
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- a Támogató köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást,
- amennyiben a feladat a Támogatottnak fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós
akadályba ütközik – a Támogató részére történő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett –
a Támogatottnak a támogatásról le kell mondania.
8. Ezen megállapodás a 2016. évre érvényes.
9. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok
személyében nem állnak fenn.
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
11. A jelen szerződés egymással megegyező, három eredeti példányban készült. A szerződő
felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Kerekharaszt, 2016. március …..
…................................................

…....................................................

Támogató

Támogatott

Szabó Ádám
polgármester

Dr. Demeter Jolán
elnök

Pénzügyi ellenjegyző:
….........................................................
Bánkutiné Katona Mária
gazdálkodási irodavezető

6. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

KEREKHARASZT

KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉNEK
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT DÖNTÉSEIRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
Szabó Ádám polgármester

AZ

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kerekharaszt község
polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2015. évi döntéseiről szóló
beszámolóját.
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7. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK
AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT DÖNTÉSEIRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, 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 képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2015. évi
döntéseiről szóló beszámolóját.
8. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:
dr. Szikszai Márta jegyző

HIVATAL 2015.

ÉVI

Szabó Ádám polgármester
Elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatallal elkészítették a település vízkár-elhárítási
tervét. Egy hosszú folyamat lezárásához érkeztek el ezzel, a terv 2013-2014. évben készült. A
vízügyi igazgatóság nem fogadta el a tervet, ki kellett egészíteni. A tervben meg van szabva,
hogy árvíz vagy belvíz esetén kinek milyen teendői vannak.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

9. napirendi pont

BESZÁMOLÓ

A

SZOCIÁLIS

ÉS

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 2015.

MUNKÁJÁRÓL
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Előterjesztő, előadó:

Pál Ferencné bizottsági elnök
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ÉVI

Szabó Ádám polgármester
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2016. (III. 9.) számú h a t á r o z a t a
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális és Ellenőrző
Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

10.

napirendi pont

EGYEBEK
Szabó Ádám polgármester
A 2016. február 29-i Magyar Közlönyben megjelent, hogy Kerekharaszt község a szennyvíz
elvezetés megvalósítására 640 millió forint támogatást kap és az önkormányzati önerőt – ami
80 millió forint lenne –, átvállalja a Kormány, így összesen 720 millió forint a támogatás. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezi a beruházást, ha már olyan stádiumba fog kerülni,
hogy konkrétumok is lesznek, akkor a képviselő-testület elé fog kerülni.
A TOP pályázatok még nincsenek kiírva, de dolgoznak rajta. Ígértet kaptak az óvoda
energetikai korszerűsítésére, egy 70 m2-es tornaszobát szeretnének építeni. Ahová tervezték,
oda nem lehet megépíteni, de lesz más javaslat. 3 millió forint értékben tornaeszközök
beszerzésére is lesz lehetőség. A pályázat benyújtásának határideje május vége.
2016-ban már indítani kell a szennyvíz beruházást, az óvoda és a hivatal energetikai
korszerűsítését.
Korábban volt egy nyertes pályázata az önkormányzatnak a faluközpont felújítására, de az
akkori képviselő-testület ezt nem valósította meg. Erre van pályázat, amihez a régi terveket
átadták a pályázatokat kezelő Kft.-nek, de itt szükség lesz önerőre is.
Önerőből szeretnék elkészíteni a színpad fedését. A színpad mögé öltöző lenne építve, amit
garázsként is tudnának hasznosítani az önkormányzat által megvásárolt traktornak.
Folyamatban van a Krúdy Gyula utcai járdaépítés, melyet a Műszaki Iroda ellenőriz.
A 3-as számú főúton lévő gyalogos átkelőnél lévő nyomógombos oszlopig is tenni fognak
járdalapokat.
Edviné Kereki Erzsébet képviselő
Megkérdezte, hogy mikor lesz használható a gyalogos átkelőhely?
Szabó Ádám polgármester
Tudomása szerint az ÉMÁSZ-tól még nincsenek meg az engedélyek.
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
polgármester

jegyző
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