
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 10-én  
8.00 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 
 Edviné Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Imréné Srej Szilvia pénzügyi főelőadó 
Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Sándor Éva 

 

 
* * *  

 
Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 

Kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 14. napirendi pont után egymást 
követő sorrendben a következő napirendi pontokat: 

– Előterjesztés a „Büszkeségpont kialakítása Kerekharaszton” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésről; 

– Előterjesztés úthibák javításáról; 

– Előterjesztés a Vadvirág utca kövezéssel történő javításáról; 

– Előterjesztés a polgárőrség garázs bejárójának burkolat felújításáról. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a kiküldött meghívóhoz képest a napirendre vonatkozóan 
más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, hogy aki a napirendet a fenti 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  
11/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. március 10-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. Előterjesztés a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda továbbképzési programjának 
elfogadásáról 

2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2016. évi költségvetésének módosításáról, 2017. évi 
költségvetésének elfogadásáról 

3. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának és 
a 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról 

4. Előterjesztés vásárlási utalványok felhasználására vonatkozó szerződés megkötéséről 

5. Előterjesztés a Vitézi Rend részére támogatás nyújtásáról 

6. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga részére támogatás nyújtásáról 

7. Előterjesztés a Polgárvédelmi és Bűnmegelőzési Önvédelmi Egyesület részére 
támogatás nyújtásáról 

8. Előterjesztés a Kerekharaszti Nyugdíjas Klub részére támogatás nyújtásáról 

9. Előterjesztés a Kerekharaszti Baba-mama Klub részére támogatás nyújtásáról 

10. Előterjesztés Kerekharaszt Község Önkormányzata részére multifunkciós eszköz 
beszerzéséről 

11. Beszámoló Kerekharaszt község polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva 
meghozott döntéseiről 

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

12. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott 
hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 

13. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

Előterjeszt ő, előadó a 12-13. napirendi pontig:  dr. Szikszai Márta jegyző 

14. Beszámoló a Szociális és Ellenőrző Bizottság 2016. évi munkájáról 

Előterjeszt ő, előadó:  Pál Ferencné bizottsági elnök 

15. Előterjesztés a „Büszkeségpont kialakítása Kerekharaszton” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésről 

16. Előterjesztés úthibák javításáról 

17. Előterjesztés a Vadvirág utca kövezéssel történő javításáról 

18. Előterjesztés a polgárőrség garázs bejárójának burkolat felújításáról 

Előterjeszt ő, előadó az 15-18. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

19. Egyebek 

 
Szabó Ádám polgármester 
Az elmúlt március 8-i nőnap alkalmából köszöntötte a jelenlévő hölgyeket. 
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Napirend el őtt: 
 

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: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
12/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 82. (VI. 4.), 134. (XI. 09.), 139., 
140., 141., 142., 143., 144., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 
158. (XII. 14.) 2016. évi; a 2., 3., 4., 6. (II. 8.) 2017. évi lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
 

* * * 
 
 

1. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI CSILLAGFÉNY ÓVODA TOVÁBBKÉPZÉSI 
PROGRAMJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL  

(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  
13/2017. (III. 10.) 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.) 2018-2023. közötti időszakra vonatkozó 
továbbképzési programját elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 15. (értesítésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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2. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A HATVAN ÉS KÖRNYÉKE TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK -
GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSE TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL , 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

(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 az első 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
14/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a társulás 2016. évi költségvetésének a módosítására 
a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : A társulási tanács soron következő tanácsülése 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 14/2017. (III. 10.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
1. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
15/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
 „Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz a határozat melléklete szerint a Társulás 2017. évi 
költségvetésének elfogadásáról. 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja.” 
 
H a t á r i d ő  : A társulási tanács soron következő tanácsülése 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 



 5  

 
(A 15/2017. (III. 10.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 

2. sz. mellékletét  
képezi!) 

 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a harmadik 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  
16/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a társulás, mint költségvetési szerv 
vezetőjének, Szabó-Széles Ivettnek a megbízatását a társulási tanács a soron következő 
ülésén visszavonja.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : A társulási tanács soron következő tanácsülése 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a negyedik 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  
17/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a társulás, mint költségvetési szerv 
vezetésével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § c) pontja alapján 
Bánkutiné Katona Mária 3016 Boldog, József Attila utca 18. szám alatti lakos kerüljön 
megbízásra a társulási tanács soron következő ülése napjával.  
A költségvetési szerv vezetőjének a megbízási díja: bruttó 30.000.-Ft/hó, melynek forrását a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal az éves költségvetéséből biztosítja.  
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kerekharaszt község 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként Kerekharaszt Község Önkormányzata 
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
H a t á r i d ő  : A társulási tanács soron következő tanácsülése 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
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3. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS A 2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI 
TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

(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 az első 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
18/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 27. §-a szerinti Közbeszerzési szabályzatát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 11. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

(A 18/2017. (III. 10.) sz. képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv 
3. sz. mellékletét  

képezi!) 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A képvisel ő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
19/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 42. §-a szerinti, 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba való feltöltésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 

 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési terve  

 

Ssz. Eljárás tárgya Eljárásrend A beszerzés becsült 
értéke (nettó) 

Eljárás tervezett 
indítása 

1. 
Szennyvízcsatorna 

kiépítése Kerekharaszt 
településen 

Nemzeti 
eljárásrend 

720.000.000.-Ft 2017. május 
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2. 
Polgármesteri Hivatal 
és Óvoda energetikai 

fejlesztése 

Nemzeti 
eljárásrend 

50.000.000.-Ft 2017. június 

3. 
Kerekharaszti 

Csillagfény Óvoda 
tornaszoba kialakítása 

Nemzeti 
eljárásrend 

30.000.000.-Ft 2017. szeptember 

 
 
 
4. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRA VON ATKOZÓ 
SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL 

(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  
20/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociálisan rászoruló személyek 
részére megállapított vásárlási utalvány felhasználására, ellentételezésére szerződést köt 
Sáfrán József Sándorné egyéni vállalkozóval (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona u. 52.). 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét a szerződés 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 31. (a szerződés aláírására) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A VITÉZI REND RÉSZÉRE TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  
(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  
21/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vitézi Rend (székhely: 1146 
Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.) részére 400.000- Ft, azaz Négyszázezer forint támogatást 
nyújt a határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg 
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

 

 
 

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  
Vitézi Rend (székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. képviseli: Vitéz Molnár 
Gazsó János Elnök – F őkapitány  továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére 
 

400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2017. évi költségvetésben az alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz költséghely terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: emléktábla elhelyezése Kerekharaszton. 
 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott 
11991102-02911463-00000000 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 2018. 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 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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kétszeresével növelten köteles – a kamatokat is lejárt tartozásnak tekintve – a felszólítását 
követő 8 napon belül a Támogató Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10402142-
49575550-57491000 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 2017. 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, 2017. március….. 
 
          ................................................   …....................................................
  
  Támogató              Támogatott  
           Szabó Ádám             Vitéz Molnár Gazsó János 
           polgármester                   elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR RÁKELLENES LIGA RÉSZÉRE TÁMOGATÁS 
NYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Luklider Jánosné képvisel ő 
Bejelentette személyes érintettségét, ezért tartózkodni fog a szavazástól. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A szerződéstervezetben a Magyar Rákellenes Ligának még a budapesti központja szerepel, 
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de célszerűbb lenne a helyi alapszervezettel megkötni a támogatási szerződést. Mint 
előterjesztő ezzel a módosítással javasolta elfogadni a határozati javaslatot. 
 
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  
22/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga  
Kerekharaszti Alapszervezete (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Csillag u. 9.) részére 100.000,- 
Ft, azaz Egyszáz forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében az 
alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
 
 

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  Kerekharaszti Alapszervezete  (székhelye: 3009 Kerekharaszt, 
Csillag u. 9., képviseli: Luklíder Jánosné elnök  továbbiakban: Támogatott) között a mai 
napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére 
 

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2017. évi költségvetésben az alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz költséghely terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: programok lebonyolítási költségeinek 
biztosítása.  
 
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 2018. március 15. napjáig az 
elnyert teljes összeg felhasználásáról köteles elszámolni a Támogató felé. 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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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 10403538-
49575550-57491000 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 2017. 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, 2017. március ….. 
             
 …................................................   …....................................................
  
  Támogató           Támogatott  
           Szabó Ádám       Lulkíder Jánosné 
           polgármester                elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
 

(Luklider Jánosné képviselő személyes érintettség miatt nem szavazott.) 
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7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A POLGÁRVÉDELMI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI ÖNVÉDELMI 
EGYESÜLET RÉSZÉRE TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  

(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  
23/2017. (III. 10.) 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.) részére 
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

 

 
 

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 B űnmegel őzési 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 
 

200.000,- Ft, azaz Kett őszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2017. évi költségvetésben az alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz költséghely terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: polgár őrség m űködése.  
 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben, átutalással fizeti ki a Támogatott 
10403538-50514853-57511000 számú bankszámlájára.  
 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  



 13  

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 2018. 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 10402142-
49575550-57491000 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 2017. 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, 2017. március….. 
  
 …................................................   …....................................................
  
  Támogató           Támogatott  
           Szabó Ádám          Gódor László 
           polgármester                elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
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8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI NYUGDÍJAS KLUB RÉSZÉRE 
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  

(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  
24/2017. (III. 10.) 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.) részére 2017. január 1-től 2017. június 30-ig 
terjedő időszakra 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt 
Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
 

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 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. képviseli: 
Budai Ferencné  elnök  továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére 
 

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2017. évi költségvetésben az alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz költséghely terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: nyugdíjasklub m űködése.  
 
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. 
 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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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 2018. 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 10402142-
49575550-57491000 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 2017. 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          Budai Ferencné 
           polgármester                elnök 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
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9. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI BABA -MAMA KLUB RÉSZÉRE 
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRÓL  

(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  
25/2017. (III. 10.) 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.) részére a 2017. évre vonatkozóan 25.000,- Ft, 
azaz Huszonötezer forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendeletben 3. mellékletében az 
alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. március 31. (a támogatási szerződés megkötésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 

 
 
 
 

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 Baba-mama Klub  (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. képviseli: 
Lenkei Mónika  védőnő  továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére 
 

25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2017. évi költségvetésben az alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszköz költséghely terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: baba- mama klub m űködése.  
 
3. a)  A támogatás összegét a Támogató egy összegben, készpénzben fizeti ki a Támogatott 
részére. 
 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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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 2018. 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 10402142-
49575550-57491000 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 2017. 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, 2017. március ………. 
  
 …................................................   …....................................................
  
  Támogató           Támogatott  
           Szabó Ádám         Lenkei Mónika  
           polgármester              védőnő 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
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10. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 
MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZ BESZERZÉSÉRŐL 

(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  
26/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat részére 1 db 
Konica Minolta Bizhub C258 típusú multifunkciós eszközt rendel meg 60 havi bérleti 
konstrukcióban a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.-től (székhelye: 1117 
Budapest, Galvani utca 4.) havi nettó 15.625,- Ft + ÁFA bérleti díj, továbbá oldalanként nettó 
1,60 Ft + ÁFA fekete-fehér, és nettó 16 Ft + ÁFA színes nyomtatási költség ellenében. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
A 2017. évben szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 
tervezésre került. 
 
H a t á r i d ő  : 2017. május 31. (megrendelésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere 
 
 
 
11. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ KEREKHARASZT KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK AZ 
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT DÖNTÉSEIR ŐL 

(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  
27/2017. (III. 10.) 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 2016. évi döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
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12. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉNEK 
AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN ELJÁRVA MEGHOZOTT DÖNTÉSE IRŐL 

(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  
28/2017. (III. 10.) 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 2016. évi 
döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
 
 
13. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A HATVANI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Kiegészítésképpen elmondta, hogy ez az előterjesztés menni fog a hatvani képviselő-testület 
elé is. Az anyag összeállításakor gondolkoztak rajta, hogy a hatvani vonatkozású témákat 
belevegyék-e beszámolóba, de így látszik az a teljes körű munka, amit – beleértve a 
kerekharaszti létszámot is – a 130 fős apparátus végez. A jogszabály nem a település 
vonatkozásában végzett munkáról, hanem az egész hivatal munkájáról szóló beszámolót írja 
elő. A beszámoló végén található meg, hogy a Kerekharaszti Ügyfélszolgálaton milyen munka 
folyt. 
Véleménye szerint a Kerekharasztra irányított szakember állomány teljes skálában felvonult. 
Amikor elkezdték, akkor egy igazgatási és egy költségvetési ügyintéző volt, aki egyben az 
adóügyi feladatokat is ellátta. Most úgy szervezték meg a munkát az elmúlt évben, hogy 
Kerekharaszton van egy műszaki ügyintéző Pozsonyi Éva személyében, egy adóügyi 
ügyintéző Nagyné Fodor Stefánia személyében, maradt Imréné Srej Szilvia költségvetési 
ügyintézőként és Rankóné Tóth Ildikó igazgatási ügyintézőként. 
Nem mindig vannak a kolléganők a kerekharaszti ügyfélszolgálaton, csak ügyfélfogadási 
napokon. Ők beintegráltan működnek a hivatal szervezetében, a közvetlen felettesük nem a 
jegyző, hanem az adott irodavezető. Úgy vélte, hogy a szakmai munkának a megfelelő 
színvonalát ilyen módon lehet garantálni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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  
29/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
14. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 2016. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Pál Ferencné bizottsági elnök 
 
 
Bóna Róbert alpolgármester 
Nem látja a beszámolóban a rokkantak támogatását és volt olyan, aki tavaly kimaradt ebből. 
 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezet ő 
Elmondta, hogy nem maradt ki, ugyanis az testületi döntés volt. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Utólag kiderült, hogy maradtak ki ebből a támogatásból személyek, de ezt majd orvosolják. 
Legközelebb ezt majd a szokásos módon ki kell hirdetni, hogy a lakosok tudjanak róla. 
 
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  
30/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális és Ellenőrző 
Bizottság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
 
 
15. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A „B ÜSZKESÉGPONT KIALAKÍTÁSA KEREKHARASZTON ”  
CÍMŰ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSR ŐL 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 

(Benedek Csaba képviselő kiment az ülésteremből. Jelenlévő képviselők száma: 6.) 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a beadott pályázat nyert. A 4 db kopjafát már faragják, a 
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pénzügyi tervvel kapcsolatban módosításokat kellett végrehajtani. 
A pályázat kapcsán a szerződéskötéshez szükséges három árajánlatot be fogják kérni.  
A kopjafák elhelyezéséről szól a határozati javaslat. Ha megérkezik a támogatási szerződés 
aláírásra, akkor a pénzügyi tervben szereplő többi feladatra is fognak kérni árajánlatot.  
A virágokra, és a gyepszőnyegre 200.000 Ft van betervezve. 
A fák kivágására, valamint elszállítására már nem lehet árajánlatokat kérni, mivel ez már 
megtörtént. 
A hivatallal szembeni beton területre tervezték az emlékművet, de nincs konkrétan 
meghatározva, csak az, hogy a templomkertben lesz elhelyezve. Kicsit arrébb kellene 
helyezni, mert a betonos részen a Novocoop-nak van egy átemelő szivattyúja, és ott nehogy 
bármi történjen. 
A befejezési határidő 2017. április 30.  
 
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  
31/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Büszkeségpont kialakítása 
Kerekharaszton” című pályázat keretén belül térburkolat elkészítésével Nagy László egyéni 
vállalkozót (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bugát Pál u. 47.) bízza meg 972.100,- Ft összegben 
(alanyi ÁFA-mentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
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 
 
 
 
16. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS ÚTHIBÁK JAVÍTÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
A csatornázás várhatóan 2018. végére lesz kész. Viszont a jelenlegi állapotban nem 
maradhatnak az utak, különösen az Orgona utca, ahol a busz is jár. Körülbelül 35 tonna 
aszfaltból megvalósítható a kátyúzás. 
 
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  
32/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település területén keletkezett 
kátyúk aszfalttal történő kijavításával a NÉMETH ÚT Kft.-t (székhely: 3375 Mezőtárkány, 
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Mikszáth Kálmán u. 5.) bízza meg bruttó 2.000.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.9.) önkormányzati rendeletben az  „általános tartalék” költséghelyen 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 
 
 
 
17. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A VADVIRÁG UTCA KÖVEZÉSSEL TÖRTÉN Ő JAVÍTÁSÁRÓL  
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ebben az utcában járnak a kamionok, amit eléggé kikezdtek. Volt árajánlatuk az utca 
felújítására a csatornázás elvégzése utánra, de addig is ezt a kátyúzást meg kell csinálni. 
 
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  
33/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vadvirág utcában lévő ca. 350 m2  
összfelületű úthibák, egyenetlenségek kövezéssel történő kijavításával a NÉMETH ÚT Kft.-t 
(székhely: 3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u. 5.) bízza meg bruttó 533.400,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.9.) önkormányzati rendeletben az  „általános tartalék” költséghelyen 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 
 
 
 
18. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A POLGÁRŐRSÉG GARÁZS BEJÁRÓJÁNAK BURKOLAT 
FELÚJÍTÁSÁRÓL  

(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a következ ő 
határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
34/2017. (III. 10.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kerekharaszti 48. hrsz.-ú 
közterületen, a polgárőrség garázs bejárójának burkolat felújítási munkáival a NÉMETH ÚT 
Kft.-t (székhely: 3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u. 5.) bízza meg bruttó 248.920,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.9.) önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen 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 
 
 
 
19. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Tájékoztatta a testületet, hogy a Büszkeségpont kialakítása kapcsán egy átadó ünnepséget 
kell tartani 2017. április 30-ig. Ezt az ünnepséget az Összefogás napján akarták megtartani, 
de azt mondták, hogy akkor már nem lehet. Amíg nincs aláírva a támogatási szerződés, addig 
nem lehet hozzákezdeni a pályázat megvalósításához. Ha csak sokára érkezik ez meg, akkor 
lehet, hogy kérik majd a határidő módosítását. Közel 3 millió forintot nyertek a pályázaton, és 
vannak szabályok. 
Sneider Tamás, az országgyűlés alelnöke 2017. március 16-án 18:00 órakor fórumot tart a 
településen. 
A közelgő húsvéti ünnepek kapcsán, 2017. április 12-ére húsvéti játszóházat terveznek a 
gyerekek részére. 
A virágosztás 2017. május 6-án lesz. 
 
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 


