
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült:  Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 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  polgármester 
 Benedek Csaba képviselő 
 Dányi Tibor képviselő 
 Kereki Erzsébet képviselő 
 Luklider Jánosné képviselő 
 Pál Ferencné képviselő 
 
Igazoltan volt távol:  
 Bóna Róbert alpolgármester 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Imréné Srej Szilvia költségvetési ügyintéző 
Lukács László megbízott jegyzői irodavezető 
Oldalné Pusztai Edit a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda vezetője 
 
Borbás Ervin kerekharaszti lakos 
Budai Ferencné kerekharaszti lakos 
Kiss Sándorné kerekharaszti lakos 
Nyúl Mihályné kerekharaszti lakos 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Vajas Tünde kerekharaszti lakos 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Püspökiné Horváth Melinda 

 

 
* * *  

 
 
Szabó Ádám polgármester  
Köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta:  
 

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
63/2018. (V. 9.) számú  h a t á r o z a t a  

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. május 9-i ülésének 
napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Közmeghallgatás 

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. Előterjesztés a Kerekharaszti Sport Egyesület részére támogatás nyújtásáról 

7. Előterjesztés kóbor ebek tartásával kapcsolatos döntésről 

8. Előterjesztés játszótéri eszközök időszakos felülvizsgálatáról 

Előterjeszt ő, előadó a 2-8. napirendi pontig:  Szabó Ádám polgármester 

9. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
ellátásáról 

Előterjeszt ő, előadó:  dr. Szikszai Márta jegyző 

10. Egyebek 

 

* * * 

 
1. napirendi pont  

KÖZMEGHALLGATÁS  
 
Nyúl Mihályné kerekharaszti lakos 
Piroska kérdezi, hogy a falunap biztosan augusztus első hétvégéjén lesz-e? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Igen, már beszélt vele, megnyugtatta, hogy a falunap augusztus első szombatján, 4-én lesz 
megtartva.  
 
Budai Ferencné kerekharaszti lakos 
A csatornázásról szeretne bővebben hallani, hogy mikor indul, és hogyan fog lezajlani. 
Nehezményezte a Kartali út elhanyagoltságát, mert nagyon magas a fű. Tudja, hogy kevés 
ember van, és hogy nem olcsó a dolog, de azért jó lenne, ha arra is meglátnák, hogy milyen 
magas a fű, és rendbe tennék. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Odafigyelnek a fűnyírásra, elmegy és megnézi. Ami egyértelműen közterület, ott intézkedik 
és le lesz vágva a fű. Mindenkinek az a kötelessége, hogy a saját ingatlana előtti részt a 
közútig rendben tartsa. 
2018. március 15-én a kerékpárutat átadták üzemeltetésre a közútkezelőnek, neki kellene a 
füvet is lekaszálnia. Felhívta a közútkezelőt és azt mondták, nem tudják, hogy mikor érnek 
ide, ezért intézkedett és a kerekharaszti részen levágatta a füvet.  
A csatornázás egyeztetése megtörtént, a szerződések alá vannak írva, elkészültek a 
tendertervek és a kiviteli tervek is. A tenderterv alapján a Nemzeti Fejlesztési Programiroda a 
közbeszerzést kiírta, már meg van a kivitelező is. A kivitelezővel már egyeztettek, jelen állás 
szerint a kezdés 2018. június 4-én lenne. A vízmű a kiviteli tervekkel kapcsolatban 
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észrevételeket fogalmazott meg, ami alapján a kiviteli terveket módosította a tervező, ez a 
mai napon lett kész. Ha így a vízműnél rendben lesz, akkor még lesz egyeztetés a többi 
közmű tulajdonosával is. Tehát a tervek szerint 2018. június 4-én lesz a munka elkezdve, a 
befejezést pedig 2019. június 4-ére lett ütemezve.  
17 településnek konzorciumban épül a csatornája, tehát 17 település ütemezését kell 
figyelembe venniük. Jelezte a kivitelező felé, az a nagy kérésük, hogy az Orgona utca legyen 
az első, és utána a Kerekharaszti utca, ahol megcsinálják a csatornát. Ezt azért kérte, mert 
az Orgona utca aszfaltozását, illetve a Kerekharaszti úton a járdát 2018. december 31-ig 
meg kell csinálni. Nem szeretnék azt, hogy meg legyen csinálva az út és a járda, utána pedig 
fel kelljen törni. Azt mondta a kivitelező, hogy a járda nem olyan nagy gond, mert a 
bekötésekhez a járdák alatt fúrnak át. A Krúdy utca adja meg az alapját a 
szintmagasságnak, így a következő lesz az Orgona utca és a Kerekharaszti utca, ahol 
dolgozni fognak.  
A kivitelező azt mondta, hogy azért van egy év a csatorna elkészítésére, mert ősszel az esős 
idő beálltával le fognak állni, hiszen a tömörítés, visszatöltés műszakilag ilyenkor nem lenne 
megfelelő. A tervező jelezte, hogy a kivitelező részéről a megbízott műszaki vezető 
szakmailag megfelelő tudású, már dolgoztak együtt Lőrinciben. Azokat a hibákat, amiket ott 
elkövettek, itt nem szeretnék újra elkövetni.  
Tehát a mai állás szerint 2018. június 4-én indul a csatornázás és 2019. június 4-ig kell, hogy 
elkészüljön. Ahogy az engedélyes tervekre rábólintott a vízmű és az egyéb közüzemek, 
akkor azokat megkapják elektronikus formában, és felteszik a honlapra, de a hivatalban is ki 
fogják függeszteni. Tehát mindenki meg tudja nézni, hogy milyen nyomvonalon megy a 
csatorna. A kivitelező jelezte, hogy a kerítéstől 1 méterre kell lennie a beállásnak, onnan kell 
majd minden tulajdonosnak rácsatlakozni. Minden ingatlantulajdonossal egyeztetni fognak, 
hogy hová kéri a csatlakozási helyet. Ezt leírják, lerajzolják, és aláíratják vele. Amint van 
bármilyen fejlemény, értesíteni fognak mindenkit a honlapon, illetve szórólapon. Lehet, hogy 
lesz csúszás, mert nem gondolta a tervező, hogy a vízműnek lesznek kifogásai. Úgy kell 
nekik csinálni, hogy a forgalmat és a lakók járását ne akadályozza a kivitelezés.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Vállalkozása van a faluban. Szerette volna tájékoztatni a képviselő-testületet polgármester 
úrnak a vele szembeni elviselhetetlen modoráról.  
Mi alapján dobta ki már másodszor a hivatalból polgármester úr? Kitárta az ajtót, és azt 
mondta, hogy ilyen emberek az ő hivatalában nem tartózkodhatnak. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ilyenre nem emlékszik.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Megkérdezte, hogy hol lehet fellebbezni az intézkedések ellen? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Nagyon jól tudja, hogy mikor hová kell fordulni. Azt is tudta, hogy a Környezetvédelmi 
Hatósághoz hová kell fordulni, amikor csinálták a műfüves pályát. Aki mással foglalkozik, az 
foglalkozhatna egyszer a sajátjával is. A saját portáját tegye rendbe és utána foglalkozzon a 
máséval. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Ha nem azzal fenyegetné állandóan, hogy lekeríti, hogy ne tudjon bemenni az ingatlanára. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Nem azt mondta, hogy lekeríti, hanem, hogy a képviselő-testület úgy döntött, hogy erre az 
önkormányzati területre kerítést fognak építeni.  
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Tóth János kerekharaszti lakos 
Akkor hogyan tud bemenni az ingatlanára? 
 
Szabó Ádám polgármester 
A 48-as helyrajzi számú ingatlan az önkormányzat tulajdonában levő terület, épület, udvar 
besorolással. Az önkormányzat a saját tulajdonával azt csinál, amit akar.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Ez hivatalosan közterület. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A képviselő-testület döntött az átminősítésről. Ha közterület lenne, és a testület úgy dönt, 
hogy lekerítik, ahhoz is joguk van. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Akkor hogyan jut be az ingatlanára? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ott van két ingatlanja, a 46-os és a 47-es helyrajzi számú. A 46-osra szeretne bejutni, tehát 
a 47-esen keresztül közvetlen csatlakozással az Erkel Ferenc útról.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
A 46-os helyrajzi számú ingatlan Gksz/1 besorolású, tehát közművekkel kell ellátni, és 
gépkocsival megközelíthetőnek kell lennie, 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megközelítheti a 47-es helyrajzi számú ingatlanról. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Ott csak 1 méter az ingatlan és a közterület közötti távolság. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az önkormányzatnak az nem gondja, hogy a telkét hol közelíti meg. Megkérheti az 
önkormányzatot, hogy jegyezzenek be szolgalmi jogot, hogy az önkormányzat területéről 
megközelíthesse az ingatlanját. Ha az önkormányzat hozzájárul, szolgalmi jogot fognak 
bejegyezni.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Kapott egy olyan levelet polgármester úrtól, hogy eddig a területet térítési díj nélkül használta 
arra, hogy átjárhasson rajta. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az önkormányzat területét használta. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Polgármester úr fizet azért, hogy megközelítse az ingatlanját? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Nem az önkormányzat területén megy keresztül, hanem közterületen. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Mi alapján tiltja meg, hogy az önkormányzati parkolóba beálljon? 
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Szabó Ádám polgármester 
A KRESZ szabályai alapján, mivel ott megállni tilos jel van felfestve. Három parkolóhely a 
hivatal dolgozóinak van fenntartva.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Hol van még ilyen Magyarországon, hogy a hétből négy parkolóhelyre az állampolgár nem 
állhat be? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Van még ezen kívül több lehetőség, ahol meg lehet állni, például az út szélén is. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Eltökélt szándéka, hogy lekerít, hogy ne tudjon bemenni az ingatlanára. Amióta Kerekharaszt 
létezik, az a terület mindig is közösségi tér volt. Ott volt az iskolaudvar, majd egy üzlet 
udvara. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Nem közterület, mert épület, udvar besorolása van az ingatlannak. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Mikor lesznek a sportpálya építésekor okozott károk helyreállítva? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Mire gondol? 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Az utat és az ottani területet az eredeti állapotba visszaállítani. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Az önkormányzati terület izgatja? Mikor lesz rendbe téve a 46 és a 47-es helyrajzi számú 
terület? 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Nem merek semmit csinálni, mert ha lekerít, teljesen értéktelenné válik az egész ingatlan. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Már kapott egy levelet, hogy az önkormányzat el fogja bontani azt a régi kerítést, ami a 
cipőgyár kerítése volt. Ezután gondoskodjon a saját területéről, ha be akarja keríteni, akkor 
kerítse be, ha nem, akkor nem. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Hogyan tudja megközelíteni az ingatlanát? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Szolgalmi jogot kell kérnie az önkormányzattól. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Tudja, hogy a szolgalmi jogot nem fogja megkapni. 
Márciusban kapott egy levelet, mely szerint le fogják bontani a kerítést a sportpályánál.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Három hónap időt kapott erre. 
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Tóth János kerekharaszti lakos 
Három ingatlan érintett az ügyben, mind a három tulajdonos megkapta-e ezt a levelet a 
kerítés lebontásáról, valamint, hogy új kerítést kell építeni? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Azoknak a területeknek a rendezése most folyik. A földmérőt felkérték, aki megcsinálta a 
vázrajzokat, azokat beviszik a földhivatalba, záradékolják, utána pedig elmennek ügyvédhez. 
A másik két ingatlantulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a mostani állapotot rögzítsék a 
földhivatalban. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Nem ezt kérdezte, hanem azt, hogy a másik két tulajdonos is megkapta-e ugyanazokat a 
felszólításokat, amiket ő? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kiss Gábornál nem aktuális, mert ő beleegyezett, hogy amennyi plusz van itt, amennyi 
mínusz van ott, egy az egyben azt a területet elcserélik. Ott nem bontják le a kerítést, 
szándékukban sincs. A Novocoop-nál az önkormányzat egy részen új kerítést épített.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Az önkormányzat csinálta. Akkor megint csak vele csináltat új kerítést? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Azon a részen új 5 méteres kerítésháló van, és az a rossz kerítés, ami még ott van, az 
Kerekharaszt szégyene, ugyanúgy mint a 46-os és a 47-es helyrajzi számú területek. Mi a 
területeket rendbe akarjuk tenni. Mivel már megvan az új kerítés, ezért arra a rossz kerítésre 
már nincs szükség. Az az érdekük, hogy azért legyen egy kerítés ezen a részen, mert itt 
közelítik meg a sportpályát, itt járnak az emberek, és civilizált módon legyen ez lekerítve.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
A kerítés a saját ingatlanán van.  
 
Szabó Ádám polgármester 
A sportpálya és a kerítés az önkormányzati vagyonleltárban van. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
A cipőgyártól vette az ingatlant a kerítéssel együtt. 
Még mindig nem kapott választ arra, hogy miért csak neki kell kerítést építenie? 
 
Budai Ferencné kerekharaszti lakos 
Már elmondta polgármester úr, azért, mert az a kerítés rossz. A másik kettő tulajdonossal 
pedig meg vannak egyezve. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A szervezeti és működési szabályzat szerint a nyílt ülésen megjelent állampolgár a 
napirendhez kapcsolódva kérdést tehet fel legfeljebb 2 perc időtartamban. A napirendi 
pontokhoz legfeljebb 2 perc időtartamban hozzászólhat, feltéve, ha a polgármester részére 
megadja a szót. 
A 2 percet már legalább tízszer kimerítették. 
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
A közmeghallgatásra is ugyanezek a szabályok vonatkoznak? 
 
Szabó Ádám polgármester 
A közmeghallgatásra vonatkozóan jöttek és kérdeztek, és civilizáltan választoltak. 
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Tóth János kerekharaszti lakos 
A mai naptól nem fogja megszakítani a munkáját és visszaadogatni az átrepült labdákat.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Ne felejtsen el valamit. A telkén keresztül vezettük el a vizet a polgárőrséghez. Akkor, amikor 
elmentek ügyvédhez, hogy szolgalmi jogot jegyezzenek be, akkor az ingatlan tulajdonosait 
nem tudta odahozni, hogy ezt megtegyék. Bizonyára emlékszik arra, hogy az önkormányzat 
kiásta az árkot, és akkor megegyeztek, hogy az árokba beleteheti a saját vízellátásához 
szükséges csövet. Azzal fenyegetett, hogy elzárja a csapot, ami ott van a saját udvarán.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
El is zárom abban a pillanatban, amikor lekerít.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Egyet ne felejtsen el, az Ön vize az önkormányzati területen megy keresztül. Az 
önkormányzat is el tudja zárni a vizet.  
 
Tóth János kerekharaszti lakos 
Polgármester úr azért kifizettetett velem 20 ezer forintot, hogy bejegyeztesse az 
önkormányzati területre a vízvezetéket. Miért nincs bejegyeztetve? 
 
Szabó Ádám polgármester 
Azért, mert az ügyvédnél nem jelent meg a tulajdonosokkal aláírni. Az az ingatlan 3 ember 
tulajdonában van. 
 
Budai Ferencné kerekharaszti lakos 
Meg szerették volna kérdezni a csatornázással kapcsolatban, hogy anyagilag érint-e őket? 
 
Szabó Ádám polgármester 
A Kerekharaszti Hírmondóban is leírták, hogy a 361 ingatlan bekötése körülbelül 87 millió 
forintba kerül, ez lenne az önkormányzati önerő, amit a lakosságtól kellene összeszedni. Úgy 
számolta, hogy kb. 240 ezer forintra jönne ki egy ingatlan bekötése. A Magyar Állam 
átvállalta, és kifizette ezt a 87 millió forintot is, azaz minden kerekharaszti ingatlantulajdonos 
a Magyar Államtól kapott 240 ezer forintot ahhoz, hogy rá tudjanak kötni a csatornára. A 
kerítéstől 1 méterre kiáll a csonk, és a kiállástól mindenkinek a saját költsége lesz a rákötés. 
 
 
 
2. 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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
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Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
64/2018. (V. 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.) részére a 2018. évre vonatkozóan 25.000,- 
Ft, azaz Huszonötezer forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében 
az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 15. (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 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 2018. évi költségvetésben tartalék keret 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. 
 
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 2019. 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 2018. 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, 2018. május ………. 
              
        …................................................          …....................................................
  
  Támogató           Támogatott 
    
           Szabó Ádám         Lenkei Mónika  
           polgármester              védőnő 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
 
 
 
3. 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. 
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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  
65/2018. (V. 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.) részére a 2018. évre vonatkozóan 50.000,- 
Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében 
az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 15. (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 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 2018. évi költségvetésben a civil szervezetek működési 
támogatása keret 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. 
 
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 2019. 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.  

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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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 2018. 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, 2018. május … 
              
       …................................................  …....................................................  
  Támogató           Támogatott 
    
           Szabó Ádám          Budai Ferencné 
           polgármester                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!) 

 

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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
66/2018. (V. 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.) részére 
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. 
számú mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 15. (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 
 

megítélt támogatás összege: 200.000,- Ft, azaz Kett őszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben a civil szervezetek működési 
támogatása keret 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.  
 
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 

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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rendeltetésszerű felhasználásáról. A Támogatott legkésőbb 2019. 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 2018. 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, 2018. május …… 
              
       …................................................  …....................................................  
  Támogató           Támogatott 
    
           Szabó Ádám          Gódor László 
           polgármester                elnök 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
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5. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR RÁKELLENES LIGA RÉSZÉRE TÁMOGATÁS 
NYÚJTÁSÁRÓL  

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Megbeszélte a Rákellenes Liga Kerekharaszti Alapszervezetének vezetőjével, hogy mint 
tavaly is, idén is a Kerekharaszti Alapszervezettel kötik meg a támogatási szerződést, nem a 
budapesti központtal. Így a támogatási szerződés és a határozati javaslat szövege is változik 
eszerint. 
 
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  
67/2018. (V. 9.) 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, Bimbó utca 2.) számára 
100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Kerekharaszt Község 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. 
számú mellékletében az alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 15. (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, 
Bimbó utca 2., képviseli: Luklíder Jánosné elnök  továbbiakban: Támogatott) között a mai 
napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére 
 

megítélt támogatás összege: 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben a civil szervezetek működési 
támogatása keret terhére.  

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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2. A támogatás az alábbi célra használható fel: 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 2019. 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 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 2018. 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, 2018. április ….. 
 
 



 16  

       …................................................  ….................................................... 
  Támogató           Támogatott 
    
           Szabó Ádám      Luklíder Jánosné 
           polgármester               elnök 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
 
 
 
6. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS A KEREKHARASZTI SPORT 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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
68/2018. (V. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Sport Egyesület 
(székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) részére 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
támogatást nyújt a határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. 
A fenti összeg Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében az alapítványoknak, 
szervezeteknek átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 15. (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  

TÁMOGATÁSI SZERŐDÉS  
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Kerekharaszti Sport Egyesület  (székhelye: 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2.; képviseli: 
Benedek Csaba  elnök  továbbiakban: Támogatott) között a mai napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Kerekharaszt Község Önkormányzata a Támogatott részére 
 

megítélt támogatás összege: 100 000,- Ft, azaz Egyszázezer forint  
 
összegű támogatást biztosít a 2018. évi költségvetésben a tartalék keret terhére.  
 
2. A támogatás az alábbi célra használható fel: az Egyesület m űködése.  
 
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 2019. 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 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 2018. 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, 2018. …………………. 
  
        …................................................  …....................................................  
  Támogató           Támogatott 
    
           Szabó Ádám         Benedek Csaba 
           polgármester                elnök 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
…......................................................... 
   Bánkutiné Katona Mária 
 gazdálkodási irodavezető 
 
 
 
7. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS KÓBOR EBEK TARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS RŐL 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Előterjeszt ő, előadó:   Szabó Ádám polgármester 
 
Szabó Ádám polgármester 
A Kutyaszív Alapítvánnyal van szerződésük, ami határozatlan időre szól, de ettől függetlenül 
az alapítvány kis díjemeléseket kért. Az előző szerződéshez képest módosítások történtek. 
Ezen kívül kértek be még 2 árajánlatot. A 3 árajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot a 
Kutyaszív Alapítvány nyújtotta be. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az 
első 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  
69/2018. (V. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszt község 
közigazgatási területén üsszegyűjtött ebek ellátása érdekében, az ideiglenes gyepmesteri 
telep szolgáltatás nyújtására, valamint kóbor ebek befogásáról szóló, a Kutyaszív Állatmentő 
Közhasznú Alapítvánnyal (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 28.) 2013. május 1-től 
érvényben lévő, határozatlan idejű megbízási szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármsterét a megszüntető okirat 
aláírására. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződés megszüntetésére) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
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Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
70/2018. (V. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kerekharaszt község 
közigazgatási területén a kóbor ebek begyűjtésével, az ebek szükség szerinti tartásával, 
transzponderrel történő megjelölésével kapcsolatos feladatok ellátásával a Kutyaszív 
Állatmentő Közhasznú Alapítványt (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 28.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben a községüzemeltetési feladatok között 
rendelkezésre áll. 
 
H a t á r i d ő  : azonnal (szerződéskötésre) 
F e l e l ő s  : Kerekharaszt község polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
 
 
 
8. napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK ID ŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL  
(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 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartó zkodás nélkül a 
következ ő határozatot hozta: 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
71/2018. (V. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszti Csillagfény Óvoda 
területén 6 db, valamint az Orgona utca - Bugát Pál utca kereszteződésében lévő közterületi 
játszótéren 7 db, összesen 13 db játszótéri eszköz időszakos felülvizsgálatával az AGMI 
Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt.-t (székhely: 1211 Budapest, Központi út 24-26.) 
bízza meg bruttó 82.550,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Kerekharaszt Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az „egyéb szolgáltatás” 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 
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9. napirendi pont  

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GYERMEKVÉDELMI ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL  

(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 az első 
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  
72/2018. (V. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a 2017. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda 

útján 
 
 
 
Szabó Ádám polgármester 
Kérte, hogy aki a második határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének  
73/2018. (V. 9.) számú  h a t á r o z a t a  
 
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2017. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót. 
 
H a t á r i d ő  : 2018. május 31. 
F e l e l ő s  : Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a Hatósági Iroda 

útján 
 
 
 
10. napirendi pont  

EGYEBEK 
 
Vajas Tünde kerekharaszti lakos 
A csatornázással kapcsolatban szeretne érdeklődni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A kiviteli tervek elkészültek, amit eljuttattak a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek. A vízmű 
kifogásit a tervező módosította. Ha ezeket a módosításokat a vízmű elfogadja, akkor a 
közművek tulajdonosaival egyeztetnek. A jelenlegi állás szerint 2018. június 4-én kezdődne a 
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beruházás és 2019. június 4-ig kell befejeződnie. A kivitelező csak jó időben fog dolgozni, 
fedetlenül nem marad semmi, az ősztől szüneteltetik a munkálatokat. A rácsatlakozásért 
nem kell fizetni, ezt a Magyar Állam átvállalta kb. 240.000 forint/ingatlan összegben. A 
kivitelező a csonkot előre egyeztetett helyre teszi az ingatlanon. A tulajdonos kötelessége 
lesz az erre való rákötés. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
A sportpályával kapcsolatban beszélték, hogy hoznak egy rendeletet, hogy ha nem 
kerekharasztiak szeretnék használni a sportpályát, akkor mennyit kell fizetniük. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Azt mondták, hogy a kerekharasztiaknak ingyenes lesz a pálya használata. Szép számmal 
jönnek mások is, mert kezdenek rákapni, hogy itt nem kell fizetni. Más településeket is 
kérdeztek, hogy ott mennyit kell fizetni, általában 3-6 ezer forintot kérnek óránként. Ha 
óránként 3 ezer forintot kérnének, az nem lenne sok. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ki fogja beszedni a díjakat? Ki fog bizonylatot adni?  
 
Szabó Ádám polgármester 
Bizonylatot tudnak adni, mert meg van a megbízottjuk. 
 
Dányi Tibor képvisel ő 
Mi van, ha egyáltalán nem adnak másoknak esélyt? Ez a pályát az önkormányzat készítette 
saját forrásból, legyen a kerekharasztiaké. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezen el kell gondolkodni, majd kitalálnak valamit. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ha a Kutyaszív Alapítvány kóbor kutyát fog be, és tudják, hogy kinek a kutyája, de az illetőtől 
nem tudják a díjakat beszedni, akkor az önkormányzat kiszámlázhatja a díjakat az illetőnek?  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ez csak a közterületen befogott kutyákra vonatkozik. Ha valaki nem úgy tartja az állatait, 
ahogy azt az alapítvány gondolja, hogy egy felelős kutyatartónak el kellene járnia, és az 
alapítvány a házától viszi el a kutyát, akkor az önkormányzatnak ahhoz semmi köze. Ha 
közterületen fogja be a kutyát az alapítvány, és utána megvan a tulajdonos, akkor a 
tulajdonosnak meg kell térítenie a tartás költségeit. 
 
Szabó Ádám polgármester 
A Kutyaszív Alapítvány kérheti a tulajdonostól, hogy térítse meg? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Így van. Hogyha a tulajdonostól megtérül, akkor az önkormányzattól nem kérheti a 
szerződés szerint. 
 
Szabó Ádám polgármester 
Ha ez nem térül meg a tulajdonostól? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Akkor az önkormányzatnak kell állnia. 
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Szabó Ádám polgármester 
Megkeresték, hogy a temetőt zárják be éjszakára. Ha valaki lopni akar, akkor nem feltétlenül 
este nyolc és reggel hat óra között megy lopni. Amikor nyitva van a temető, akkor is lehet 
lopni. A másik része a dolognak, hogy oda erre egy ember kellene. Ki az, aki vállalja, hogy 
minden reggel 6.00 órakor nyitni fog? Ezt át kell gondolni. 
 
Benedek Csaba képvisel ő 
Aki lopni akar, azt a kerítés sem fogja megakadályozni.  
 
Szabó Ádám polgármester 
Mondta a hölgynek, hogy jöjjön el a közmeghallgatásra, mondja el az érveit, de nem jött el. 
Eddig nem volt jellemző, hogy loptak volna a temetőben. 
Lezajlott a majális kupa, mely jól sikerült. Holnap a Heves Megyei Hírlapban meg fog jelenni 
egy cikk. A Kerekharaszti Hírmondóban is lesz róla egy kis cikk. Jól sikerült, de egy kicsit 
hosszú volt.  
Szombaton 10.00 órától kézilabda meccs lesz a sportpályán.  
 
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 


