
 

 

 
63/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Szabó Magda Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról 

szóló beszámolójának és a 2020. évi munkatervének elfogadása napirendi pontjának 

előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak összesített álláspontját 

figyelembe véve 

jelen határozattal elfogadom 

a Szabó Magda Városi Könyvtár 2019. évben végzett tevékenységéről szóló, 
előterjesztéshez csatolt, 2020. április 15-i keltű intézményvezetői beszámolót, mely 
döntésről értesítem Kis-Simon Judit könyvtárvezetőt. 
Felkérem az intézményvezetőt, hogy a beszámolót a helyben szokásos módon 
tegye közzé és az 1997. évi CXL.törvény 65.§ (2a) bekezdése értelmében küldje 
meg a megyei hatókörű városi könyvtár részére.  
 
Határidő: 2020.05.05. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester és Kis-Simon Judit intézményvezető 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
64/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Szabó Magda Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról 

szóló beszámolójának és a 2020. évi munkatervének elfogadása napirendi pontjának 

előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak összesített álláspontját 

figyelembe véve 

jelen határozattal elfogadom 

a Szabó Magda Városi Könyvtár 2020. évi munkatervét, mely döntésről értesítem 

Kis-Simon Judit könyvtárvezetőt. 

Felkérem az intézményvezetőt, hogy a munkatervet az 1997. évi CXL. törvény 65.§ 

(2a) bekezdése értelmében küldje meg a megyei hatókörű városi könyvtár részére.  

Határidő: 2020.05.05. 

Felelős: Gyuricza Róbert László polgármester és Kis-Simon Judit intézményvezető 

 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
65/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés A Forrás Művelődési Ház Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal elfogadom 

a Forrás Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának az 
előterjesztéshez csatolt, 2020. április 16-i keltű módosítását, mely döntéséről 
értesítem Hajdú Zsófia Csenge intézményvezetőt. 
Felkérem az intézményvezetőt, hogy a módosított SZMSZ-t a helyben szokásos 
módon tegye közzé.  
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 /XII.31) Kormány 
rendelet 167/A § (1) bek. 6. pontja alapján a módosítást tartalmazó kivonat - a 
törzskönyvbe történő bejegyzés céljából - az SZMSZ módosításának elfogadásától 
számított 15 napon belül megküldésre kerül a Magyar Államkincstárba.  
Határidő: 2020.05.05. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester és Hajdú Zsófia Csenge 
intézményvezető 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
66/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére az 

Aranyeső- Ezüst Évek Egyesületet az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 2 000 Ft 

Kategória: A 

Összeg: 22 000 Ft 

Kategória: B 

Összeg: 6 000 Ft 

Kategória: C 

Összeg: 100 000 Ft 

Kategória: F 

Összeg: 40 000 Ft 

Kategória: G 

 

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 



 

 

 
67/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére a 

Cowboys Lovas Szabadidő Sport Egyesületet az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 35 000 Ft 

Kategória: C 

Összeg: 45 000 Ft 

Kategória: D 

Összeg: 300 000 Ft 

Kategória: F 

 

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
68/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére a Sportért 

Biztonságért Alapítványt az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 40 000 Ft 

Kategória: A 

Összeg: 20 000 Ft 

Kategória: B 

Összeg: 40 000 Ft 

Kategória: C 

Összeg: 80 000 Ft 

Kategória: D 

Összeg: 120 000 Ft 

Kategória: F 

Összeg: 12 000 Ft 

Kategória: G 

 

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
69/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére a 

Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesületet az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 365 000 Ft 

Kategória: C  

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
70/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére a 

Kerepesi Német Kultúregyesületet az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 140 000 Ft 

Kategória: D 

Összeg: 188 000 Ft 

Kategória: F 

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
71/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére a 

Kerepesi Gyermekekért Alapítványt az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 1 000 000 Ft 

Kategória: E 

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
72/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére a Nyuszi 

Szilasligeti Kulturális Egyesületet az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 5 000 Ft 

Kategória: B 

Összeg: 90 000 Ft 

Kategória: E 

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
73/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére a 

Szilasmenti Sport és Szabadidős Egyesületet az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 150 000 Ft 

Kategória: D 

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
74/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Civil szervezetek költségvetési támogatásáról való 

döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület bizottságainak 

összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

arról, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 7. mellékletében a Civil 

szervezetek támogatása megnevezésű 3.000.000,-Ft keretösszeg terhére a Petőfi 

Sándor Alapítványt az alábbiak szerint támogatom: 

Összeg: 40 000 Ft 

Kategória: B 

Összeg: 80 000 Ft 

Kategória: C 

Összeg: 80 000 Ft 

Kategória: E 

Intézkedem a támogatás nyújtásához szükséges támogatási szerződés 

előkészítéséről, aláírásáról és a támogatási összeg kifizetéséről. 

Határidő: 2020.05.31. 

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
75/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Közbeszerzési eljárás megindítása kamerarendszer 

kiépítésére napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület 

bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

A „Kamerarendszer kiépítésére vonatkozó” közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításához szükséges szakmai folyamatok előkészítésére bíráló bizottságot 
hozok létre, amelynek tagjai: 
Tarnóczki Tímea a Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság külsős tagja és 
egyben a bíráló bizottság elnöke, dr. Ivicz Mihály Pénzügyi és Adóügyi 
osztályvezető, Fülöp Anna Műszaki és Beruházási osztályvezető, dr. Hajdu Zoltán 
közbeszerzési tanácsadó, 1 fő műszaki szakértő.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
76/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés A Templom utcai 14. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítéséről döntés napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

a kerepesi 14 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan - Dr. Illés György által 
ajánlott 4.900.000 Ft vételáron történő - értékesítését nem támogatom mivel az 
ingatlan, vagyonértékelő szakértői vélemény értékelési bizonyítványa szerinti 
értéke nettó 5.500.000 Ft. 
A Templom utca 14. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant nettó 5.500.000 Ft 
vételáron kívánom értékesíteni, pályázati felhívás útján. 
A pályázati felhívást a Műszaki osztállyal elkészíttetem, és azt a honlapon és a 
helyi újságban meghirdettetem. 
A 2020. június havi ülésen a beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület dönt. 
Határidő: 2020. május 10. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
77/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Döntés a Kerepes, Gyár utca 21. szám alatti ingatlan 

használatba adásáról napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület 

bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

az Önkormányzat tulajdonában álló Kerepes, Gyár utca 21. szám alatti ingatlan 
használati megállapodásának határozatlan időre történő meghosszabbításáról. A   
szerződés meghosszabbításáról és a használók tájékoztatásáról intézkedem. 
Határidő: 2020.04.30. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
78/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés a kerepesi 0224/7 Hrsz alatti ingatlan belterületbe 

vonása, településrendezési szerződés megkötése, vezeték szolgalmi jog bejegyzése az 

ingatlan-nyilvántartásba napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület 

bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal döntök  

Kordás János és Kordásné Szőke Gizella tulajdonosoknak a kerepesi 0224/7 Hrsz. 
alatti ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelmének elfogadásáról.  
A belterülete vonás feltétele a település rendezési szerződés aláírása, illetve a 
kerepesi 0224/7 Hrsz-ú ingatlant terhelő, vízelvezetési- és szennyvíz-vezeték 
szolgalmi jog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, ennek kapcsán, a kérelmező 
kártalanítási és kisajátítási jogról való lemondása, a mellékletbe csatolt 
helyszínrajz szerint a vízmű kerítésének áthelyezése, a Földhivatali nyilvántartási 
adatoknak megfelelően, továbbá a 0224/9 hrsz-ú ingatlannak a megfelelő 
közterületi kapcsolat kialakítása, a belterületbe vonás és a HÉSZ módosítás 
valamennyi költségének, a kérelmező általi viselése. 
Az Önkormányzat ügyvédjének a közreműködésével, a településrendezési 
szerződés, valamint a szolgalmi jogot alapító szerződés előkészítéséről 
gondoskodom. 
Határidő: 2020. június 31.  
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
79/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Kerepesi Városi Sport Egyesület beszámolóinak 

elfogadása napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület 

bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

elfogadom a Kerepesi Városi Sport Egyesületnek a 376/2017 (XII.19.) Kt. határozat 
alapján 2018. január 22-én megkötött megállapodás alapján nyújtott 5.754.852,-Ft 
összegű, vissza nem térítendő támogatás pénzügyi elszámolását. Döntésemről a 
KVSE elnökét értesítem. 
Határidő: 2020.05.15. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
80/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Kerepesi Városi Sport Egyesület beszámolóinak 

elfogadása napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-testület 

bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal 

elfogadom a Kerepesi Városi Sport Egyesületnek a 46/2019.(II.28.) Kt. határozat 
alapján a 2444 hrsz-ú ingatlan használatára és karbantartására megkötött, 2023. 
január 22. napjáig hatályos megállapodás III. pontja szerint nyújtott 200 000 forint / 
hó költségtérítés ellenében elvégzett karbantartási feladatokra vonatkozó 
szöveges beszámolóját és pénzügyi elszámolását. Döntésemről a KVSE elnökét 
értesítem. 
Határidő: 2020.05.15. 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 
 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 



 

 

 
81/2020. (IV.30.) Kt. hatáskörben hozott polgármesteri határozat 

A Kormány 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-től Magyarország 

egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése, valamint a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet és a 

81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

2020. április 30-ai testületi ülés Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásának állásáról napirendi pontjának előterjesztése alapján, a Képviselő-

testület bizottságainak összesített álláspontját figyelembe véve 

jelen határozattal tudomásul veszem  

az előterjesztés mellékletében rögzített, lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának állásáról szóló tájékoztatást. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester 

 

Kerepes, 2020. április 30.  

 

 

 

Gyuricza László Róbert s.k.     Dr. Kiss Béláné s.k.  

 polgármester        jegyző 

 


