
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. január 13-án megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
18/2017. Kth. 
Az Epreskert utcai útépítési közösséggel kötendő támogatói szerződés 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Kiskunhalas, Epreskert utcai útépítési közösség között 
megkötendő Támogatási Szerződést a melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület 
a szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert. 

2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a közterületi térfigyelő 
rendszerről szóló 13/2016. (V.30.) számú önkormányzati rendelet módosítását készítse 
elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter osztályvezető, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 
Kamara Anikó, Epreskert utca 19. 
Törőcsik Dávid önkormányzati rendészet vezetője 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője, Mártírok útja 25. 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Aradszky Lászlóné sk.      Tapodi Attila sk. 

 

Kivonat hiteléül: 2017. január 13. 

 



 

 

Melléklet 
TÁMOGATÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
Jelen szerződés létrejött: 
 
egyrészről Epreskert utcai útépítési közösség (képviseli: Kamara Anikó, Epreskert utca 19., 
adószám……………..) mint Támogató 
 
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 
törzskönyvi azonosító száma: 724902, adószáma: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 
15720209-7511-311-01, képviseli: Fülöp Róbert polgármester) mint Támogatott 
 
(továbbiakban, együtt: Szerződő Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A Támogató a Támogatottnak 547.000,- Ft azaz ötszáznegyvenhétezer forint összegű, 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt (továbbiakban: Támogatás) a 
Kiskunhalas, Epreskert utcában elhelyezésre kerülő 2 db térfigyelő kamerahely (4 db 
kamera elhelyezését lehetővé tevő) elhelyezéséhez, kiépítéséhez, továbbá az ahhoz 
kapcsolódó költségek finanszírozására (továbbiakban: Feladatellátás). Támogatott a 
támogatást a jelen Támogatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) szerint 
használhatja fel. A támogatás felhasználásának feltételeit jelen Szerződés szabályozza. 

 
2. A Támogatott a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a támogatási célt 

a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a jelen Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja. 

 
3. Támogatott a Támogatást köteles elkülönített számlán kezelni és azt kizárólag a 

Feladatellátásra használhatja fel a Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal. 
 

4. A támogatást a Támogató közösség tagjai a Támogatott 11732064-15338806-
10820005 számú számlájára utalják át, az „Epreskert kamera” közlemény 
feltüntetésével. Támogatott jelen szerződésben vállalt kötelezettsége akkor keletkezik, 
ha a teljes támogatási összeg megfizetésre került.  

 
5. Támogatott a Támogatást az átutalásától számított három hónapon belül használhatja 

fel. Amennyiben a Támogatott a Támogatást az átutalástól számított három hónapon 
belül nem használja fel, a Támogatást 30 napon belül köteles hiánytalanul 
visszafizetni a Támogatónak. A Támogatás összege kamattal nem terhelhető. 

 
6. A Támogatásból visszamaradt, fel nem használt összeget Támogatott az elszámolási 

határidőtől számított 30 napon belül köteles visszafizetni. Amennyiben a fenti műszaki 
tartalommal történő feladatellátás meghaladja a Támogató által a Támogatott részére 
nyújtott 1. pont szerinti támogatási összeget, úgy szerződő felek jelen szerződéses cél 
megvalósulása érdekében egymással további tárgyalásokat folytatnak, és annak 
eredményének megfelelően járnak el 

 
7. A Támogatás felhasználására kizárólag a Támogatott jogosult, aki a támogatás 

felhasználásának jogát tovább nem ruházhatja át. 
 



 

 

8. Támogatott a Támogatást az alábbi műszaki tartalommal történő beruházáshoz 
használhatja fel 

 
Megnevezés Db/m/h 

Dahua fullHD kamera hfw 1220s 3.6 mm 2 

Dahua fullHD rendszámolvasó kamera 12 
mm 

2 

Mikrotik antenna 4 

antenna konzol 4 

DKC doboz 2 

poe switch 2 

utp kábel 20 

kameratartó oszlop festve, kezelve 2 

infrasugárzó táppal 2 

hálózati kábel 50 

átfeszítés + tartozékai 20 

fogyasztásmérő 2 

védőcső 50 

csatlakozók 20 

tipli, dűbel, csavar, sziloplaszt 5 

munkadíj 40 

 
9. A Támogatott vállalja, hogy a Támogatás segítségével megvalósult beruházást 

(továbbiakban: Beruházás) az eredeti rendeltetésének megfelelően használja és viseli 
az üzemeltetés költségeit.  

 
10. Támogatott a beruházást nem szünteti meg és nem adja át a fenntartói jogát, kivéve: 

 
ha – helyi önkormányzati rendeletnél magasabb – jogszabályváltozásból  adódóan 
változik a létesítmény fenntartója, 
ha a létesítmény fenntartói jogának átadását a Támogató engedélyezi 

 
11. A Beruházás csak a Támogató előzetes jóváhagyásával, az üzemeltetési 

kötelezettségek átvállalásával idegeníthető el, vagy adható más használatába. A 
Beruházás nem terhelhető meg. 

 
12. Támogatott a Támogatás felhasználásával a Beruházás megvalósítását követő 30 

napon belül köteles a Támogatónak elszámolni. A Támogató részére a szakmai és 
pénzügyi elszámolást pénzügyileg rendezett, hitelesített, a Beruházáshoz kapcsolódó, 
Támogatott nevére kiállított számlák, szerződések Támogatott képviselője által 
hitelesített másolatával kell benyújtani. 

 
13. A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseiket 



 

 

egyeztetéssel, tárgyalásos úton oldják meg. Vitás kérdéseik bírósági úton történő 
rendezése esetén kikötik a Kiskunhalasi Járásbíróság illetékességét. 

 
14. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok 

rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 

15. A Szerződő felek a jelen Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják. A Szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 példányban helybenhagyólag aláírják. 

 
Kiskunhalas, 2017. január …. 
 
 
 
 
 …...............................................   …........................................ 
  
      Kamara Anikó      Fülöp Róbert 
          képviselő      polgármester 
        a Támogató képviseletében    a Támogatott képviseletében 

 
 


