






























2. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Civil Szervezetek 2019. évi beszámolója 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.09. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 
 
 



                        Cserkeszőlő Község Polgármestere 

                         5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

   

 
 

 

Előterjesztés 
 

a Civil Szervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Cserkeszőlő községben számos Civil Szervezet tevékenykedik, melyek minden évben 

beszámolnak az előző évben végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított 

támogatás felhasználásáról. 

 

Idei évben az Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület, a Községi  Polgárőr Egyesület, a 

Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület, a Cserkei Motorosokk Egyesület, Na Laoch 

Dall Hungary Íjász Klub, a Cserkeszőlői Sportegyesület, a Cserkeszőlői Petőfi Sándor 

Általános Iskola Diákönkormányzata és Szülői munkaközössége, valamint a 

Tiszaföldvári Férfikórus Egyesület nyújtott be elszámolást vagy beszámolót.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen véleményezni az előterjesztés 

mellékleteként becsatolt Civil Szervezetek 2019. évi beszámolóit. 

 
 
Cserkeszőlő, 2020. július 09. 
 
 
   
 Varga Attila sk. 
 polgármester 
  
                                               



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020.(VII.13.) 
számú határozata a Civil Szervezetek 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Szervezetek 2019. évi 
tevékenységéről készült beszámolóit elfogadta. 
 
A Képviselő-testület megköszöni a Civil Szervezeteknek a község közérdekében tett 
hatékony segítségét, amellyel nagyban hozzájárulnak a község kulturális életének a 
színvonalának emeléséhez 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – helyben 
 - Varga Attila polgármester – helyben 
 - Horváth Attila alpolgármester – helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – helyben 
 - Civil Szervezetek 
 

 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző          
    
                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 



























































































12. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület kérelme 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.07.13. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.07.08. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Polgármester 

 
5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 

Előterjesztés 

 
 

Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület kérelme 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesülete kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, 

amely alapján a Cserkeszőlő, Kuna József utca 20. (743 hrsz.). ingatlant, mely az 

Önkormányzat tulajdonában van, közösségi épület céljára ingyenes szívességi használatba 

kérik tőlünk. 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a mellékelt 
szerződést.  

Cserkeszőlő, 2020. július 13. 

 

 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 

 

 

  



Szívességi használati szerződés 

 

mely létrejött 

egyrészről másrészről 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Szorgos Kezek Hagyományőrző Egyesület 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 5465 Cserkeszőlő, Nyaraló utca 2. 

Képviseli: Varga Attila polgármester Képviseli: Kovács Sándorné elnök 

Törzskönyvi azonosító szám: 732923 Nyilvántartási szám: 16-02-0002660 

Adószám: 15732925-2-16 Adószám: 18751275-1-16 

továbbiakban mint használatba adó továbbiakban mint használatba vevő 

 

együttesen felek, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

1. A használatba adó kizárólagos tulajdonában áll a Kunszentmártoni Járási Hivatal 

Földhivatal ingatlannyilvántartásában Cserkeszőlő, Kuna József utca 20. (743 hrsz.) alatt 

felvett ingatlan, melyet használatba adó használatba ad, használatba vevő használatba 

vesz 2020. július 14. napjával. 

A használat ingyenes, közösségi épület céljára történik szívességi használatként. 

Használatba vevő mint egyesület, többek között a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (7) bekezdése szerinti kulturális szolgáltatásra, 

a kulturális örökség helyi védelmére; a helyi közművelődési tevékenység támogatására 

irányuló tevékenységet végez. 

2. Használatba vevő jelen szerződésben szereplő ingatlant telephelyként megjelölheti 

hivatalos dokumentumaiban, valamint a hivatalos bírósági nyilvántartásban. 

3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Lakáshasználó az ingatlant berendezett, bútorozott 

állapotban veszi birtokba.  

4. A lakáshasználat során köteles a berendezési, felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen 

használni, illetve tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a berendezési tárgyak 

állapotát rongálná. A használatba vevő köteles a szerződés megszűnésekor a szokásos 

használattal járó romlást leszámítva eredeti állapotban visszaengedni a lakást a 

használatba adó birtokába. 



5. Használatba vevő az ingatlanon felújítást, átalakítást a használatba adó külön írásos 

engedélyével végezhet azzal, hogy a beruházott értéket a használatba vevő a használat 

végeztével semmilyen formában nem követelheti vissza. 

6. Felek közös megegyezése alapján a használati időtartam legalább öt évre szól, melyet 

felek írásban egy hónapos felmondással indokolás nélkül felmondhatnak. Használatba 

adó felmondása esetén cserehelyiség biztosítására nem köteles. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy használatba adó, amikor erre módja van, de legalább 

évente egyszer jogosult a használat szerződésszerűségét és rendeltetésszerűségét 

ellenőrizni. 

8. Használatba vevő köteles a használat fennállása alatt a részére biztosított ingatlanrészt 

rendeltetésszerűen, a tulajdonos érdekeinek sérelme nélkül használni. Felelős minden 

olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. 

9. Használatba adót rendkívüli felmondási jog illeti meg a rendeltetésellenes használat 

esetén. 

10. Használatba adó szavatol azért, hogy a használatba vevő használati jogát harmadik 

személy ne zavarja és korlátozza. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az 

ingatlant további bérbe, használatba nem adja. 

11. Használatba vevő a használat megszűnését követő 5 napon belül az ingatlant az átadáskori 

állapotnak megfelelően és felszereltséggel köteles a használatba adó részére visszaadni. 

 

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés nem szabályozott kérdésekben a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

 

Cserkeszőlő, 2020. július 14. 

 

 

 

…………………………. …………………………. 

Varga Attila Kovács Sándorné 

polgármester elnök 


