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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-

testületének 2018. május 24. napján megtartott üléséről. 

Az ülés helye: a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme. 

Az ülés kezdési időpontja:      17.00 óra 

Jelen vannak:   Frőhlich Henrikné elnök 

Frőhlich Henrik nemzetiségi képviselő 

Dollenstein László nemzetiségi képviselő 

 dr. Sárközi Zsolt jegyző 

       

Frőhlich Henrikné elnök: 
Köszöntötte Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata megjelent képviselőit. A  

ülés összehívása az SZMSZ-nek megfelelően történt, a testület 3 tagja az ülésen megjelent,  

Kaiber Henrik képviselő távolmaradását előre jelezte,  a testület határozatképes. 

Jegyzőkönyv-vezetőnek felkérte Keresztély László igazgatási főelőadót. 

A testület tagjai a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadták. 

Ismertette a napirendet, amely a meghívóban is szerepelt. A jegyzőkönyv hitelesítésére 

javasolta Frőhlich Henrik képviselőt. 

Amennyiben ezzel egyetértenek, kérdés, hozzászólás nincs, kérte, szavazzanak. 

 

A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 3 igen szavazattal a 

napirendre  és a jegyzőkönyv hitelesítő személyére  tett javaslatot elfogadta. 

 

(A meghívó és a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. és 2. melléklete) 

 

Az ülés napirendje: 

1./  Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

       Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

2./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány jóváhagyása 

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

            3./   A nemzetiségi önkormányzat és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési 

jelentésének jóváhagyása 

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

            4./  Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének módosítása 

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

             5./      Feladat-ellátási megállapodás bölcsődei ellátás biztosítására 

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

  6./       Intézmények Alapító Okiratainak módosítása 

                       Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

  7./     Az Iskola és az Óvoda (bölcsőde) épületeinek vagyonkezelésbe adása  

                       Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

             8./      Egyéb ügyek 

                       Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

 



1./ Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

                                    Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A német nemzetiségi önkormányzat képviselő-testület március 26-án ülésezett utoljára, az 

azóta eltel időszakról az alábbiakban számolt be: 

- április 23-án a Hajósmúzeumban Csordás Krisztina VUK vezető elnökségi tag nyitotta meg a 

Dunamenti Svábok Központi Múzeuma „Makettek – Ulmer Schachtel” című vándorkiállítását, 

a kiállítás április 24-től május 1-ig volt látogatható, 

- április 27-én tartották az iskolában, óvodában  a Trachttag – ot a népviselet napját, 

- április 28-án került sor a Német Nemzetiségi Tájház alapításának 50 éves évfordulója 

ünnepségére, ennek keretében a felújított 300 éves szövőszék újbóli kiállítására, „In memoriam 

Rétfalvi Teofil” címmel filmvetítés volt a Faluházban, 

- május 9-től lossburgi partneriskola diákjai voltak Hartán, sorkerült a két iskola közötti 

partnerkapcsolat megerősítési okiratának aláírására is egy igen színvonalas műsor keretében.  

 

Megkérdezi a képviselőket és a jelenlévőket, hogy esetleg  van-e valakinek bejelenteni valója 

a két ülés között eltelt időszakban történtekről, amennyiben nincs, kéri aki egyetért a 

tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hota: 

 

Szám: 18/2018. (V.24.) számú NNÖ határozat 

Tárgy: előző ülés óta eltelt időszakról szóló tájékoztató. 

 

HATÁROZAT 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete  az előző ülés óta eltelt időszakról 

szóló tájékoztatót   elfogadta.  

 

   Határidő: folyamatos 

   Felelős Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

2./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány jóváhagyása 

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A német nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 

határozat előterjesztését és elfogadását jogszabály írja elő, ennek megfelelően készült el a 

nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtási 

előterjesztése.  Az önkormányzat eredeti előirányzata intézményfinanszírozás nélkül, az évközi 

módosításokat is figyelembe véve 372.337 E Ft volt, a nemzetiségi önkormányzat és 

intézményei bevételei 372.508 E Ft-ra, a kiadásai 344.855 E Ft-ra teljesültek, az év végi 

maradvány összege 27.653 E Ft. 



Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztésben, a mellékletekben foglaltakkal 

kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásával, a 2017. évi 

maradvány jóváhagyásával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Szám: 19/2018. (V.24.) számú NNÖ határozat 

Tárgy:   Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

végrehajtása, a 2017. évi maradvány jóváhagyása. 

 

HATÁROZAT 

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1 )  E határozat hatálya kiterjed Harta Nagyközség Német Nemzetiségi 

Önkormányzatára, valamint a nemzetiségi önkormányzat által irányított költségvetési 

szervekre: a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára és a Hartai 

Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődére. 

2)   A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá: 

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege 361.449 E Ft 

b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege 344.855 E Ft 

c) költségvetési egyenleg 16.594 E Ft 

d) finanszírozási célú bevételek összege  11.059 E Ft 

e) finanszírozási célú kiadások összege 0 E Ft 

f) bevételek összesen 372.508 E Ft 

g) kiadások összesen 344.855 E Ft 

h) a költségvetés többlete  27.653 E Ft 

3)  A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek önkormányzati 

támogatásának teljesítését 348.888 E Ft-ban állapítja meg. 

4)   A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési 

mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

5) A nemzetiségi önkormányzat összevont 2017. évi pénzeszközeinek változását a 2. sz. 

melléklet mutatja be.  

6) Az általános és a céltartalékok 2017. évi előirányzatának alakulását a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

7) A nemzetiségi önkormányzat összevont 2017. évi záró létszámadatait a 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 

8) Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót az 5/a-5/c. sz. melléklet mutatja be. 



9) Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata irányítása alá tartozó Hartai 

Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót a 6/a-6/d. sz. melléklet tartalmazza. 

10) Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata irányítása alá tartozó Hartai 

Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót a 7/a-7/d. sz. melléklet tartalmazza. 

11) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési 

szervek 2017. évi maradványát a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

12) A nemzetiségi önkormányzat és intézményei 2017. december 31-ei állapot szerinti 

vagyonát a 9. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 34.196 E Ft-ban állapítja 

meg, a kapcsolódó tételes kimutatás az önkormányzat vagyonkataszterében található 

meg. 

13) A nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatását költségvetési szervenként a 9/a. sz. 

melléklet tartalmazza. 

14) A 0-ra leírt használatban lévő eszközök állományát a 9/b  sz, melléklet tartalmazza. 

15) A z Önkormányzat 0-ra leírt használaton kívüli eszközökkel - 9/c. sz. melléklet - nem 

rendelkezik. 

16) Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi fejlesztései céljai, 

melyek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet 

válik, vagy válhat szükségessé 10. sz. melléklet tartalmazza. 

17) Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti 

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 

10/a.sz. melléklet tartalmazza. 

 

18) A határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

3./   A nemzetiségi önkormányzat és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési 

jelentésének jóváhagyása 

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A belső ellenőrzés a 2017. évi szabályszerűségi ellenőrzése keretében a számviteli rend, 

bizonylati fegyelem betartása, könyvvezetés, évközi központi információ szolgáltatás 

témakörökre terjedt ki. Az ellenőrzés súlyos szabálytalanságot nem állapított meg, a 

megállapítások elsősorban azóta pótolt, kijavított hiányosságok pl. kötelezettség-nyilvántartás 

vezetése, könyvelése, érvényesítés szabályossága, utalványozás megléte. Javasolt a 

költségvetési előirányzat-módosítások határozatban történő meghozatala, a számviteli politikai 

és számlarend felülvizsgálata, ennek egy átfogó átdolgozás részeként kellene megtörténnie, 



amely figyelembe tudja venni az ASP használatából, az új jogszabályi környezetből adódó 

tapasztalatokat, változásokat is. A javasolt határidő december 31. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban van-e kérdésük, 

hozzászólásuk, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a nemzetiségi önkormányzat és 

intézményei 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 20/2018. (V.24.) Kt.h. 

Tárgy: A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési jelentésében foglaltakat tudomásul veszi, a 

Számviteli politika és Számlarend felülvizsgálatára és aktualizálására a határidőt 2018. 

december 31-ével határozza meg. 

 

  Felelős: jegyző 

  Határidő: 2018. december 31. 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

4./  Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének módosítása 

Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A költségvetés módosítására a testület döntései, központi intézkedések miatt van szükség, így 

bevételként érkezett a nemzetiségi pótlék kiegészítő állami támogatása, a nemzetiségi 

önkormányzat feladatalapú támogatása, a köznevelési intézmények állami támogatása, az 

iskola működési feladatainak és  a nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása, a hangszercsere 

program támogatása. Kiadásként reprezentációs költség és járuléka, a belső ellenőrzés díja, 

iskolai technika szaktanterem eszközeinek ára, bankköltség ÁFA-költség mutatkozik. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a költségvetés módosításával kapcsolatban van-e 

észrevételük, kérdésük, javaslatuk, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a nemzetiségi 

önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 21/2018. (V.24.) Kt.h. 

Tárgy: Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 

szóló  7/2018. (II.20.) NNÖ határozat módosításáról. 

 

H A T Á R O Z A T  

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 



1. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Harta 

Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 

7/2018.(II.20.) NNÖ határozat I. 1.pontja helyébe a következő pont lép: 

„I. 

A költségvetés főösszege 

2.   A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi 

a) költségvetési bevételeinek összegét                                            369 971 E Ft-ban  

     b) költségvetési kiadásainak összegét   397 624 E Ft-ban 

     c) költségvetési bevételeinek és a kiadások egyenlegét  -27 653 E Ft-ban 

         ebből: 

 1. működési egyenlegét  23 E Ft-ban 

             2. felhalmozási egyenlegét  -27 676 E Ft-ban 

        állapítja meg. 

 

 3.  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

          a) finanszírozási kiadásait  0 Ft-ban 

           b) kiadási főösszegét   397 624 E Ft-ban 

           c) összesített hiányát    27 653 E Ft-ban 

 4.  A Képviselő-testület az (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány 

finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

          1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 0 E Ft-ban 

          2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével   27 653 E Ft-ban 

 5.  A Képviselő-testület az intézmények irányítószervi támogatásának előirányzatát 358 043 E 

Ft-ban állapítja meg.” 

 6.  „I. 2.pontja helyébe a következő pont lép: 

1. A határozat 1-11. mellékletei helyébe e határozat 1-11.. mellékletei lépnek.” 

 

III. 

Záró rendelkezések 

 

8. A határozat kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

                                        Határidő: folyamatos 

                                                         Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

5./      Feladat-ellátási megállapodás bölcsődei ellátás biztosítására 

          Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírja, hogy ha egy 

településen igény jelentkezik bölcsődei ellátásra, akkor a települési önkormányzat köteles 



gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, 

szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban, vagy ellátási 

szerződés útján. A települési önkormányzatnak ezév december 31-ig kell eleget tennie a 

kötelezettségnek. A felmérések alapján települési  önkormányzatunk január 1-től bölcsőde 

működtetésére kötelezett. A felmért igények és a lehetőségek tükrében a mini bölcsődei ellátást 

célszerű bevezetni.  Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézmények a nemzetiségi 

önkormányzat fenntartásában vannak, a legracionálisabbnak az tűnik, ha a mini bölcsőde is az 

óvoda részeként, annak egységeként működne. Ehhez szükséges, hogy az önkormányzat 

feladat-ellátási megállapodást kössön nemzetiségi önkormányzatunkkal és az intézmény alapító 

okirata is ennek megfelelően módosuljon. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a feladat-ellátási megállapodással kapcsolatban van-e 

kérdése, véleménye valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a két önkormányzat 

közötti megállapodást megkötésével, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 22/2018.(V.24.) Kt.h. 

Tárgy: Feladat-ellátási megállapodás bölcsődei ellátás biztosítására 

 

HATÁROZAT 

 

1. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

mellékelt bölcsődei ellátás biztosítására szóló feladat-ellátási megállapodást az 

előterjesztés szerint elfogadta. 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására. 

                                               

                                                 Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a feladat-ellátási megállapodást a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

6./       Intézmények Alapító Okiratainak módosítása 

                       Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása 

szükséges különböző időpontban történő  hatályba lépéssel. A módosítások lényege, hogy a 

fenntartási jog átadásával együtt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó 

és ingatlan vagyont ingyenesen az átvevő vagyonkezelésébe kell adni és ezt az alapító okiratban 

is fel kell tüntetni. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy az alapító okiratok módosításával kapcsolatban van-e 

kérdésük, véleményük Az okirat módosításokat külön kell elfogadni, ezért kéri, hogy  aki 

egyetért  az intézmények alapító okiratainak módosításával  – kézfeltartással jelezze. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

 



Szám: 23/2018.(V.24) NNÖ 

Tárgy: A Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának 

módosítása  

H A T Á R O Z A T 

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Hartai 

Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását. 

(Az elfogadott Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat a határozat 

mellékletei) 

 

Felelős:Frőhlich Henrikné 

Határidő: május 31. 

Értesül: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Magyar 

Államkincstár, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

Szám: 24/2018.(V.24.) NNÖ 

Tárgy: A Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának 

módosítása  

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Hartai 

Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítását. 

(Az elfogadott Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat a határozat 

mellékletei) 

 

Felelős:Frőhlich Henrikné 

Határidő: május 31. 

Értesül: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Magyar 

Államkincstár, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

Szám: 25/2018.(V.24.) NNÖ 

Tárgy: A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosítása  

H A T Á R O Z A T  
 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a Hartai 

Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását. 

(Az elfogadott Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat a határozat 

mellékletei) 

 

Felelős:Frőhlich Henrikné 

Határidő: május 31. 



Értesül: Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Magyar Államkincstár, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

Szám:  26/2018..(V.24.) NNÖ 

Tárgy: A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosítása  

H A T Á R O Z A T  
 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Hartai 

Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását. 

(Az elfogadott Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat a határozat 

mellékletei) 

 

Felelős:Frőhlich Henrikné 

Határidő: május 31. 

Értesül: Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Magyar Államkincstár, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

Szám: 27/2018.(V.24.) NNÖ 

Tárgy: A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosítása  

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Hartai 

Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását. 

(Az elfogadott Módosító Okirat és az egységes szerkezetű Alapító Okirat a határozat 

mellékletei) 

 

Felelős:Frőhlich Henrikné 

Határidő: május 31. 

Értesül: Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Magyar Államkincstár, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

7./     Az Iskola és az Óvoda (bölcsőde) épületeinek vagyonkezelésbe adása  

                     Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Törvény által előírt kötelezettség, hogy a települési önkormányzatnak a fenntartói jogot 

gyakorló nemzetiségi önkormányzattal a köznevelési és kulturális közfeladat ellátáshoz 



kapcsolódó ingó is ingatlan vagyonra vagyonkezelési szerződést kell kötnie  a  2015-ben 

megkötött  ingyenes használati megállapodás egyidejű megszüntetése mellett. Ez vonatkozik a 

hartai, illetve dunatetétleni ingatlanokra egyaránt.  A vagyonkezelési szerződésnek szakmai 

vonzata nincs, könyvviteli-számviteli feladatokkal jár. Dunatetétlen Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonkezelési szerződéseket már határozatban 

elfogadta. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatban van-e kérdése, 

véleménye valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a Ráday Pál Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola és a Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde  

vagyonkezelési szerződésében foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Szám: 28/2018.(V.24.) Kt.h. 

Tárgy: A Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vagyonkezelési 

szerződése 

HATÁROZAT 

 

1. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete általános 

iskolai oktatás és nevelés, illetve alapfokú művészeti oktatás céljára határozatlan időre 

ingyenesen vagyonkezelésbe veszi a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 6326 Harta, Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti, 5 hrsz alatt és a 6326 Templom 

u. 53. alatt és a 1087/1 hrsz alatt nyilvántartott és Harta Nagyközség Önkormányzata 

tulajdonát képező ingatlanait és a feladat ellátáshoz szükséges ingóságokat. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, a mellékelt tartalmú vagyonkezelésbe 

adási szerződést aláírására. 

                                                   Határidő: 2018. június 1. 

    Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a vagyonkezelési szerződés a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

Szám: 29/2018.(V.24.) Kt.h. 

Tárgy: A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vagyonkezelési 

szerződése 

HATÁROZAT   

 

1. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete óvodai 

nevelés, illetve bölcsődei ellátás céljára határozatlan időre ingyenesen vagyonkezelésbe 

veszi a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 6326 Harta, Bajcsy-Zs. 

u. 3. sz. alatti 15/1 hrsz alatt nyilvántartott és Harta Nagyközség Önkormányzata 

tulajdonát képező ingatlanait és a feladat ellátáshoz szükséges ingóságokat. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, a mellékelt tartalmú vagyonkezelésbe 

adási szerződést aláírására. 

                                                   Határidő: 2018. június 1. 

    Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a vagyonkezelési szerződés a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 



Szám: 30/2018.(V.24.) Kt.h. 

Tárgy: A Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vagyonkezelési 

szerződése 

HATÁROZAT 

 

3. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete általános 

iskolai oktatás és nevelés, illetve alapfokú művészeti oktatás céljára határozatlan időre 

ingyenesen vagyonkezelésbe veszi a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 6325 Dunatetétlen, Rákóczi Ferenc u. 21. sz. alatti, 259. hrsz alatt  

nyilvántartott és Dunatetétlen Község Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanát és a 

feladat ellátáshoz szükséges ingóságokat. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, a mellékelt tartalmú vagyonkezelésbe 

adási szerződést aláírására. 

                                                   Határidő: 2018. június 1. 

    Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a vagyonkezelési szerződés a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

Szám: 31/2018.(V.24.) Kt.h. 

Tárgy: A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde vagyonkezelési 

szerződése 

HATÁROZAT   

 

1. Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete óvodai 

nevelés, illetve bölcsődei ellátás céljára határozatlan időre ingyenesen vagyonkezelésbe 

veszi a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 6325 Dunatetétlen, 

Rákóczi Ferenc  u. 23. sz. alatti 259. hrsz alatt nyilvántartott és Dunatetétlen Község 

Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanait és a feladat ellátáshoz szükséges 

ingóságokat. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, a mellékelt tartalmú vagyonkezelésbe 

adási szerződést aláírására. 

                                                   Határidő: 2018. június 1. 

    Felelős: Frőhlich Henrikné elnök 

 

(a vagyonkezelési szerződés a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

 

 

 

 

 

 



8./      Egyéb ügyek 

                            Előadó: Frőhlich Henrikné elnök 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

Egyéb ügyek keretében kéri a hozzászólásokat, véleményeket, kéréseket. 

 

Tupcsiáné Szabados Magdolna óvodavezető: 

A Képviselő-testület a Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde heti és éves 

nyitvatartási rendjét  a 13/2017.(V.30.) számú határozatában fogadta el. Az óvoda emeleti 

folyosójának járólap cseréje miatt szükséges az óvoda éves nyitvatartásának a módosítása. A 

felújítási munkálatokat a vállalkozó 2018. július 30-tól augusztus 10-ig végzi, ezért ezen 

időszak alatt az óvoda zárva lesz, ezen időszakon kívül a gyerekek jöhetnek az óvodába. Kéri 

a képviselők hozzájárulását a nyitvatartási idő módosításához. 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A felújítási munkálatokat el kell végezni, a kivitelező csak erre az időpontra tudta vállalni a 

munkát, a kérés indokolt, ezért javasolja az óvoda éves nyitvatartásának módosításához való 

hozzájárulást. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a óvoda éves nyitvatartási idejének módosításával 

kapcsolatban van-e kérdése, véleménye valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért 

azzal, hogy a óvoda éves nyitvatartása 2017. szeptember 1-től 2018. július 29-ig és augusztus 

11-től 2018. augusztus 31-ig módosításra kerüljön, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 32/2018.(V.24.) Kt.h. 

Tárgy: A Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde éves nyitvatartásának 

módosítása. 

HATÁROZAT 
 

Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde  éves nyitvatartási ideje a 2017/2018-

as nevelési évben az alábbiak szerint módosuljon:  

 

Éves nyitva tartás:       2017. szeptember 1-től 2018. július 29. 

                                     2018. augusztus 11-től 2018. augusztus 31. 

 

        Határidő: folyamatos 

                                            Felelős:   Tupcsiáné Szabados Magdolna, óvodavezető 

                                            Értesül: Dollenstein László, Pálfi Mihályné polgármesterek 

  

(a döntéshozatalban részt vett 3 fő) 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

A Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület a nemzetiségi önkormányzat támogatását kéri  

a  BMI által  kiírt „Überregionalen Kontakte”  című pályázat benyújtásához. Az egyesület 

Zsámbékra utazna, megismerve a település életét, kultúráját, hagyományait. Véleménye szerint 

a pályázat benyújtása támogatható. 



Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e hozzászólásuk, véleményük a támogatással 

kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a Hagyományőrző Egyesület BMI által 

kiírt pályázat benyújtásának támogatásával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Szám:   33/2018.(II.20.) NNÖ h. 

Tárgy:  Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület pályázatának támogatása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül támogatja  a Hartai Hagyományőrző Kulturális Egyesület,    a BMI által kiírt 

„Überregionálen Kontakte ” című   pályázatának benyújtását. 

 

Felelős: Frőhlich Henrikné, elnök 

                                      Határidő: azonnal. 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 3  fő) 

 

 

Frőhlich Henrikné elnök: 

További kérdés, hozzászólás, vélemény a jelenlévők részéről nem volt, megköszöni az ülésen 

való részvételt és munkát, az ülést 19,00 órakor bezárja. 

 

kmf. 

 

     

 

                      Frőhlich Henrikné                                       Frőhlich Henrik 

                              elnök                                                        képviselő 

 

 


