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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 3-án megtartott nyílt üléséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 2 pld-ban 

 

 

 

 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 3-án 

megtartott nyílt üléséről. 

 

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme. 

 

Jelen voltak:  a Képviselő-testület részéről: 

 

Dollenstein László  polgármester 

Arnold Csaba   képviselő 

  Krausz Henrik   képviselő 

  Kuncz Gábor   képviselő 

  Leitert Ottó   képviselő 

  Schuckert György  képviselő 

   

 

   az Önkormányzati hivatal részéről: 

 

  Dr. Sárközi Zsolt  jegyző  

  Keresztély László  műszaki vez.főtanácsos 

   

   

   meghívottak: 

   

  Egyesületek, civil szervezetek vezetői 

 

      

Dollenstein László 15,30 órakor megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ülésen Frőhlich 

Henrik képviselő nem vesz részt, távolmaradását előre jelezte.  Köszönti jelenlévőket, 

megállapítja, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően történt, a 

képviselő-testület határozatképes.  Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Keresztély Lászlóné 

igazgatási főelőadót.   Az ülés napirendjére az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1./       Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

           Előadó: polgármester  

2./       Előterjesztés Harta Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosításáról 

           Előadó: polgármester 

3./       Előterjesztés az izsáki regionális hulladéklerakó értékesítésére 

           Előadó: polgármester 

4./        A Duna menti kerékpárút lakott területen kívüli szakaszának kezelői feladatainak átadása 

           Előadó: polgármester 

5./       Az önkormányzat által 2017. évben támogatásban részesített civil szervezetek, egyházak                                                                                                                    

           tevékenysége, a támogatás felhasználása; 2018. évi támogatási kérelmek 

                Előadó: polgármester  

     6./       A polgármester szabadságának meghatározása 

           Előadó: Arnold Csaba alpolgármester 

     7./       Solti konzorcium Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP  

               3.9.2-16-2017-00008 azonosító számú támogatási szerződés módosításának  

               jóváhagyásáról 



               Előadó: Dollenstein László polgármester 

  

     8./       Egyéb ügyek 

           Előadó: polgármester 

 

(a meghívó a jegyzőkönyv 1. sz., a jelenléti ív a 2. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatba van-e kérdése, véleménye, 

más javaslata valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak. 

 

A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 6 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

 

1./ Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról  

            Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

Dollenstein László polgármester: 
A képviselő-testület április 12-én ülést tartott. Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. értékeséről 

döntöttek. Ezen az ülésen döntöttek arról is, hogy a szennyvíz-csatorna rákötések ösztönzése 

céljából 20 EFt/rákötés összegben támogatják az ingatlantulajdonosokat. Április 27-én 

döntöttek a Szociális Központ átalakítása miatt kiírt közbeszerzési eljáráson a kivitelezésről. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e bejelenteni valója, 

hozzászólása, javaslata valakinek? 

 

A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 6 igen szavazattal a 

két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadta. 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

 

2./       Előterjesztés Harta Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosításáról 

           Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

A Képviselő-testület  márciusi ülésén jóváhagyta a HÉSZ módosításának elindítását. A 

Képviselő-testület ezidáig három esetben módosította a 20/2001.(X.29.)  számú rendeletét, de 

most néhány halaszthatatlan ügy miatt ismételten szükséges a részleges módosítás. Ilyen 

például a HÉSZ által előírt legkisebb beépíthető telekterület, a legkisebb kialakítható 

telekterület megszűntetése, és az övezeti elkülönítés megszüntetése. A településközpont 

övezetben előírt minimális telekterület 500 m2-ről 300 m2-re csökken, megszűnik az övezet 

meglévő telkeinek beépítésére vonatkozó minimális telekterületi előírás, beépíthető telek 

szélességére vonatkozó előírások törlése, TV-K övezet és a rávonatkozó előírások törlése. A 

pénzügy-gazdasági bizottság a módosítást megtárgyalta, azt elfogadásra, illetve jóváhagyásra 

javasolta a Képviselő-testület felé. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a HÉSZ módosítással kapcsolatban van-e kérdése, véleménye 

valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért Harta Nagyközség Képviselő-testületének 



a település rendezési tervéről, valamint a kapcsolódó helyi építési szabályzatról szóló 20/2001. 

(X.29.) Ok. rendeletének módosításával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (V.3.) önkormányzati rendelete 

a település rendezési tervéről, valamint a kapcsolódó helyi építési szabályzatról szóló 

20/2001. (X. 29.) ÖK. rendelet módosításáról. 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

3./       Előterjesztés az izsáki regionális hulladéklerakó értékesítésére 

           Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

A Képviselő-testület áprilisi ülésén döntött az Izsák-Kom Nonprofit Kft. értékesítéséről. A 

hulladéklerakó önmagában – rendszeren kívül – értéktelen, csak veszteséget termelne. A 

jogszabályok szerint a rekultivációt és az utógondozási tevékenységet az üzemeltetőnek kell 

végeznie, ennek hiányában, a feladatra, a terület tulajdonosa kötelezett! Tudott az is, hogy a 

hulladékkezelési közszolgáltatás állami irányítás alá kerül, az önkormányzatoknak az 

elkövetkező években nem fűződik gazdasági érdek a hulladéklerakó tulajdonlásához, ezért a 

Kft. ügyvezetése javasolja a tulajdonosok önkormányzatoknak, hogy a területet értékesítsék. 

Az ajánlott vételár összesen 31 millió forint, melyből Harta Önkormányzatának tulajdoni 

hányada után járó összeg 2.382.300,- Ft. A pénzügyi-gazdasági bizottság a terület értékesítését 

javasolja a Képviselő-testületnek. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltakkal, az értékesítéssel 

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

az izsáki regionális hulladéklerakó értékesítésével, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám:  28/2018. (V.3.) Kt. határozat 

Tárgy: Izsáki hulladéklerakóban lévő tulajdonrész értékesítése 

 

H A T Á R O Z A T 

 

1. Harta Nagyközség  Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati 

közös tulajdonban lévő izsáki 0396/4. hrsz-ú - ingatlan értékesítésével. Az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlan 2929/39307-ed része, melynek 

vételárát az előterjesztésnek megfelelően 2.382.300,- Ft.  azaz Kettő-millió 

háromszáznyolvankettő-ezer háromszáz  Ft-ban határozza meg.  

2. A Képviselő-testület lemond az ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogáról.  

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatos adásvételi 

szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal, illetve 2018. május 31. 

  Felelős: Dollenstein László polgármester 



 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

4./        A Duna menti kerékpárút lakott területen kívüli szakaszának kezelői feladatainak 

átadása 

           Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

 

Előadó: Dollenstein László polgármester: 

Jogszabályi előírásnak megfelelően a kerékpárutak fenntartási, fejlesztési és fejlesztéssel 

összefüggő üzemeletetési feladatait a Magyar Közútkezelő Nzrt. át kell, hogy vegye, ha az 

önkormányzat ehhez hozzájárul. 

Véleménye szerint a kerékpárút kezelői joga maradjon az önkormányzatnál. A szomszédos 

települések esetében Dunapataj átadja, Solt nem adja át a kezelői jogot. 

A pénzügyi-gazdasági bizottság javaslata a kezelői jog önkormányzatnál való megtartás, 

véleménye szerint is maradjon önkormányzatnál a kezelői jog. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a kerékpárút kezelői feladatainak átadásával kapcsolatban 

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

kerékpárút lakott területen kívüli szakaszának kezelői feladatai maradjanak az 

önkormányzatnál, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám:  29/2018. (V.3.) Kt. határozat 

Tárgy:  Duna menti kerékpárút lakott területen kívüli szakaszának kezelői feladatainak 

átadása. 

H A T Á R O Z A T 

 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95256 Harta, Duna menti 

kerékpárút lakott területen kívüli szakaszának kezelői feladatait nem kívánja átadni. 

 

                                      Határidő: folyamatos 

  Felelős: Dollenstein László polgármester 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

5./       Az önkormányzat által 2017. évben támogatásban részesített civil szervezetek,  

 egyházak tevékenysége, a támogatás felhasználása; 2018. évi támogatási kérelmek                                                               

                Előadó: Dollenstein László polgármester  

 

(a rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Az önkormányzat 2017. évben is támogatásban részesítette a civil szervezeteket, 

alapítványokat, egyházakat. A szervezetek – a Sportegyesület kivételével – időben elszámoltak 

a kapott támogatással,  összességében megállapítható, hogy a támogatást szabályszerűen 

használták fel. Az egyházak részére az önkormányzat külön támogatási keretből nyújtott 

támogatást nekik.  

Az elszámolással egyidőben a 2018. évi kérelmüket is benyújtották a szervezetek, összesen 

11.090 EFt összegben. Véleménye szerint ez túl magas összeg, ennyi támogatást az 

önkormányzat nem nyújthat a civil szervezeteknek. Úgy gondolja, hogy a kért összeget 



csökkenteni szükséges. A pénzügyi-gazdasági bizottság véleménye is ez. A költségvetésben 

elkülönített 2018. évi keretösszeg 8,5 millió forint, ezt kell szétosztani a kérelmezők között. 

A pénzügyi-gazdasági bizottsági ülésen már megtette javaslatát a 2018. évi támogatási 

összegekre. A pénzügyi-gazdasági bizottság is elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé a 

javaslatot, ezért az alábbiakban javasolja megállapítani a támogatási összegeket: 

Hartai Hagyományőrző Egyesület 1,2 millió, Hétszín-virág Alapítvány: 200 ezer, Hartai 

Sportegyesület 2,5 millió + 300 ezer táborozási költségekre, Hartai Horgász Egyesület: 350 

ezer, Hartai Értékőrző és Ifjúsági Egyesület 100 ezer, Hartáért Egyesület 2 millió, Hartai 

Önkéntes Tüzoltó Egyesület 335 ezer, Göncöl Park Egyesület 200 ezer, Szent István 

Gimnázium Tanuló Ifjúságáért Alapítvány 50 ezer, Schnieder Péterné bútorfestő 60 ezer, a 

Hartai Zenekultúráért Alapítvány 150 ezer forint.  

Az egyházak közül az evangélikus egyház nyújtott be támogatási igényt templomtorony 

felújításra. A Képviselő-testület januári ülésén döntött a támogatás odaítélésről, az egyház 1 

millió forintot vehet igénybe a felújítási munkálatokhoz.   

Megkérdezi a képviselőket, hogy a civil szervezetek, alapítványok 2017. évi támogatási 

elszámolásával kapcsolatban, illetve a 2018. évi kérelmekkel kapcsolatban van-e kérdése, 

véleménye valakinek? 

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat által 2017. évben támogatásban 

részesített civil szervezetek, alapítványok támogatási elszámolásával, kézfeltartással 

szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 30/2018. (V.3.) Kt. határozat 

Tárgy: az önkormányzat által 2017. évben támogatásban részesített civil szervezetek 

tevékenysége, a támogatás felhasználása. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egyesületek és civil 

szervezetek 2017. évi tevékenységéről és a kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót. 

 

     Felelős: Dollenstein László polgármester 

     Határidő: azonnal. 

 

 (a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a civil szervezetek, alapítványok részére javasolt 2018. évi 

támogatási összegekkel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye, hozzászólása valakinek, 

amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a javasolt támogatási összegek nyújtásával, 

kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 31/2018. (V.3.) Kt. határozat 

Tárgy: Egyesületek, civil szervezetek 2018. évi támogatása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint állapítja meg a civil 

szervezetek 2018. évi támogatását:   



 

 

 Megnevezés támogatás összege Ft 

1. Hartai Hagyományőrző Kulturális 

Egyesület 

1.200.000,- 

2. Göncöl Park Egyesület     200.000,- 

3. Hartai Értékőrző Egyesület    100.000,- 

4. Haráért Egyesület 2.000.000,- 

5. Hartai Önkéntes Tűzoltó Egyesület    335.000,- 

6. Hartai Hétszínvirág Alapítvány    200.000,- 

7. Hartai Zenekultúráért Alapítvány    150.000,- (hangosítási felszerelésre) 

8. Hartai Sportegyesület    300.000,- (táborozásra) 

9. Hartai Sportegyesület 2.500.000,- 

10. Hartai Horgász Egyesület    350.000,- 

11.  Szent István Gimnázium Tanuló 

Ifjúságért Alapítvány 

      50.000,- 

12.  Schneider Péterné bútorfestő       60.000,- 

 

      Felelős: Dollenstein László polgármester 

                  Határidő: folyamatos. 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

6./       A polgármester szabadságának meghatározása 

      Előadó: Arnold Csaba alpolgármester 

 

Dollenstein László polgármester: 

Bejelenti érintettségét és azt, hogy a szavazásnál tartózkodni fog. 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) 

 

Arnold Csaba alpolgármester: 

Szükséges a polgármester 2018. évi szabadságának meghatározása. Megkérdezi a képviselőket, 

hogy a tervezettel kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük, amennyiben nincs, kéri, hogy aki 

egyetért a polgármester szabadságának a határozati-javaslatban foglaltak szerinti 

megállapításával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Szám: 31/2018.(V.03.) Kt.h. 

Tárgy: A polgármester 2018. évi szabadságának meghatározása 

  

H A T Á R O Z A T  

 

    Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dollenstein László főállású   

    polgármester 2017. évi 39 nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

2017. június 01-30. napjáig, 21 nap  

2017. július 16-20. napjáig 5 nap  

2017. augusztus 06-10. napjáig, 5 nap  



2017. december 20-21. 27-28. napjáig 4 nap  

                                   rendkívüli, előre nem látható alkalmakra 4 nap. 

 

                                             Felelős: Arnold Csaba, alpolgármester 

                                             Határidő: folyamatos 

 

 

7./       Solti konzorcium Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP  

           3.9.2-16-2017-00008 azonosító számú támogatási szerződés módosításának  

           jóváhagyásáról 

           Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

Dollenstein László polgármester: 

Elmondja, hogy a támogatási szerződést módosítani kell a 3.9.2.-16-2017-00008 számú EFOP 

pályázatnál, mert a Grassroots Sport Oktatás-módszertani és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft. 

konzorciumi tag kilép és helyette a Magyar Szabadidősport Szövetség lép be a konzorciumba. 

 

Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdése, véleménye, hozzászólása valakinek, 

amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 32/2018.(V.03.) Kt.h. 

Tárgy: A „Solti konzorcium Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című, 

EFOP 3.9.2-16-2017-00008 azonosító számú támogatási szerződés módosításának 

jóváhagyásáról 

H A T Á R O Z A T 

 

1. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Solti konzorcium 

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP 3.9.2-16-2017-00008 

azonosító számú támogatási szerződés módosításával a Grassroots Sport Oktatás-módszertani 

és Kutatás-fejlesztési Nonprofit Kft. konzorciumi tag kilépését és a Magyar Szabadidősport 

Szövetség, mint új konzorciumi tag belépését illetően. 

 

2. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kalmár Pál, Solt 

Város polgármesterét, mint a konzorcium vezetőjét, hogy a módosításhoz szükséges 

intézkedéseket megtegye, és a módosított konzorciumi megállapodást aláírja. 

 

                                             Felelős: Dollenstein László polgármester 

                                         Határidő: folyamatos 

 

8./       Egyéb ügyek 

      Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

 

Dollenstein László polgármester: 

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyéb ügyek keretében van-e hozzászólása, bejelenteni valója 

valakinek? 

 

Dr. Sárközi Zsolt jegyző: 



Leitert Ottó képviselő úr ajánlása alapján a település főbb közterületein ingyenes, vezeték 

nélküli internet-elérés kiépítésével kapcsolatos pályázati lehetőségről adott tájékoztatást az 

mWave Networks Kft. A pályázat elnyerése esetén az elnyert összeg fedezné a berendezések 

és a hotspotok telepítésének költségeit, az önkormányzat, mint kedvezményezett pedig vállalná, 

hogy az adott közterületen ingyenes és jó minőségű wifi-kapcsolat biztosítása céljából legalább 

3 évig fizeti az internet-előfizetés díját, és a berendezések karbantartási költségeit. Megkérdezi 

a képviselőket, hogy az önkormányzat éljen-e a lehetőséggel, vegyenek-e részt a pályázaton? 

 

Dollenstein László polgármester: 

Véleménye szerint minden pályázati lehetőséggel élni kell, ezért kéri, hogy a Jegyző járjon 

utána a további feltételeknek, illetve javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt a WiFi4EU 

kezdeményezés keretében meghirdetett pályázaton. Javasolja, hogy döntést csak a feltételek 

teljes ismeretében hozzon a Képviselő-testület. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt a jelenlévők részéről, ezért az ülést 17,00 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

                        Dollenstein László                                        dr. Sárközi Zsolt 

                          polgármester                                                      jegyző 


