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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 29-én 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  29-én 

megtartott nyílt üléséről. 

 

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme. 

 

Jelen voltak:  a Képviselő-testület részéről: 

 

Dollenstein László  polgármester 

Arnold Csaba   képviselő 

Frőhlich Henrik  képviselő 

  Krausz Henrik   képviselő 

  Kuncz Gábor   képviselő 

  Leitert Ottó   képviselő 

   

   

 

   az Önkormányzati hivatal részéről: 

 

  Dr. Sárközi Zsolt  jegyző  

  Koósné Knódel Katalin aljegyző 

  Keresztély László  műszaki vez.főtanácsos 

     

   meghívottak: 

   

        

Dollenstein László 18,00 órakor megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ülésen Schuckert 

György 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.  Egyéb ügyek keretében javasolja megtárgyalni: Vörös Ferencné 

ingatlanvásárlás iránti kérelmét - nyílt ülésen, Szándéknyilatkozat  az I. sz. tartósan betöltetlen 

háziorvosi körzet betöltéséhez napirendeket.    Az ülés napirendjére  az alábbiak szerint tesz 

javaslatot: 

            1./ Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

                        Előadó: polgármester 

            2./        A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

                        Előadó: polgármester 

3./ Harta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 

2017. évi maradvány jóváhagyása 

Előadó: polgármester 

            4./        Az önkormányzat és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének  

                        jóváhagyása 

Előadó: jegyző 

            5./       A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 

Előadó: jegyző 

 6./  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálata 

                       Előadó:  polgármester 

 



 

             7./      A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása 

                       Előadó: jegyző 

             8./      Feladat-ellátási megállapodás bölcsődei ellátás biztosítására 

                       Előadó: jegyző 

             9./      Tájékoztató a kommunális adó bevezetésének tapasztalatairól 

                       Előadó: polgármester 

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

                        Előadó: jegyző 

            11./      A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési  

                       díjának felülvizsgálata 

                       Előadó: jegyző 

            12./    A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

                       Előadó: jegyző 

 13./    Egyéb ügyek 

- a hartai 1256/2. hrsz-ú földrészlet értékesítése Vörös Ferencné hartai lakos   

   részére. 

- Szándéknyilatkozat az I. sz. tartósan betöltetlen háziorvosi körzet betöltéséhez 

                      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 május 3-án tartotta utolsó ülését, ahol többe között rendeletet alkottak a 

település rendezési tervéről, valamint a HÉSZ-ról szóló 20/2001.(X.29.) rendelet módosításról, 

hozzájárultak az izsáki hulladéklerakóban lévő tulajdonrész értékesítéséhez, döntöttek a Duna 

menti kerékpárút kezelői feladatainak átadásáról, tudomásul vették a civil szervezetek 

támogatásuk felhasználásáról szóló tájékoztatót, majd döntöttek a 2018. évi támogatásukról, 

meghatározták a polgármester 2018. évi szabadságát, valamint jóváhagyták a Solti konzorcium 

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című pályázat támogatási szerződésének 

módosítását. 

Május 3-án az iskolaudvarban létesített kézilabda-pálya műszaki átadására került sor, valamint 

Járási polgármesterek találkozója volt Dunatetétlenen, 

május 9-15-e között a lossburgi partner iskola tanulói vendégeskedtek Hartán, 

Május 15-én  az általános iskola tornaterem és az A épület energetikai korszerűsítési pályázat 

keretében megtörtént a munkaterület átadása a kivitelezőnek, 

május 19-én megtartották az immár hagyományosnak mondható Pünkösdi Falunapot, 

június 1-én Regionális Tájház találkozó megrendezésére került sor, 

május 11-én Kalocsai Rendőrkapitányság Járási közbiztonsági Egyeztető Fórumán vett részt 



Bejelenti, hogy június 27-én a Művelődési Ház udvarában 10 órától 15 óráig Kormányablak 

busz teszi lehetővé a helyben történő ügyintézést (személyes okmányokkal kapcsolatos 

ügyintézés). 

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./        A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

                                    Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

A helyi adókról szóló rendeletben meghatározott magánszemélyek kommunális adójának 

fizetési kötelezettsége kiterjed a település teljes közigazgatási területére, így Állampusztára is, 

amely településrész Hartának egy különleges külterületi része. Állampusztán büntetés-

végrehajtási intézet működik, az intézetben dolgozók lakják elsősorban, akik az intézettel 

lakásbérleti jogviszonyban vannak. Az Önkormányzat  feladata a helyi közszolgáltatások 

biztosítása, ugyanakkor ezen a területen az intézet kezelésében lévő állami tulajdon miatt jóval 

korlátozottabban, vagy szinte semennyire sem nyújtunk közszolgáltatást, mert azt az állam 

biztosítja. Ezen területről beszedett adó mértéke elenyésző mértékűnek mondható az 

összbevételt tekintve. Méltánytalannak tűnik a hasonló mértékű adóterhelés az ezen a területen 

lévő építményekre, lakásokra nézve, ezért javasolja a terület adómentessé nyilvánítását. 

Továbbá javasolja az idegenforgalmi adó megfizetése alóli mentességek közül javasolja 

kivenni az a./ pontot, vagyis a 70. év feletti személyekre is vonatkozzon a fizetési kötelezettség. 

Véleménye szerint  az önkormányzat az adózók életkora szerint ne tegyen megkülönböztetést, 

ne diszkrimináljon. A pénzügyi-gazdasági bizottság a rendelet módosítással egyetért, 

magánszemélyek kommunális adójának mentességét 2018. január 1-től, az idegenforgalmi adó 

adóra vonatkozó rendelkezést    2019. január 1-től javasolja bevezetni. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a tervezett módosításokkal kapcsolatban van-e kérdése, 

véleménye valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a helyi adókról szóló 

12/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon. 

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

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018 (V.29.) 

önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

 



3./ Harta Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása 

és a 2017. évi maradvány jóváhagyása 

Előadó: Dollenstein László polgármester 
 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz., a rendelet-tervezet és mellékletei a 6. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 
Jogszabályi előírásnak megfelelően az idén is elkészült az önkormányzat és intézménye 

zárszámadási rendelet-tervezete. Az eredeti előirányzat 368.865 EFt, mely évközben valamely 

központi, vagy testületi döntést követően 911.911 EFt-ra emelkedett. A tárgyévi bevételek 

894.227 EFt-ra, a kiadások 709.845 EFt-ra teljesültek. A jelentős bevétel növekedés oka a 

közfoglalkoztatás, pályázatok, állami támogatás, helyi adók, telek-épület értékesítés bevételei. 

A 2017. évi gazdálkodás során 184.380 EFt maradvány keletkezett. Az intézmények működése, 

feladatellátás finanszírozása biztosított volt, a beruházási kiadások teljesítése 280.596 EFt, 

felújítási kiadások: 56.766 EFt – KEHOP-Szennyvíz pályázat I. szakasz 232.200 EFt, ASP 

pályázat 3.990 EFt, JETA-Ravatalozó pályázat 39.995 EFt, Múzeum – Vis maior pályázat 

5.000 EFt értékben valósult meg 2017. évben településünkön. 

A rendelet-tervezetet a pénzügyi-gazdasági bizottság megtárgyalta, az abban foglaltakkal 

egyetért, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezettel kapcsolatban 

van-e kérdésük, véleményük, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért Harta Nagyköszég 

Önkormányzata 2017. évi költségvetésnek végrehajtásáról és a 2017. évi maradvány 

jóváhagyásáról szóló rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon. 

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

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2018.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

ÉS A 2017. ÉVI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

 

4./        Az önkormányzat és intézményei 2017. évi belső ellenőrzési  

            jelentésének jóváhagyása 

                                    Előadó: dr. Sárközi Zsolt jegyző 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 

 

dr. Sárközi Zsolt jegyző: 

A tavalyi év belső ellenőrzés témaköre a tárgyi eszközbeszerzés, az azzal kapcsolatos 

könyvvezetés, aktiválás stb. szabályszerűsége volt. A jelentésben hiányosságok vannak 

megemlítve, de ezek jobbára formai hibák. A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 

hiányosságok már nagyobb hibák. A kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételének 

rendszerét a tavalyi évben már kialakítottuk, az ettől az évtől kezdődően bevezetett, az ún. ASP 

rendszer használatához már nélkülözhetetlen. Az ellenőrzés hiányosságai, mulasztásai a 



dolgozókkal ismertetve lettek, de a hiányosságok között muszáj megemlíteni a munkatársak 

nagymértékű leterheltségét és az ebből is, illetve a jogszabályi környezet és az újabb 

elektronikus alkalmazások nehézségeiből is fakadó személyi változások miatti gyakorlati 

tapasztalatok, szakmai ismeretek hiányát. Úgy véli, hogy a jelentésben foglaltak külön 

intézkedési tervet nem igényelnek. 

 

 

Dollenstein László polgármester: 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a belső ellenőri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdése, 

véleménye, hozzászólása valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2017. évi belső 

ellenőrzési jelentésben foglaltakkal, illetve annak elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Szám:   33/2018. (V.29.) Kt.h. 

Tárgy: A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi belső 

ellenőrzési jelentésében foglaltakat tudomásul veszi és felkéri a jegyzőt, illetve a hivatal 

dolgozóit  az abban foglalt hiányosságok elkerülésére. 

 

  Felelős: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző 

  Határidő: folyamatos 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

5./       A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása 

            Előadó:  dr. Sárközi Zsolt jegyző 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 

 

dr. Sárközi Zsolt jegyző: 

A Szervezeti és Működési Szabályzat legutóbbi  módosításakor csak a videofelvétel-készítés 

kötelezettségét hagyta meg a képviselő-testület. Többször előfordult, hogy különféle technikai 

és szervezési problémák miatt a video-készítés elmaradt, vagy nehézségbe ütközött, ezért 

javasolja, hogy a Képviselő-testület ezt a kötelezettséget törölje az SZMSZ-ből. Ez nem jelenti 

azt, hogy ne készüljön felvétel, bár a testületi ülések nyíltak, azon bárki részt vehet, de feltett 

szándék a lakosság kábel-tv-n keresztül történő informálása a testületi ülésen történtekről. 

 

 

Dollenstein László polgármester: 

Kamerás felvétel legyen az ülésekről, de ha úgy adódik, hogy rövid határidővel kell összehívni 

a testületet, vagy bármiféle technikai ok merül fel, akkor sem törvénysértő a kamerás felvétel 

hiánya. A pénzügyi-gazdasági bizottság a rendelet-módosítással egyetért, azt elfogadásra 

javasolta a Képviselő-testület felé. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy az SZMSZ módosítással kapcsolatban van-e kérdése, 

véleménye valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással 

szavazzon. 



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

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (V.29.) 

önkormányzati rendelete Harta Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

 

6./  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálata 

            Előadó:   Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját szintén rendeletben állapítja meg a Képviselő-

testület, rendelet-módosításról - díj emelés miatt - 2017. szeptemberben döntött a testület. A 

felülvizsgálat során megállapították, hogy a díjak  módosításra nincs szükség, ezért javasolja a 

felülvizsgálat elfogadását és az intézményi térítési díjak változatlanul hagyását. Mivel nem 

javasolt a díjak emelése, ezért határozatban dönt a képviselő-testület. A pénzügyi-gazdasági 

bizottság a felülvizsgálattal egyetért, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a térítési 

díjak változatlanul hagyásával. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük, más javaslatuk, 

amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 

felülvizsgálatával és azok változatlan összegben való meghatározásával, kézfeltartással 

szavazzon. 

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

 

 

Szám:  34/2018.(V.29.) Kt.h. 

Tárgy: A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatával való egyetértés 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának felülvizsgálatával és azok változatlan összegben való 

meghatározásával. 

                                  

                                 Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

 

               7./      A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosítása 

                                              Előadó: dr. Sárközi Zsolt jegyző 



 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete) 

 

dr. Sárközi Zsolt jegyző: 
Hartán 2018. december 31-ig újfajta bölcsődei ellátást kell biztosítani, amelyhez új működési 

engedéllyel rendelkező intézményt kell létrehozni. Ennek része a gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló rendeletnek az ehhez a helyzethez történő igazítása. A rendelet ezen túl pontosításokat 

tartalmaz a bekövetkezett szervezeti változások, jogszabályi változások átvezetésével.  

 

Dollenstein László polgármester: 

A pénzügyi-gazdasági bizottság a gyermekvédelmi ellátásokról szól rendelet módosítását 

megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a rendelet-módosítással kapcsolatban van-e kérdése, 

véleménye valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a gyermekvédelmi ellátásokról 

szóló 9/2011 (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon. 

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

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018 (V.29.) 

önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2011 (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

 

8./      Feladat-ellátási megállapodás bölcsődei ellátás biztosítására 

                                   Előadó: dr. Sárközi Zsolt jegyző 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete) 

 

dr. Sárközi Zsolt jegyző: 

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 ez év 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 önkormányzattal és az intézmény alapító 

okirata is ennek megfelelően kell hogy módosuljon. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 

feladat-ellátási megállapodást megtárgyalta, azt elfogadják. 

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

kérdése, véleménye valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért Harta Nagyközség 



Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő, bölcsődei ellátás 

biztosítására feladat-ellátási megállapodásban foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Szám: 35/2018.(V.29) Kt.h. 

Tárgy: Feladat-ellátási megállapodás bölcsődei ellátás biztosítására 

HATÁROZAT 

 

1. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt bölcsődei ellátás 

biztosítására szóló feladat-ellátási megállapodást az előterjesztés szerint elfogadta. 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására. 

                                               

                                                Határidő: 2018. május 31. 

          Felelős: Dollenstein László polgármester 

 

(a feladat-ellátási megállapodás a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

 

               9./      Tájékoztató a kommunális adó bevezetésének tapasztalatairól 

                                              Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

A képviselő-testület a kommunális adó bevezetésének lehetőségét igen sokáig mérlegelte, majd 

úgy döntöttek, hogy 2017. január 1-től bevezetésre kerül, meghatározva a fizetésre kötelezettek 

és a fizetés alól mentesülők körét.  Megállapítható, hogy a hartai embereknek nagyon jó 

adófizetési moráljuk van, tavalyi évben a befizetés 96,39 %-ban teljesült, 11.114 EFt összeggel, 

az idei év befizetési teljesítése is már közel 60 %-os.  Jó a tapasztalat, örülni kell az adófizetési 

morálnak, jó döntés volt. A bevallásokkal kapcsolatban kisebb-nagyobb adminisztratív hibák 

előfordulnak, de ezeket a hibákat majd kinőjjük.  Törvényi szabályozás értelmében mind az 

ingatlan eladást, mind a vásárlást adatbejelentés benyújtásával, írásban be kell jelenteni a 

hatósághoz, és ezen kötelezettségüknek az adózók általában nem tesznek eleget. Végrehajtási 

eljárásra, a hátralék ingatlanra történő terhelésére ez ideig nem került sor. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdése, vélemények 

valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a kommunális adó bevezetésének 

tapasztalataikról szóló tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Szám: 36/2018.(V.29) Kt.h. 

Tárgy: kommunális adó bevezetésének tapasztalatairól szóló tájékoztató. 

HATÁROZAT 

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kommunális adó bevezetésének 

tapasztalatairól szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 

 



Határidő: folyamatos 

          Felelős: Dollenstein László polgármester 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

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

    Előadó: dr. Sárközi Zsolt jegyző 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete) 

 

dr. Sárközi Zsolt jegyző: 

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. A 

vagyonkezelési szerződésnek szakmai vonzata nincs, könyvviteli-számviteli feladatokkal jár. 

Törvényi rendelkezés, ingatlan-nyílvántartásba ezt a jogot nem kell bejegyeztetni. 

 

Dollenstein László polgármester: 

A vagyonkezelési szerződés megkötésével a tulajdonjog az önkormányzatnál marad. A Német 

Nemzetiségi Önkormányzat a vagyonkezelési szerződéseket megtárgyalta és azt 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  6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

 

Szám: 37/2018.(V.29) Kt.h. 

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

szerződése 

HATÁROZAT 

1. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

önkormányzat) 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 az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanait és a feladat 

ellátáshoz szükséges ingóságokat általános iskolai oktatás és nevelés, illetve alapfokú 

művészeti oktatás céljára határozatlan időre ingyenesen vagyonkezelésbe adja Harta 

Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata részére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a mellékelt tartalmú 

vagyonkezelésbe adási szerződést aláírására. 

                                             Határidő: 2018. június 21. 

Felelős: Dollenstein László polgármester 

 

(a vagyonkezelési szerződés a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 



Dollenstein László polgármester: 

Kéri, hogy aki egyetért a  Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde  vagyonkezelési 

szerződésében foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Szám: 38/2018.(V.29) Kt.h. 

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

szerződése 

HATÁROZAT 

 

1. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

önkormányzat) a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 6326 

Harta, Bajcsy-Zs. u. 3. sz. alatti 15/1 hrsz alatt nyilvántartott és az önkormányzat 

tulajdonát képező ingatlant és a feladat ellátáshoz szükséges ingóságokat óvodai 

nevelés, illetve bölcsődei ellátás céljára határozatlan időre ingyenesen 

vagyonkezelésbe adja Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata 

részére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a mellékelt tartalmú 

vagyonkezelésbe adási szerződést aláírására. 

                                             Határidő: 2018. június 21. 

    Felelős: Dollenstein László polgármester 

 

(a vagyonkezelési szerződés a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

11./      A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi  

 térítési  díjának felülvizsgálata 

                                   Előadó: dr. Sárközi Zsolt jegyző 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete) 

 

dr. Sárközi Zsolt jegyző: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját a képviselő-

testület rendeletben szabályozza.  A nappali ellátás és házi segítségnyújtás  térítésmentes , a 

szociális étkeztetés térítési díját 2017. szeptemberében emelték, ezért annak emelése nem 

szükséges. Mivel nem történik díjemelés, ezért nem kell rendeletet módosítani, csak 

határozatban kell dönteni a felülvizsgálatról. 

 

Dollenstein László polgármester: 

Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a térítési díjak felülvizsgálatával, a díjak változatlanul 

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

egyetért ezzel, kézfeltartással szavazzon.  

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

Szám:  39./2018.(V.29.) Kt.h. 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának 

felülvizsgálatával való egyetértés 

 



H A T Á R O Z A T  

 

 Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálatával és azok változatlan 

összegben való meghatározásával. 

                                  

                                 Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

12./    A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  

          módosítása. 

                     Előadó: dr. Sárközi Zsolt jegyző 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete) 

 

dr. Sárközi Zsolt jegyző: 

A hivatal Alapító Okiratának módosítása az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos - 

informatikai fejlesztések, szolgáltatások kormányzati funkció felvétele miatt szükséges. Ezáltal 

az ASP rendszer kiterjesztéséhez kapcsolódó kormányzati támogatás számolható el, mely 

támogatás a rendszer bevezetésében közreműködő köztisztviselők munkájának elismerésére 

szolgál. 

 

Dollenstein László polgármester: 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 

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

az egyetért az alapító okirat módosításával, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Szám:  40./2018.(V.29.) Kt.h. 

Tárgy: A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

H A T Á R O Z A T  

 Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Hartai Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását. 

 

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

mellékletei) 

                                  

                                 Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

13./    Egyéb ügyek 

- a hartai 1256/2. hrsz-ú földrészlet értékesítése Vörös Ferencné  

  hartai lakos  részére. 

  Előadó: Dollenstein László polgármester 

 



Dollenstein László polgármester: 

Vörös Ferencné Harta, Templom utca 129. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-

testületnek, miszerint szeretné megvásárolni a hartai 1256/2. hrsz-ú 316 m2 területű önálló 

földrészletet. A terület a kérelmező ingatlana mellett van közvetlenül, az értékesítés 

önkormányzati érdeket nem sért. A pénzügyi-gazdasági bizottság a kérelmet megtárgyalta, az 

értékesítést támogatja, az egységárat  400,- Ft/m2 összegben javasolja meghatározni. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy az értékesítéssel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye 

valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a hartai 1256/2. hrsz-ú ingatlan Vörös 

Ferencné hartai lakos részére történő értékesítésével, kézfeltartással szavazzon. 

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

az alábbi határozatot hozta: 

Szám: 41/2018.(V.29.) Kt.h. 

Tárgy: A Harta 1256/2 hrsz-ú telek értékesítése 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Vörös Ferencné 6326 Harta, 

Templom u. 129. sz. alatti lakos részére értékesíti a Harta 1256/2 hrsz-ú. 316 m2 területű 

földrészletet 400 Ft/m2 alkalmazásával. 

Az erről szóló adás-vételi szerződés elkészíttetése a kérelmező feladata. Ennek legkésőbbi 

határideje, ezen határozat kézhezvételétől számított 30 nap. A határidő elmulasztása jogvesztő 

 

                                               Felelős: Dollenstein László, polgármester 

                      Határidő: a határozatban foglaltak szerint 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

13./    Egyéb ügyek 

- Szándéknyilatkozat az I. sz. tartósan betöltetlen háziorvosi 

körzet   betöltéséhez 

           Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

Dollenstein László polgármester: 

Az évek óta tartósan betöltetlen I. számú háziorvosi körzet betöltésére van jelentkező Nemesné 

Dr. Kálmán Valéria háziorvos személyében. A Doktornő szeptembertől kívánja ellátni a 

feladatot, az induláshoz igénybe veszi a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által  a 

tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének 

támogatására kiírt pályázatot. A Doktornő vállalkozás keretében kívánja működtetni a körzetet.  

A pályázati kiírás szerint pályázatot az az orvos nyújthat be, aki jogszabályban meghatározott 

feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott 

háziorvosi szolgálatban legalább 6 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az 

önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, valamint feltétel továbbá, 

hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követő 3 hónapon belül a finanszírozási szerződés  

megkötésére is sor kerül.  

Kéri a képviselőket, hogy a praxis sikeres betöltése érdekében támogassák a szándéknyilatkozat 

megkötését. A pénzügyi-gazdasági bizottság ülésén Nemesné Dr. Kálmán Valéria személyesen 

ismertette elképzelését, terveit, elmondta, hogy megtekintette a rendelőt, a  felszereltségét 

elegendőnek tartja, és az asszisztensre is igényt tart. 



Megkérdezi a képviselőket, hogy a szándéknyilatkozat kiadásával kapcsolatban van-e kérdése, 

véleménye valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki elfogadja az I. számú háziorvosi körzet 

betöltéséhez szükséges szándéknyilatkozat kiadását, kézfeltartással szavazzon. 

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

Szám: 42/2018.(V.29.) Kt.h. 

Tárgy:    Szándéknyilatkozat kötése a Harta Nagyközség I. számú háziorvosi körzet betöltésére. 

 

H A T Á R O Z A T  

 

1. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Harta 

Nagyközség I. számú háziorvosi körzet betöltésére Harta Nagyközség Önkormányzata 

szándéknyilatkozatot kíván kössön Nemesné Dr. Kelemen Valéria háziorvossal. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a mellékelt tartalmú 

szándéknyilatkozat  aláírására. 

                                             Határidő: 2018. szeptember 1. 

    Felelős: Dollenstein László polgármester 

 

(a szándéknyilatkozat  a határozat melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Bejelenti, hogy pénzügyi-gazdasági bizottsági ülésen sor került a Sportegyesület vezetőinek az 

egyesület tevékenységével kapcsolatos meghallgatására is. A sportvezetők részletesen 

beszámoltak a futball szakosztály munkájáról, az elért sikerekről, a működéssel kapcsolatos 

gondokról is. A képviselők részéről kérdésként fogalmazódott meg, hogy az egyesület az 

önkormányzattól kisebb összegű támogatás esetén is működőképes tud maradni, valamint 

kérésként az, hogy használjanak ki minden pályázati lehetőséget, keressék meg az esetleges 

szponzorokat és próbálják meg kevesebb támogatással működtetni az egyesületet. A képviselő-

testület a 31/2018.(V.3.) számú határozatában  úgy döntött, hogy a Hartai Sportegyesület 

részére 2018-ban 2,5 millió Ft összegű működési támogatást, valamint a futballista gyerekek 

nyári táborozási költségeihez 300 ezer Ft-ot nyújt. A bizottsági állásfoglalás az, hogy ezt az 

összeget erre a futballszezonra fizessék ki és a további támogatás lehetőségéről az 

önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek ismeretében döntsenek majd. 

Bejelenti, hogy Stefán Jánosné hartai lakos részéről beadvány érkezett a hartai 011/12. hrsz-ú 

ingatlan kisajátításával kapcsolatosan. Stefán Jánosnét levélben tájékoztatta, hogy a 

beadványában foglaltakkal csak a kisajátítási eljárás teljes lezárását követően kíván az 

önkormányzat foglalkozni.  

Horváth Richárd és társai, hartai lakosok részéről e-mailban érkezett beadvány a hartai 1012. 

hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Válaszlevélben megírta, hogy a képviselő-testület 

az ingatlant értékesítette, a megkötött adás-vételi szerződést visszavonni, módosítani nem 

kívánja, így a beadványban foglaltakkal kapcsolatban érdemben nem kíván foglalkozni. 

Megkérdezi a képviselőket és jelenlévőket, hogy egyéb ügyek keretében van-e még valakinek 

kérdése, hozzászólása, bejelenteni valója? 

 

 

 

 



Dr. Sárközi Zsolt jegyző: 

Bejelenti, hogy 2018. június 1-től elköszön a jegyzői szakmától, megszűnik a jegyzői munkája 

a hartai és dunatetétleni önkormányzatoknál. Megköszöni a képviselők, a munkatársak, a 

lakosok munkáját, segítségét, a jelenlévőknek és a lakosságnak is további sikereket kíván. 

 

Dollenstein László polgármester: 

Úgy gondolja, hogy a Jegyző Úr munkahely váltása előrelépés a szakmai karrierjében, majd 

megköszönte az idáig végzett munkáját. 

 

Krausz Henrik képviselő: 

Megköszöni az önkormányzatnál végzett tevékenységét, további munkájához szakmai 

sikereket és jó egészséget kíván. 

 

Dollenstein László polgármester: 

További kérdés, hozzászólás nem volt a jelenlévők részéről, ezért az ülést 19,15 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

     

 

                       Dollenstein László                                        dr. Sárközi Zsolt 

                          polgármester                                                      jegyző 

 

 


