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Készült: 2 pld-ban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 5-én 

megtartott rendkivüli üléséről. 

 

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme. 

 

Jelen voltak: a Képviselő-testület részéről: 

  

Dollenstein László  polgármester 

  Arnold Csaba   képviselő 

  Frőhlich Henrik  képviselő 

  Leitert Ottó   képviselő 

  Krausz Henrik   képviselő 

  Kuncz Gábor   képviselő 

  Schuckert György  képviselő 

  

az Önkormányzati hivatal részéről: 

   

  Koósné Knódel Katalin aljegyző  

   

Dollenstein László polgármester 17,00   órakor megnyitotta a rendkívüli ülést, a rendkivüli 

ülésen minden képviselő részt vesz, megállapítja, hogy a képviselő-testület  határozatképes.  

Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására legfőképpen az orvosi 

rendelő korszerűsítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása, az EFOP-1.5.3-16. 

számú nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése és a megállapodás aláírásának 

jóváhagyása, valamint az EFOP392. tárgyú pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatása 

miatt volt  szükség. Kéri a napirend  elfogadását, illetve megtárgyalását. 

A napirendre az alábbiak szerint tette meg a javaslatot: 

 

1./        Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv módosításáról 

                        Előadó: polgármester 

2./ Előterjesztés közbeszerzési eljárás megindítása „Hartai orvosi rendelő 

korszerűsítése” elnevezés tárgyában 

Előadó: polgármester 

3./ Előterjesztés a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek” (EFOP-1.5.3-16) elnevezésű nyertes pályázat 

támogatási szerződésének megkötése és az ehhez kapcsolódó konzorciumi 

megállapodás aláírásának jóváhagyása tárgyában 

Előadó: polgármester 

4./ Előterjesztés a  „Solti konzorcium Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben” című,  EFOP-3.9.2-16-2017-00008 kódszámú pályázat, 

„Rendezvények a Solti konzorciumban – EFOP392” tárgyú közbeszerzési 

eljárásának lefolytatása tárgyában 

Előadó: polgármester 

            5./       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 7 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot  elfogadta. 

 

 

1./        Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési  terv módosításáról 

                        Előadó:   Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

A Képviselő-testület 2018. évre elfogadott belső ellenőrzési tervének módosítását javasolja, 

melynek tárgya a karbantartás érdekében beszerzett tárgyi eszközök működtetése és a 

karbantartás célját szolgáló beszerzések vizsgálata, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal 

számviteli politika és a kapcsolódó szabályzatok aktualizáltsága a dolgozók munkaköri 

leírásaival összhangban. A módosítás elfogadásával a képviselő-testület 120/2017.(XII.19.) Kt. 

számú határozata hatályát veszti. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a belső ellenőrzési terv módosításával kapcsolatban van-e 

kérdése, véleménye valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a 2018. évi belső 

ellenőrzési terv módosításával a határozat-tervezetben foglaltaknak megfelelően, 

kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

            Szám:  43/2018.(VII.5) Kt.h. 

 Tárgy: Harta Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve 

 

H A T Á R O Z A T  

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervet  

az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Hatályát veszti a képviselő-testület 120/2017. (XII.19.) 

Kt. határozata. 

 

                                     Felelős: Koósné Knódel Katalin, aljegyző 

                                     Határidő: 2018. december 31. 

 

(az 1. sz. melléklet a határozat melléklete) 

 

2./ Előterjesztés közbeszerzési eljárás megindítása „Hartai orvosi rendelő 

korszerűsítése” elnevezés tárgyában 

Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Az Önkormányzat pályázat keretében kívánja felújítani, illetve korszerűsíteni az orvosi 

rendelőt. Az építési beruházás értékhatára meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az eljáráshoz elkészült az ajánlattételi felhívás és a 



közbeszerzési dokumentáció. A beérkezett ajánlatok alapján javasolja, hogy a közbeszerzési 

eljárást a Bács-Tender Kft. folytassa le. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy javaslatával kapcsolatban van-e kérdése, véleménye 

valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Bács-Tender Kft. 

megbízásával „Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” elnevezéssel közbeszerzési eljárást 

indítsanak, valamint az eljárás lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívást és a 

közbeszerzési dokumentációt jóváhagyják, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 44/2018. (VII.5.) Kt. határozat  

Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása „Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” elnevezéssel 

 

H A T Á R O Z A T  
 

1. A képviselő-testület „Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” elnevezéssel a Bács-Tender Kft. 

megbízásával közbeszerzési eljárást indít. 

 

 2. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési 

dokumentációt jóváhagyja. 

 

(az ajánlattételi felhívás a határozat 1. sz. melléklete) 

 

Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: 2018. július 9. 

            Értesül: Bács-Tender Kft. 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

 

3./ Előterjesztés a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek” (EFOP-1.5.3-16) elnevezésű nyertes pályázat 

támogatási szerződésének megkötése és az ehhez kapcsolódó konzorciumi 

megállapodás aláírásának jóváhagyása tárgyában 

Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Az EFOP-1.5.3-16. számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek” elnevezésű pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

támogatásban részesült. Az elnyert támogatás 100 %-os támogatási intenzitású, tehát az 

önkormányzat saját forrásának bevonására nincs szükség, előlegként 100 %-ban lehívható, így 

a megvalósítás időszakosan sem terheli a költségvetést. A támogatói döntés értelmében Solt 

Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető a konzorciumi partnerekkel közösen  összesen 

496.789.992,- Ft támogatást nyert. A konzorciumi feladatokat Solt Város Önkormányzata látja 

el. Véleménye szerint a pályázat tartalmi megvalósítása továbbra is támogatható, célszerű, a 

Minisztériumi támogatási szerződés megkötése és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás 

aláírását hagyja jóvá a testület és továbbra is támogassák a megvalósítani kívánt pályázatot, 

valamint kapjon a polgármester felhatalmazást a szerződés megkötéséhez szükséges 

konzorciumi megállapodás aláírására. 



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

valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a fenti számú nyertes pályázat 

támogatásával, a támogatási szerződés megkötése és a konzorciumi megállapodás aláírásának 

jóváhagyásával, a megítélt támogatási összeg elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Szám: 45/2018. (VII.5.) Kt. határozat  

Tárgy:  „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” 

(EFOT-1.5.3-16) elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése és az ehhez 

kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása. 

 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” (EFOP-1.5.3-

16) elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése és az ehhez 

kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása tárgyú előterjesztést, és 

továbbra is támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, a megítélt támogatás 

elfogadásával egyetért.  

 

2.) Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dollenstein László 

polgármestert a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges konzorciumi megállapodás 

aláírására. 

- Végrehajtás határideje: Támogatási Szerződés megkötésének határideje 

- Végrehajtásért felelős: Dollenstein László polgármester 

 

Képviselő-testület határozatáról értesül: 

- Kalmár Pál polgármester, konzorciumvezető 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

4./ Előterjesztés a  „Solti konzorcium Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben” című,  EFOP-3.9.2-16-2017-00008 kódszámú pályázat, 

„Rendezvények a Solti konzorciumban – EFOP392” tárgyú közbeszerzési 

eljárásának lefolytatása tárgyában 

Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Szintén Solt Város Önkormányzatával közösen elnyert pályázat támogatási szerződésének 

aláírását követően a képzések és a  továbbképzésekhez  kapcsolódóan szükséges a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása. A képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy az 

eljárást a konzorciumi tagok közösen valósítsák meg és hatalmazzák fel Solt Város 

Polgármesterét , mint a konzorcium vezetőjét, a közös beszerzési eljárás lefolytatására. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdése, véleménye 

valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a „Solti konzorcium Humán 

kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt tekintetében a képzések és 



továbbképzések közbeszerzési eljárását a konzorcium tagjai közösen valósítsák meg, valamint 

Kalmár Pál Solt Város polgármesterének felhatalmazásával a közös beszerzési eljárást 

lefolytatására, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Szám: 46/2018. (VII.5.) Kt. határozat  

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

EFOP-3.9.2-16-2017-00008 kódszámú pályázat, „Rendezvények a Solti konzorciumban – 

EFOP392” tárgyú közbeszerzési eljárásának lefolytatása  

 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Harta Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete egyetért, hogy a „Solti 

konzorcium Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP 3.9.2-

16-2017-00008 kódszámú projekt tekintetében a képzések és továbbképzések 

közbeszerzési eljárását a konzorcium tagjai közösen valósítsák meg.  

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

Solt Város polgármesterét, mint a konzorcium vezetőjét, hogy a közös beszerzési 

eljárást lefolytassa. 

 

Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: 2018. július 9. 

Értesül: Kalmár Pál polgármester, konzorciumvezető 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

   

5./       Egyéb ügyek 

                                  Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

 

Dollenstein László polgármester: 

Megkérdezi a képviselőket, hogy egyéb ügyek keretében kérdése, véleménye, hozzászólása 

van-e valakinek, amennyiben nincs megköszöni a rendkívüli ülésen való részvételt és az ülést 

18,00 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

                     Dollenstein László    Koósné Knódel Katalin 

                          polgármester                aljegyző 


