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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. augusztus 30-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. augusztus 30-án 

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 

  Schuckert György  képviselő 

   

   

   az Önkormányzati hivatal részéről: 

 

  Dr. Fodor-Rácz Szilvia jegyző  

  Koósné Knódel Katalin aljegyző 

  Keresztély László  műszaki vez.főtanácsos 

     

   meghívottak: 

   

        

Dollenstein László 17,00 órakor megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ülésen minden 

képviselő részt vesz.  Köszönti a 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: a./ „Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása, b./ „A helyi identitás erősítése és 

közösségfejlesztés Solt és Harta településen” elnevezésű nyertes pályázat támogatási 

szerződésének megkötése és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának 

jóváhagyása, c./ Hámán Kató utcai lakosok telekkiegészítés-vásárlás iránti kérelme 

napirendeket, továbbá javasolja a  7. és 8. napirendi pontok napirendről való levételét.    Az 

ülés napirendjére  az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1./     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

         Előadó: Dollenstein László, polgármester 

2./  Előterjesztés a Harta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

módosításáról 

         Előadó: Dollenstein László, polgármester  

3./    Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 5/5015.(II.13.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

         Előadó: Dollenstein László, polgármester 

4./     A Bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosítása 

         Előadó: Dollenstein László, polgármester 



 

5./     Háziorvosi feladat ellátására vonatkozó szerződés elfogadása             

         Előadó: Dollenstein László, polgármester 

6./     Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása 

         Előadó: Dollenstein László, polgármester 

7./     Hartai Sportegyesület kérelme 

     Előadó: Dollenstein László, polgármester 

     8./    Egyéb ügyek   

  - A „Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” közbeszerzési eljárás ajánlatainak 

               elbírálása. 

     Előadó: Dollenstein László, polgármester 

  - „A helyi identitás erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen”  

              elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése és az ehhez 

              kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása. 

          Előadó: Dollenstein László, polgármester 

            - Hámán Kató utcai lakosok telekkiegészítés-vásárlási kérelme. 

           Előadó: Dollenstein László, 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./ Tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról  

            Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

 

Dollenstein László polgármester: 

A képviselő-testület munkaterve szerint május 29-én tartotta rendes ülését, ezt követően július 

5-én és 19-én üléseztek. A rendkivüli ülésen döntöttek többek között a 2018. évi belső 

ellenőrzési terv módosításáról, a hartai orvosi rendelő korszerűsítése pályázat közbeszerzési 

eljárásának megindításáról, az I. számú háziorvosi körzetre vonatkozó háziorvosi tevékenység 

ellátására kiírt pályázat elbírálásáról, a képviselő-testület döntése – 2018. október 1-től 

Nemesné dr. Kelemen Valéri doktornővel kötnek feladat-ellátási szerződést. 

- Június 6-án került sor az önkormányzati intézmények energiahatékonyságának javítása című 

pályázat munkaterület átadására, 

- június 23-án a Dunatáj Közalapítvány szervezésében immár harmadik alkalommal került 

megrendezésre a Múzeumok Éjszakája című kulturális rendezvény, 

- június 27-én a Művelődési Ház udvarába Kormányablak busz települt, biztosítva a lakosság 

helyben történő ügyintézés lehetőségét, 

- június 29-én kisebb delegáció vett részt a sándorfalvi Városnapokon, 

- július 16-tól Dunatetétlen község polgármesterével egyetértésben dr. Fodor-Rácz Szilviát 

nevezték ki  a Hartai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjévé, 

- július 21-én 7 fős delegáció utazott Lossburgba a Falunapra, ezzel egyidőben 4 fő lossburgi 

horgász-vendéget fogadtunk Hartán, akik 10 napot töltöttek a faluban, 



- augusztus 7-én az 51. sz. főút mellett kihelyezésre került az ún. „Harta szelfi pont”, a JAFER 

Kft. ügyvezetőjének Fogarassy Jánosnak és a Metalpack Kft-nek a felajánlását és munkáját 

ezúton is megköszöni, 

- augusztus 10-11-én került sor az immár hagyományosnak mondható V. Őrült Hajók versenye 

című rendezvényre. A rendezvénnyel kapcsolatban kisebb-nagyobb problémák merültek fel, a 

szervezőkkel közösen el kell gondolkodni a továbbiakról. 

- a Katolikus Egyház szervezésében ünnepelték az augusztus 20-át, Halasi László Richárd 

Hartáról elszármazott, jelenleg Londonban dolgozó információbiztonsági kockázatelemző 

mondott ünnepi beszédet, 

- augusztus 27-én a Bács-Kiskunban itthon vagy! ösztöndíj program tájékoztató napjára került 

sor  a Faluházban, a pályázati felhívás teljes anyag a Harta honlapon megtekinthető, a 

jelentkezési lap letölthető, 

- augusztus 27-én megkezdődött a Kékesi út felújításának műszaki átadás-átvétele, az útfelújítás 

még nem fejeződött be, folyamatban van a kapubejárók helyreállítása, az útpadka kialakítása, 

 augusztus 29-én a nemzetiségi önkormányzat tartott ülést. 

 

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: 7 fő) 

 

 

2./  Előterjesztés a Harta Nagyközség Önkormányzata 2018. évi 

      költségvetésének módosításáról 

                                         Előadó: Dollenstein László, polgármester 

  

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester:  

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására a központi és helyi intézkedések 

átvezetése miatt, így bevételi oldalon állami támogatásként a szociális és gyermekétkeztetési 

feladatok támogatása, bérkompenzáció, egyéb működési célú támogatások bevételeinél a 

közfoglalkoztatási programok támogatása, a különféle beruházási, felújítási pályázatok 

támogatása miatt, kiadási oldalon pedig ezen programok és pályázatok személyi juttatásainak 

és egyéb járulékainak növekedése, dologi kiadások , üzemeltetési anyag bérleti és lízing díjak, 

karbantartás, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások változása miatt van szükség. 

Összességében bevételek növekedése 205,459 EFt a kiadások növekedése 219.269 EFt, a 

tartalék csökkenése 13.810 EFt. A tartalékok csökkenését a TOP Szociális Alapszolgáltatási 

Központ projekthez és a JETA Szálláshely pályázathoz szükséges önerő biztosítása indokolja, 

melyről testületi döntés is van. A költségvetési rendelet módosítását a pénzügyi-gazdasági 

bizottság megtárgyalta, a módosítást elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

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

módosítással kapcsolatban? 

 

Leitert Ottó képviselő:  

Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetése 1 milliárd forintnál nagyobb, ez 

nagyon dicséretes. Véleménye szerint a költségvetést érintő változásnál az önkormányzati 



vagyon megőrzése is figyelembe van véve, 100 millióval nő évente az önkormányzat vagyona. 

A pályázatokkal megvalósított beruházások, felújítások mind az itt élők életminőség javulását 

eredményezik. Köszöni a hivatal dolgozóinak munkáját. 

 

Dollenstein László polgármester: 

Megköszöni a hozzászólást és a dicséretet, majd kéri a képviselőket, hogy aki egyetért Harta 

Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításával kézfeltartással 

szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 

Harta Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 
 

(a rendelet  a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

3./    Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 5/5015.(II.13.)  

         önkormányzati rendelet módosításáról 

                                Előadó: Dollenstein László, polgármester 

 

(az előterjesztés   a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete 

 

Dollenstein László polgármester: 

Felkéri a Jegyző Asszonyt a rendelet-módosítás ismertetésére. 

 

Dr. Fodor-Rácz Szilvia jegyző: 

A képviselő-testület  által 2015-ben megalkotott első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 

rendelet már 2017-ben módosításra került, amikor is bevezetésre került a jövedelemhatártól 

függően igénybevehető magasabb összegű támogatás. A képviselő-testület számára egyre 

fontosabb a lakosság megtartása, ezért a Hartán letelepedni vágyó, illetve itt maradó fiatalokat 

minél szélesebb körben kívánja továbbra is támogatni. Ezért javasolják a támogatottak körének 

kiszélesítését oly módon, hogy a támogatás ne az építési engedély jogerőre emelkedésétől 

függjön, hanem a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésétől.  

 

Dollenstein László polgármester: 

Az első lakáshoz jutók támogatását többnyire az ingatlant vásárlók veszik igénybe, tudomása 

szerint új ingatlant építő még nem is igényelte a támogatást. Véleménye szerint is célszerű a 

támogatottak körének kiszélesítése.  

A pénzügyi-gazdasági bizottság a módosítást megtárgyalta, azt jónak tartva elfogadásra 

javasolja a rendelet-módosítást a képviselő-testület felé. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet-

módosításával kapcsolatban van-e kérdése, véleménye, hozzászólása valakinek, amennyiben 

nincs kéri, hogy aki egyetért az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 5/2015.(II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon. 



Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (VIII.30.) 

önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók  támogatásáról  szóló 5/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet  a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

 

4./     A Bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási  

          megállapodás módosítása 

                                             Előadó: Dollenstein László, polgármester 

 

(az előterjesztés   a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete 

 

Dollenstein László, polgármester: 

A feladat-ellátási megállapodás módosításával kapcsolatban felkéri a Jegyző Asszonyt az 

előterjesztés ismertetésére. 

 

Dr. Fodor-Rácz Szilvia jegyző: 

A képviselő-testület májusi ülésén elfogadta a bölcsődei ellátás biztosítására szóló feladat-

ellátási megállapodást. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a szerződéssel kapcsolatban 

szakmai segítségnyújtással élt javasolva annak módosítását arra tekintettel, hogy jogszabályi 

rendelkezések szerinti bizonyos kötelező szerződési elemek kimaradtak a megállapodásból, 

mivel a szerződésnek tartalmaznia kell többek között az esetleges panaszok érvényesítésének 

rendjét, az önkormányzat részére történő beszámolás módját, a különféle adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítésének módját. A szakmai segítségnyújtás alapján a hiányzó elemek 

bekerültek a megállapodásba, valamint a számozási elírás is javításra került. A szerződés 

módosításához szükséges a nemzetiségi  önkormányzat képviselő-testületének  döntései is.  

 

Dollenstein László, polgármester: 

A nemzetiségi önkormányzat már meg is hozta a módosítással kapcsolatos döntését. A Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal szakmai segítséget ajánlott, az ajánlások figyelembevételével 

elkészült az új feladat-ellátási megállapodás. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy  a bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási 

megállapodás módosításával kapcsolatban kérdése, véleménye, hozzászólása van-e valakinek. 

Amennyiben nincs, kérte, hogy aki a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szakmai 

segítségnyújtása alapján a feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálatával, ennek 

következtében a 35/2018.(V.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezésével egyetért, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

 

Szám: 50/2018. (VIII. 30.) Kt. határozat  

Tárgy: 35/2018.(V.29.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése és a Bölcsődei ellátás 

biztosítására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás módosítása 

 

 



H A T Á R O Z A T  
 

1. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2018.(V.29.) Kt. határozatát 

hatályon kívül helyezi. 

 

2. Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján a bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó 

feladat-ellátási megállapodást felülvizsgálta és azt módosítani kívánja, egyúttal felhatalmazza 

a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.  

 

(a bölcsődei ellátás biztosításáról szóló feladat-ellátási megállapodás a határozat melléklete) 

 

Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: 2019. január 01. 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

 

5./     Háziorvosi feladat ellátására vonatkozó szerződés elfogadása             

                               Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés   a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

A képviselő-testület július 19-i rendkivüli ülésén az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi 

feladatainak ellátására kiírt pályázat nyertesének Nemesné dr. Kelemen Valéria háziorvost  

jelölte meg. A határozat alapján a doktornővel a feladat-ellátási előszerződés megkötésre került, 

most a háziorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől. A 

pénzügyi-gazdasági bizottság a szerződést megtárgyalta, azt jóváhagyásra javasolta a 

képviselő-testület felé. 

Az előszerződés tartalmát a képviselők ismerik, megkérdezi hogy a feladat-ellátási szerződéssel 

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

aki jóváhagyja a háziorvosi feladat ellátására vonatkozó, Nemesné dr. Kelemen Valéri 

háziorvossal megkötött feladat-ellátási szerződést, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Szám: 51/2018. (VIII.30.) Kt. határozat  

Tárgy: Háziorvosi feladat ellátására vonatkozó szerződés elfogadása 

 

H A T Á R O Z A T  
 

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét 

képező, Nemesné dr. Kelemen Valériával megkötött háziorvosi feladat-ellátási szerződést.   

 

(a feladat-ellátási szerződés a határozat melléklete) 

 

Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 10. 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 



6./     Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása 

                                                        Előadó: Dollenstein László polgármester 

 

(az előterjesztés   a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Újból kiírásra került a szociális tűzifa pályázat. A feltételek gyakorlatilag azonosak a tavalyival, 

az önkormányzatnak 1.000,- Ft önerőt kell biztosítani a vásárláshoz erdei m3-ként, valamint 

vállalni szükséges a szállítási költséget is. Javasolja, hogy az idei évben kemény lombos tüzifára 

pályázzon az önkormányzat.  A pénzügyi-gazdasági bizottság pályázati lehetőséget 

megtárgyalta és annak benyújtását javasolták. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a szociális tűzifa pályázat benyújtásával kapcsolatban van-e 

kérdés, vélemény, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

 

Szám: 52/2018.(VIII.30.) Kt.h. 

Tárgy: Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása. 

 

H A T Á R O Z A T  

A képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatására a belügyminiszter által 2018. július 17-én meghirdetett 

pályázati kiírás 3. pontja alapján, mint 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési 

önkormányzat, pályázatot nyújt be kemény lombos fafajtájú tűzifa megvásárlására, amelyre a 

pályázati kiírás 5.b) pontja alapján, 14.000,- Ft/erdei m3+ Áfa összegű támogatásra jogosult.  

Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges 1000,- Ft/erdei m3+ Áfa, összesen 

bruttó 553.720,-Ft önerőt és a szállítási költséget az önkormányzat általános tartaléka terhére 

költségvetésében biztosítja. 

Az önkormányzat vállalja a pályázati kiírás 6. pontjában az alpontok teljes körű 

figyelembevételével meghatározott, a szociális rászorultság és az igénylés részletes feltételeit 

tartalmazó rendelet megalkotását. 

Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

 

7./     Hartai Sportegyesület kérelme 

                                            Előadó: Dollenstein László, polgármester 

 

(az előterjesztés   a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete) 

 



Dollenstein László polgármester: 
A Sportegyesület 1.250.000,- Ft póttámogatást kér az egyesület működési költségeihez, illetve 

az éves fejlesztések megvalósításához. A Képviselő-testület áprilisi ülésén döntött a civil 

szervezetek támogatásáról, így a Sportegyesületnek   működési támogatásként 2.500.000,- Ft, 

táborozási hozzájárulás címén pedig 300.000,- Ft került átutalásra. A pénzügyi-gazdasági 

bizottság a kérelmet megtárgyalta, a kért támogatási összeg odaítélését javasolja a képviselő-

testületnek. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a sportegyesület póttámogatási kérelmével kapcsolatban van-

e kérdése, véleménye, hozzászólása valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a 

Sportegyesület részére további 1.250.000,- Ft támogatás megítélésével, kézfeltartással 

szavazzon. 

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

Szám: 53/2018. (VIII.30.) Kt. határozat 

Tárgy: Hartai Sport Egyesület támogatása 

 

H A T Á R O Z A T  

 

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hartai Sport Egyesület részére 2018. 

évre további 1 250 000 Ft támogatást ítél meg. 

Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 15. 

Értesül: Harta Sport Egyesület, Pénzügy 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

 

         8./    Egyéb ügyek   

           - A „Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” közbeszerzési eljárás  

                                   ajánlatainak elbírálása. 

                                  Előadó: Dollenstein László, polgármester 

 

(az előterjesztés   a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Az orvosi rendelő felújítására elindított közbeszerzési eljárásra, az ajánlattételi felhívásban 

meghatározott határidőig 2 db érvényes, 1 db érvénytelen ajánlat került benyújtásra. A 

közbeszerzési bírálóbizottság az ajánlatokat értékelte és javaslatuk, hogy a 2 db érvényes 

ajánlatból a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló Generál Építőipari Kft. hirdessék 

ki a közbeszerzési eljárás nyertesének. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy a közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálásával, a nyertessel 

kapcsolatban van-e kérdése, véleménye, hozzászólása valakinek? 

 

Krausz Henrik képviselő:  

Mi lesz ebből megvalósítva és mikorra? 

 

Dollenstein László polgármester: 

Az orvosi rendelő épületének energetikai célú felújítása keretében szerkezeti felújításra, teljes 

tetőcserére, nyílászárók cseréjére, szigetelésre kerül sor, a felújítás várható befejezése 2019. 

december hó. 



Megkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a közbeszerzési bírálóbizottság javaslatával a  

„Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálására 

vonatkozatóan, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Szám: 54/2018. (VIII.30.) Kt. határozat  

Tárgy: A „Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak 

elbírálása 

 

H A T Á R O Z A T  
 

1. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Bíráló Bizottság szakértői 

véleményét is figyelembe véve – megállapítja, hogy a „Hartai orvosi rendelő korszerűsítése” 

elnevezésű hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárása keretében az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott idő lejártáig 2 db érvényes, 1 db érvénytelen ajánlat került 

benyújtásra. 

 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást a Generál Építőipari Kft. – székhely: 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. – 

adta. 

3. A Képviselő-testület, mint ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok közül a közbeszerzési eljárás 

nyertesének a Generál Építőipari Kft. – székhely: 6300 Kalocsa, Vasút u. 20. – ajánlattevőt 

hirdeti ki. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás nyertesével 

kötendő szerződés aláírására. 

 

Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Értesül: Ajánlattevők, Bács-Tender Kft. 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

 

- „A helyi identitás erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen”  

                           elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése és az 

                           ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása. 

                Előadó: Dollenstein László, polgármester 

 

(az előterjesztés   a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a fenti elnevezésű, Solt várossal közösen elnyert pályázat 

42.326.078,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből Harta 5.099.946,- Ft összeg erejéig 

támogatott. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy Solt és Harta településeken olyan önszerveződő 

közösségek alakuljanak, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek 

önállóan is fennmaradni. A pályázat benyújtásakor kötött megállapodásnak megfelelően a 

konzorciumvezetői feladatokat Solt város Önkormányzata látja el. Most a képviselő-testületnek 

határozatban kell jóváhagynia nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötését, az ehhez 

kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírását, valamint támogatja a megvalósítani kívánt 

pályázatot és a megítélt támogatás elfogadásával is egyetért. 



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

hozzászólása valakinek, amennyiben nincs kéri, hogy jóváhagyja a „Helyi identitás erősítése és 

közösségfejlesztés Solt és Harta Településen”  elnevezésű nyertes pályázat támogatási 

szerződésének megkötését és a konzorciumi megállapodás aláírását, kézfeltartással szavazzon. 

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

 

Szám: 55/2018. (VIII.30.) Kt. határozat  

Tárgy: „A helyi identitás erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen” (TOP-

5.3.1-16-BK1) 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 helyi identitás 

erősítése és közösségfejlesztés Solt és Harta településen” (TOP-5.3.1-16-BK1) elnevezésű 

nyertes pályázat támogatási szerződés megkötése és az ehhez kapcsolódó konzorciumi 

megállapodás aláírásának jóváhagyása tárgyában készült 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) 

 

 

              - Hámán Kató utcai lakosok telekkiegészítés-vásárlási kérelme. 

                           Előadó: Dollenstein László, polgármester 

 

(az előterjesztés   a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete) 

 

Dollenstein László polgármester: 

Kövesdi Sándor a hartai 1704-1715 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak megbízásából kérelmet 

nyújtott be a földrészletek telekkiegészítésére vonatkozóan. A jelenleg hatályos HÉSZ szerint 

a tervezett telekkiegészítés nem hajtható végre, mivel az ingatlanok farmezsgyéjén övezeti határ 

húzódik, amit földrészlet nem metszhet át. Ez a probléma megoldódik majd, amikor is a 

településrendezési tervünk és építési szabályzatunk módosítása megtörténik és várhatóan 2019. 

január 1-én hatályba is lép. Ezen okból a képviselő-testület csak feltételes elvi állásfoglalást 

hozhat, miszerint várhatóan az új helyi építési szabályzat életbelépését követően a földrészletek 

kiegészítéséhez 400,- Ft/m2 egységáron hozzájárul. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy az elvi hozzájárulással, valamint a 400,- Ft/m2-es egységáron 

történő értékesítéssel kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük, amennyiben nincs kéri, hogy 

aki előzetesen hozzájárul  a Hámán Kató utcai lakosok telekkiegészítés-vásárlási kérelméhez a 

határozati-javaslatban foglaltaknak megfelelően, kézfeltartással szavazzon. 



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

 

Szám: 56/2018. (VIII.30.) Kt. határozat  

Tárgy:   Hámán Kató utcai lakosok telekkiegészítés-vásárlási kérelme 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kövesdi Sándor Péter Harta, Hámán K. 

u. 39. szám alatti lakos kérelmére – a hartai 1704-1715. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak 

vásárlási szándéknyilatkozata alapján – 20 m mélységű telekkiegészítéshez a megjelölt 

földrészletek vonatkozásában előzetesen hozzájárul 200,- Ft/m2 egységár alapján a következő 

feltételekkel: 

 

- Ezen hozzájárulás csak az új – várhatónak 2019. január 1.  után hatályosuló rendezési terv és 

helyi építési szabályzat e tekintetben megengedő életbelépése után válik érvényessé. 

- Az egyes földrészletek járművel történő megközelítése csak a megszerzett telekkiegészítések 

területén keresztül – a tulajdonosok között kötött átjárási szolgalmi jogra vonatkozó 

megállapodás alapján – lesz lehetséges. 

- A telekhatár-rendezési vázrajz (és az ügyvédi munkadíj) költsége a kérelmezőket terheli. 

 

                                                                   

Felelős: Dollenstein László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

Értesül:   Kövesdi Sándor Péter kérelmező 

 

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő) 

 

Dollenstein László polgármester: 

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

bejelenteni valója, hozzászólása, vagy véleménye, amennyiben nincs megköszöni az ülésen 

való részvételüket és az ülést 18,00 órakor lezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

                    Dollenstein László                                              dr. Fodor-Rácz Szilvia 

                        polgármester                                                                  jegyző 


