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Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 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.  január  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
Kuncz Gábor képviselő
Leitert Ottó  képviselő
Schuckert György képviselő

az Önkormányzati hivatal részéről:

Dr. Sárközi Zsolt jegyző
Keresztély László műszaki vez.főtanácsos

meghívottak:

Frőhlich Henrikné német nemzetiségi önk. elnöke
Balog Tünde tervező

Dollenstein László  17 órakor megnyitja az ülést,  az ülésen Krausz 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 napirendjét javasolja 9. „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívás
támogatása a tömeges migráns betelepítés ellen, 10. Agro-Harta Zrt. támogatás iránti kérelme
útfelújítási  munkáihoz,  11.  Evangélikus  Egyházközség  támogatás  iránti  kérelme
templomtorony festési munkálataihoz napirendek kiegészítésével.
A napirendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 
1./     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
2./     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Előadó: Dollenstein László, polgármester 
3./     Előterjesztés benyújtandó pályázatokról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
4./     Előterjesztés a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
5./     Előterjesztés a Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Harta 
         Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
6./     Előterjesztés a településképi rendeletről 
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
7./     Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 



         Előadó: Dollenstein László, polgármester
8./     A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatának elfogadása
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
9./    „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívás támogatása a tömeges 
         migráns betelepítés ellen,
         Előadó: Dollenstein László, polgármester

    10./    Agro-Harta Zrt. támogatás iránti kérelme útfelújítási munkáihoz
        Előadó: Dollenstein László, polgármester

    11./   Evangélikus Egyházközség támogatás iránti kérelme templomtorony festési 
             munkálataihoz

        Előadó: Dollenstein László, polgármester
    12./  Egyéb ügyek 

          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 napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzá-
szólás, más javaslat?

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 december 19-én tartotta utolsó ülését, a két ülés között eltelt időszakról
az alábbiakban számol be: 
- mini-bölcsőde kialakítására 12 M Ft-ot, orvosi rendelő korszerűsítésére 70 M Ft-ot nyert az
önkormányzat, a támogatási szerződések aláírása folyamatban van,
- Szociális tűzifa pályázat keretében megrendelésre került 360 erdei m3 fa, 122 kérelmező
nyújtotta be ez irányú kérelmét, a fa leszállítása, kiosztása folyamatban van,
- Aláírásgyűjtés történt az erdélyi kisebbség jogaiért, az aláírásgyűjtést a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat támogatta,
-  január  27-én  ismételten  megrendezésre  került  a  kolbásztöltő  verseny,  a  IV.  Hartai
Kolbászfesztivál.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
 
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: 5 fő)

                       2./     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                            Előadó: Dollenstein László, polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)



Dollenstein László, polgármester:                                       
A jövőbeni döntések megalapozottsága, a testület ellenőrző szerepének fokozása érdekében
szükséges  a  lejárt  határidejű  határozatokról  időnként  beszámolni.  A  beszámoló  írásban
kiküldésre került, kéri a képviselők véleményét, hozzászólását.

A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 6 igen szavazattal a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

 (a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

3./     Előterjesztés benyújtandó pályázatokról
                 Előadó: Dollenstein László, polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Dollenstein László, polgármester:
Pályázati felhívásokkal kapcsolatosan többször tartott a testület informális ülést, megbeszé-

lést,
részletesen átbeszélve a lehetőségeket, megfogalmazva a célt. Ennek eredményeképpen úgy
döntöttek, hogy három pályázati felhívásra nyújtanak be pályázatot. Így a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz „Szálláshely kialakítása Harta központjában I. ütem” címmel,
közel  50  M  Ft  értékben,  közösségi  célú  fejlesztések,  a  helyi  életminőség  javításának
támogatása,  VP6-19.2.1.-91-3.-17.  című pályázati  felhívásra  „Játszótér  kialakítása  Hartán”
címmel, mintegy 6,2 M Ft értékben, végül a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását  segítő,  infrastrukturális  hátterét  biztosító  fejlesztések,  ZP-1-2017.  című
pályázati  felhívásra  „Villamosenergia-hálózat  kiépítése  Hartán  a  Szarkási-szőlők  zátkerti
ingatlanjainak területén” címmel 10 M Ft értékben. Ez utóbbi 100 % támogatottságú, az előző
kettő pályázatnál természetesen az önkormányzat a szükséges önerőt vállalja és biztosítja. A
pénzügyi-gazdasági  bizottság  a  pályázati  célokkal  egyetért,  a  pályázatok  benyújtását  és  a
határozat-tervezetekben  foglaltakat  elfogadásra  javasolja  a  Képviselő-testület  felé.  A
képviselő-testületnek 3 határozatot szükséges most elfogadni.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése,
véleménye,  hozzászólása  valakinek,  amennyiben  nincs,  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  Jövőnk
Energiája  Térségfejlesztési  Alapítványhoz  „Szálláshely  kialakítása  Harta  központjában  I.
ütem”  című  pályázat  benyújtásával  és  a  szükséges  9.997.500,-  Ft  önerő  biztosításával,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám:  1/2018.(I.29.) Kt.h.
Tárgy: Pályázat benyújtása szálláshely kialakítására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítványhoz 

H A T Á R O Z A T 

1.  Harta  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő  hartai
belterület  3-as  hrsz.  alatti  telken  szálláshelyet  kíván  létesíteni  a  Pakson  megépítendő  új
atomerőművi blokkok (Paks II) megépítéséhez kapcsolódóan. 
2. A projekt megvalósítása érdekében a paksi Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
Kuratóriumának  2017.  november  28-i  ülésén  a  33/2017.(XI.28.)  számú  határozatával
elfogadott  pályázati  felhívása  2.  Az  életminőséget  javító  beruházások  pályázati  ablaka



keretében „Szálláshely kialakítása Harta központjában, I. ütem” címmel pályázatot nyújt
be az Alapítványhoz.
3. A beruházáshoz elfogadott árajánlatok összege és így a beruházás összértéke: 49 987 500,
azaz negyvenkilencmillió-kilencszáznyolcvanhétezer-ötszáz Ft.
4. A támogatás intenzitása max. 40 millió Ft esetén 20%, ennél magasabb összegnél 30%. Az
igényelt támogatás összege 39 990 000, azaz harminckilencmillió-kilencszázkilencvenezer Ft.
A szükséges 20%-os 9 997 500, azaz kilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-ötszáz Ft önerőt
a képviselő-testület a költségvetésében biztosítja.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének
a fentiek szerinti beterjesztésére.
                                   
                                             Felelős: Dollenstein László, polgármester
                                             Határidő: 2018. január 31.

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

Dollenstein László, polgármester:

Megkérdezi a képviselő-testület  tagjait,  hogy aki egyetért  a Közösségi célú fejlesztések,  a
helyi életminőség javításának támogatása című, VP6-19.2.1.-91-3.-17 kódszámú, „Játszótér
kialakítása Hartán” című pályázat benyújtásával és a szükséges 1.210.554,-  Ft ,-  Ft önerő
biztosításával, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám:  2/2018.(I.29.) Kt.h.
Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér kialakítására

H A T Á R O Z A T 

1.     Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete játszóteret kíván kialakítani
Hartán a belterület 1655/3-as hrsz-ú területen.
2.  A projekt  megvalósítása  érdekében  Magyarország  Kormányának  VP6-19.2.1.-91-3.-17
kódszámú felhívására „Játszótér kialakítása Hartán” címmel pályázatot nyújt be a kiíróhoz.
3. A beruházáshoz elfogadott árajánlatok összege és így a beruházás összértéke: 6 210 554,
azaz Hatmillió-kettőszáztízezer-ötszázötvennégy Ft.
4.  A támogatás  intenzitása legfeljebb 85%, min.  500 000,  max.  5 000 000 Ft,  az  igényelt
támogatás  összege  5 000 000,  azaz  Ötmillió  Ft.  A szükséges  1  210 554,  azaz  Egymillió-
kettőszáztízezer-ötszázötvennégy Ft önerőt a képviselő-testület a költségvetésében biztosítja.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének
a fentiek szerinti beterjesztésére.

                                             Felelős: Dollenstein László, polgármester
                                             Határidő: 2018. január 31.

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

Dollenstein László, polgármester:
A harmadik pályázat a Földművelésügyi Minisztériumhoz kerül benyújtásra,  megkérdezi a
képviselőket,  hogy az előterjesztésben foglalt  pályázati  céllal  kapcsolatban van-e kérdése,
véleménye,  hozzászólása  valakinek,  amennyiben nincs,  kéri,  hogy aki  egyetért  a  zártkerti



besorolású  földrészletek  mezőgazdasági  hasznosítását  segítő,  infrastrukturális  hátterét
biztosító  fejlesztések  támogatására  (ZP-1-2017  kódszámú),  „Villamosenergia-hálózat
kiépítése  Hartán  a  Szarkási-szőlők  zártkerti  ingatlanjainak  területén”  című  pályázat
benyújtásával, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám:  3/2018.(I.29.) Kt.h.
Tárgy: Pályázat benyújtása zártkerti infrastruktúra fejlesztésére (villamosenergia-hálózat 
kiépítése)  

H A T Á R O Z A T 

1.      Harta  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  villamosenergia-hálózatot
kíván  kiépíteni  a  Harta,  „Szarkási-szőlők”  elnevezésű  külterületi  részén  lévő  zártkerti
ingatlanok területén a községből Dunatetétlen felé vezető szilárd út vonalától kiindulva. 
2.  A  képviselő-testület  a  zártkerti  besorolású  földrészletek  mezőgazdasági  hasznosítását
segítő,  infrastrukturális  hátterét  biztosító  fejlesztések  támogatására  kiírt  a  ZP-1-2017.
kódszámú felhívás keretében „Villamosenergia-hálózat kiépítése Hartán a Szarkási-szőlők
zártkerti  ingatlanjainak  területén”  címmel  pályázatot  nyújt  be  a  Földművelésügyi
Minisztériumhoz. 
A beruházás összértéke: 10 000 000 azaz tízmillió Ft.
3. A támogatás intenzitása 100% legfeljebb 10 000 000 Ft.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének
a fentiek szerinti beterjesztésére.

                                             Felelős: Dollenstein László, polgármester
                                             Határidő: 2018. január 31.

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

4./     Előterjesztés a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
                          Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt jegyző:
Jogszabály írja elő, hogy az önkormányzatnak minden év március 31-ig tervet kell készíteni
az adott  év közbeszerzéseiről.  A 2018. évi  terv három közbeszerzést  tartalmaz:  a JETA –
Szálláshely  kialakítása  Harta  központjában,  I.  ütem,  amely  pályázat  közbeszerzési  eljárás
megindításának tervezett időpontja: 2018. május hónap. A TOP – Szociális Alapszolgáltatási
Központ  kialakítása  Hartán,  melynek  közbeszerzési  eljárás  megindításának  tervezett
időpontja:  2018. február hónap.  A harmadik közbeszerzést  a  TOP – Hartai  orvosi rendelő
korszerűsítése,  melynek  közbeszerzési  eljárás  megindításának  tervezett  időpontja:  2018.
április  hónap.  A  terv  nem  vonja  maga  után  a  közbeszerzési  eljárások  lefolytatásának
kötelezettségét, módosított közbeszerzést is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból
előállt  közbeszerzési  igény  vagy  egyéb  változás  merült  fel.  Ezekben  az  esetekben  a
közbeszerzési  tervet  módosítani  kell  az  ilyen  igény  vagy  egyéb  változás  felmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is. 

Dollenstein László, polgármester:



Elmondja, hogy a pénzügyi-gazdasági bizottság a közbeszerzési tervről szóló előterjesztést
megtárgyalta,  a  határozat-tervezetben foglaltakat  elfogadásra javasolja  a  Képviselő-testület
felé. Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan van-e
kérdése, véleménye valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat
2018. évi közbeszerzési tervével, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám:  4/2018.(1.29.) Kt.h.
Tárgy: A 2018. évi közbeszerzési terv 

H A T Á R O Z A T 

 Harta  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2018.  évi
összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.

(a terv a határozat melléklete)
                                 
                                 Felelős: Dollenstein László, polgármester

Határidő: folyamatos

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

5./     Előterjesztés a Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányza-
ta   
         és a Harta Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködési 
         megállapodás jóváhagyásáról            

                                Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt  jegyző:
Jogszabályi előírás alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit,  továbbá gondoskodik a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az együttműködési megállapodást
az önkormányzat megkötötte a nemzetiségi önkormányzattal, melyet minden évben szükséges
felülvizsgálni.  Ennek megfelelően és  a belső  ellenőr  észrevétele alapján – a figyelembe
veendő  jogszabályok  javítása,  költségvetési  koncepció,  féléves  beszámoló  törlése,
zárszámadás meghatározásának pontosítása miatt – módosítani szükséges az együttműködési
megállapodást. 

Dollenstein László polgármester:
Megkérdezi a képviselő-testület  tagjait,  hogy az előterjesztésben foglaltakkal  kapcsolatban
van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a
Harta  Nagyközség  Német  Nemzetiségi  Önkormányzata  és  a  Harta  Nagyközség
Önkormányzat  közötti  együttműködési  megállapodás  jóváhagyásával,  kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 5/2018.(I.29.)



Tárgy: A Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata és Harta Nagyközség 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 

H A T Á R O Z A T 

1. Harta Nagyközség Önkormányzata a Harta Nagyközség Német Nemzetiségi 
Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § 
(1) bekezdése alapján megkötendő megállapodást elfogadta. 
2. Hatályát veszti a felek között 2016. február 25-én létrejött együttműködési 
megállapodás.

(a megállapodás a határozat melléklete)
                                 
                                 Felelős: Dollenstein László, polgármester

         Határidő: folyamatos

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

6./     Előterjesztés a településképi rendeletről 
                                          Előadó: Dollenstein László, polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
A településképi rendeletet tervezetét a Képviselő-testület decemberi ülésén tárgyalta, akkor 
nem került elfogadásra, mert az állami főépítész véleménye még nem érkezett meg. Ez azóta
megtörtént. 
Ismertette a Nemzeti Park és az állami főépítész véleményét. 
A tervezet lényegesen nem változott, ezért újabb előterjesztés nem készült a rendelethez csak
a hatásvizsgálati lap és a rendelettervezet került kiküldésre. A pénzügyi-gazdasági bizottság
részletesen áttárgyalta a rendelet-tervezetet, és az alábbi módosításokkal elfogadásra javasolta
a Képviselő-testület felé:

- A  12.§-ból  kikerülne  a  „fémlemezfedés,  bitumenes  zsindelyfedés,  tetőcserepet
utánozó” szövegrész és idekerülne az 5 méternél nem magasabb fáknak a telekhatártól
legalább  3  méterre,  a  magasabbak  legalább  6  méterre  történő  ültetésének
kötelezettsége, illetve a szomszédos légtérbe való átnyúlás tiltása.

- A 13.§ b) pontjába belekerülne, az egyemeletes ház építésének lehetősége
- A 13.§ c) pontjába a” lábazat és oszlopok között rácsos vagy hézagos, áttört” szöveg

helyett a „nem dróthálós” kifejezés kerülne.
- A 14.§ c)  pontjában a földszintes építési  mód a „fő tömegét tekintve” kifejezéssel

enyhülne
- A 15.§  (3)  bekezdéséből  és  a  19.§  (3)  bekezdéséből  kikerülne  a  napelemeknek,

napkollektoroknak csak a tetőfelület felének befedhetőségére vonatkozó korlátozás
- A 16.§ b) pontjából kikerül a „műanyag nyílászáró” és a „látszó redőnytok” kifejezés,

a c ) pontba pedig az „utcai homlokzaton látszó redőnytok” kerülne.
- A 16.§  f)  pontjából  kikerül  a  „cserép-,  az  üveg-,  vagy  a  natúr  színű  fémlemez”

kifejezés, ) és megszűnik a utcavonalon álló gépjármű-tároló tiltása
- A 17.§ -ban a tiltott tetőidom leírása csak „bonyolult, összetett” lenne.
- A 19.§ (6) bekezdéséből törlésre kerül a műanyag árnyékolók tiltása



- A 21.§ b) pontjából a „fából készült, vagy fával borított fém külső nyílászáró” illetve a
„barnára, zöldre” szövegrészek kerülnének törlésre

- A 22.§ (2) bekezdésébe is bekerülne a fénypontok felfelé világításának tiltása

Ezt még kiegészíti két pontosítással, a 26.§ (1) bekezdés d) pontjában az „utcai” kifejezés
helyett a „közterület felőli” kifejezést, a (3) bekezdés a) pontjában pedig helytelen az e-mail
cím, a harta@harta.hu cím a helyes.
Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  rendelet-tervezettel,  valamint  a  módosító
indítvánnyal kapcsolatban van-e kérdése, véleménye valakinek?

Leitert Ottó képviselő:
A képviselő-testület  egy  racionális  szabályozást  kíván  bevezetni,  a  legkevesebb  kikötés,
korlátozás alkalmazásával. Ha valaki a saját tulajdonán építkezni szeretne, akkor a testület ne
gördítsen akadályt ez elé.

Dollenstein László polgármester:
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az módosító indítvánnyal egyetértenek-e,
amennyiben igen, kézfeltartással szavazzanak.
A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 6 igen szavazattal a
pénzügyi-gazdasági bizottság módosító indítványával egyetért.

Szám: 6/2018.(I.29.)
Tárgy: A Harta Nagyközség településképének védelméről szóló rendelet-tervezet módosítása
                                 

H A T Á R O Z A T

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harta Nagyközség 
településképének védelméről szóló rendelet-tervezetét az alábbiak szerint módosítja:

- A 12.§-ból  hatályát  veszti  a  „fémlemezfedés, bitumenes  zsindelyfedés,  tetőcserepet
utánozó” szövegrész, illetve kiegészül az alábbi (2) és (3)-as bekezdésekkel:
„(2) Közterületekbe nem tartozó telken az 5,0 méternél magasabbra nem növő fát a
telekhatártól számított 3,0 m-en, az 5,0 méternél magasabbra növő fát a telekhatártól
számított 6,0 m-en belül nem lehet telepíteni.
(3) A telken belül telepített növények esetében annak tulajdonosa, használója köteles
úgy gondozni, nyesni a növényt, hogy az a telek légteréből a szomszédos telek fölé,
illetve a közterület  fölé  a közlekedést akadályozó vagy a közműhálózatokat  zavaró
módon nem nyúlhat.”

- A 13.§ b) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „fő tömegét tekintve jellemzően
földszintes, vagy egyemeletes, beépíthető tetőterű épület”

- A 13.§ c) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „zárt,  vagy félig zárt,  nem
dróthálós, a közterület felőli épülethez anyagában és színében illeszkedő kerítés.”

- A 14.§ c) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „fő tömegét tekintve jellemzően
földszintes építési mód”

- .A 15.§ (3) bekezdéséből hatályát veszti a „legfeljebb a tetőfelület felére” szövegrész.

mailto:harta@harta.hu


- A 16.§ b) pontjából hatályukat vesztik a „műanyag nyílászáró” és a „látszó redőnytok”
szövegrészek

- A 16.§  c)  pontjának  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép:”utcai  homlokzaton  látszó
redőnytok,”

- A 16.§  f)  pontjának  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép:  ”natúr, vagy  a  szürke  és
barnásvörös árnyalataira kezelt, fedéstől eltérő tetőfedőanyag”

- A 17.§ d) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „bonyolult, összetett tetőidom
nem alkalmazható.”

- A 19.§ (3) ) bekezdéséből hatályát veszti a „legfeljebb a tetőfelület felére” szövegrész.
-
- A 19.§  (6)  bekezdéséből  hatályát  veszti  az  „a  nyílászáró  árnyékolására  műanyag

redőny vagy zsalugáter, valamint” szövegrész
- A 21.§ (1) bekezdés b) pontjából hatályát veszti a „fából készült, vagy fával borított

fém külső nyílászáró” illetve a „barnára, zöldre” szövegrész

- A 22.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel: „A fényszennyezést kerülendő
a fénypontok felfelé ne világítsanak.”

- A 26.§ (1) bekezdés d) pontjában az „utcai” szövegrész helyébe a „közterület felőli”
kifejezés lép.

- A 26.§ (3) bekezdés a) pontjában a „hivatal” szövegrész helyébe a „harta” kifejezés 
lép.

                                                  Felelős: Dollenstein László, polgármester
                                                  Határidő: azonnal

 (a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

Dollenstein László polgármester:
Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az előbbiek szerint módosított településképi rendelet-
tervezettel, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelete

Harta Nagyközség településképének védelméről

(a rendelet szöveges része a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete, a rendelet melléklete az előterjesz-
tett tervezetben szereplővel egyező.)

                                              (a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

7./     Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 
               Előadó: Dollenstein László, polgármester



(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
Helyi adórendeletünk egyes adófajták megfizetése alól mentességet biztosít, ezek között van,
amikor  teljesen  felesleges  az  ügyfeleket  és  a  hivatalt  is  terhelni  az  ezzel  kapcsolatos
bejelentésekkel,  mert  a  tényállás  alapján  egyértelmű  a  mentesség  fennállása.  A rendelet
módosításával az adatbejelentési kötelezettség megszűnne, vagyis azt a vállalkozónak nem
minősülő adóalanyt, akit nem terhel építményadó adófizetési kötelezettség, mentesül az adat
bejelentési kötelezettség alól. Mentes az építményadó megfizetése alól a telek és a garázs is,
ez esetben is a vállalkozónak nem minősülő adóalany mentesül a bejelentési  kötelezettség
alól.
A pénzügyi-gazdasági bizottság a rendelet-tervezet módosítását megtárgyalta, az jóváhagyva
elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy  a  tervezett  módosítással  kapcsolatban  van-e  kérdésük,
véleményük,  esetleg  más  javaslatuk,  amennyiben  nincs,  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  helyi
adókról  szóló  12/2016.  évi  (XI.30.)  önkormányzati  rendelet  módosításával,  kézfeltartással
szavazzon.
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotja:

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (I.29.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról szóló 12/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

(a rendelet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete)

8./     A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzatának   
          elfogadása.

                                 Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt jegyző:
Jogszabály  határozza  meg  a  kormánytisztviselőkre  vonatkozó  legfontosabb  hivatásetikai
alapelveket. A jogszabály alapján az önkormányzati köztisztviselőkre vonatkozó alapelveket a
képviselő-testületnek kell megállapítani.  A törvény által  kiemelt alapelvek többek között  a
hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos
jogszolgáltatás, pártatlanság, felelősségtudat és szakszerűség, előítéletektől való mentesség,
példamutatás, szakmai szempontok érvényesítése és számonkérési kötelezettség.

Dollenstein László polgármester:
Az etikai szabályzat írásban kiküldésre került, kéri a képviselők véleményét, hozzászólását,
javaslatát.  Amennyiben  nincs  kérdés,  vélemény,  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  Hartai  Közös
Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Etikai Szabályzatában megfogalmazott alapelvekkel,
kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 7/2018.(I.29.)
Tárgy: A Hartai Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Szabályzata



H A T Á R O Z A T 

  Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Hartai Közös Önkormányzati
Hivatal Etikai Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

(a szabályzat a határozat melléklete)
                                                                       

Határidő: folyamatos
Felelős: Dollenstein László, polgármester

 (a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

9./    „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívás   
       támogatása a tömeges  migráns betelepítés ellen,

                              Előadó: Dollenstein László, polgármester

(a felhívás a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
A Megyei Jogú Városok elnöke felhívással kereste meg a Képviselő-testületet, hogy együttes
erővel, összehangoltan lépjenek fel a Soros-tervvel, Soros-szervezetekkel szemben, közösen
lépjenek fel azért, hogy megőrizzék a magyar falvak, városok és magyar emberek biztonságát
és jövőjét.  Kérjék fel a kormányt, hogy ha kell törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a
Soros-terv  és  a  bevándorlásszervező  Soros-szervezetek  ellen,  mert  a  tömeges  betelepítés
komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Véleménye szerint ez a veszély minden
falut  és  várost  közvetlenül  fenyeget,  ezért  kérjék  fel  a  magyar  települések  képviselő-
testületeit, hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, ne engedjék, hogy
bevándorlásszervező irodákat és programokat hozzanak létre településükön.
Megkérdezi a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése, véleménye, hozzászólása 
valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a bevándorlásszervező irodák 
elutasításával, az kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi
határozatot hozta:

Szám:  8/2018.(I.29.) Kt.h.
Tárgy: Bevándorlásszervező irodák elutasítása

H A T Á R O Z A T 

  Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt,
hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

                              Felelős: Dollenstein László polgármester
                              Határidő:    2018. február 1.

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

Dollenstein László polgármester:



Kéri, hogy aki egyetért a bevándorlásszervező-szervezetek elutasításával, az kézfeltartással 
szavazzon.

Szám:  9/2018.(I.29.) Kt.h.
Tárgy: Bevándorlásszervező-szervezetek elutasítása

H A T Á R O Z A T 

Harta  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a
településekre  komoly  fenyegetést  jelentő  tömeges  betelepítés  miatt  felkéri  Magyarország
Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező
Soros-szervezetek ellen.

                                   Felelős: Dollenstein László polgármester
                                   Határidő: 2018. február 1.
                                   Értesül:                       Megyei Jogú Városok Szövetsége     
     

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

10./    Agro-Harta Zrt. támogatás iránti kérelme útfelújítási munkáihoz
                  Előadó: Dollenstein László, polgármester

Dollenstein László, polgármester:
Az Agro-Harta Zrt. ügyvezetője kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy újítsa fel a 0393-
as hrsz-ú önkormányzati utat. A cég maga is hozzájárul a felújításhoz és le is bonyolítja a
kivitelezést, ha az önkormányzat hozzájárul ehhez. 

Arnold Csaba alpolgármester:
Bejelentette érintettségét.

Dollenstein László, polgármester:
Kéri  a  képviselők  véleményét,  hozzászólását  a  kérelemmel  kapcsolatban.  A  pénzügyi-
gazdasági bizottság 400.000,- Ft-os hozzájárulást javasolt.
Amennyiben más javaslat, kérdés, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat felújítsa az 0393-as hrsz-ú utat a fenti feltételekkel, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  és  1  tartózkodással  az  alábbi
határozatot hozta:

Szám: 10/2018.(I.29.)
Tárgy: A 0393-as hrsz-ú önkormányzati út felújítása
  

H A T Á R O Z A T 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felújítja a 0393-as hrsz-
ú külterületi utat. Az önkormányzat a felújítás költségeire 400 000 Ft-ot különít el.

Felelős: Dollenstein László, polgármester
                                          Határidő: folyamatos
                                          Értesül: Agro-Harta Zrt.



(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

11./   Evangélikus Egyházközség támogatás iránti kérelme templomtorony 
festési munkálataihoz.

                        Előadó: Dollenstein László, polgármester

Dollenstein László, polgármester:
Az  Evangélikus  Egyházközség  képviselője  és  lelkésze  kérelemmel  fordult  a  képviselő-
testülethez az evangélikus templom tornyának festési munkáihoz anyagi támogatást kérve.
Kérelmükhöz csatolták a vállalkozó árajánlatát is, a vállalási díj összege: 1.948E Ft. A lelkész
úr  nem konkrét  összeget,  hanem lehetőségünkhöz  mérten  kéri  a  támogatást.  A pénzügyi-
gazdasági bizottság 1 millió Ft támogatást javasolt két évi támogatásként. Kéri a képviselők
véleményét, javaslatát a kérelemmel kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért
azzal,  hogy  az  Önkormányzat  az  Evangélikus  Egyházközség  részére,  a  templom-torony
festési munkáihoz 1.000.000,- Ft támogatást nyújtson, kézfeltartással szavazzon. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 11/2018.(I.29.)
Tárgy: Evangélikus Egyházközség támogatása 

H A T Á R O Z A T 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az evangélikus templom festési
munkálataihoz 1 millió Ft, azaz egymillió Ft támogatást nyújt az Evangélikus Egyházközség

részére a 2018 és 2019. évre vonatkozóan.

Felelős: Dollenstein László, polgármester
                                          Határidő: 2018.április 1.
                                          Értesül: Evangélikus Egyházközség

(a döntéshozatalban részt vett: 6 fő)

12./  Egyéb ügyek 
                  Előadó: Dollenstein László, polgármester

Dollenstein László, polgármester:
Megkérdezi  a  képviselőket,  jelenlévőket,  hogy  egyéb  ügyek  keretében  valami  bejelenteni
valója, hozzászólása, kérdése van-e valakinek, amennyiben nincs, az ülést 19,00-kor bezárja.

kmf.

  
       Dollenstein László dr. Sárközi Zsolt
          polgármester         jegyző


