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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Harta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  február  15-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
Schuckert György képviselő

az Önkormányzati hivatal részéről:

Dr. Sárközi Zsolt jegyző
Keresztély László műszaki vez.főtanácsos
Koósné Knódel Katalin pü.csoportvezető

meghívottak:

Frőhlich Henrikné német nemzetiségi önk. elnöke
Frei Lászlóné intézményvezető

Dollenstein  László  17  órakor  megnyitja  az  ülést,  megállapítja,  hogy  az  ülésen  minden
képviselő  részt  vesz.   Köszönti  jelenlévőket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  összehívása  az
SZMSZ-ben  foglaltaknak  megfelelően  történt,  a  képviselő-testület  határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja  Keresztély  Lászlóné  igazgatási  főelőadót.   A napirend 7.
pontját  zárt  ülésen  javasolja  megtárgyalni.  Az  ülés  napirendjére  az  alábbiak  szerint  tesz
javaslatot:

 1./       Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról
           Előadó: polgármester
2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: polgármester
3./       Előterjesztés  az  önkormányzat  saját  bevételeinek  és  az  adósságot  keletkeztető

ügyleteiből  származó fizetési  kötelezettségeinek a  költségvetési  évet  követő  három
évre várható összegének meghatározásáról

            Előadó: polgármester           
4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester
5./ Az NKM ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT. tájékoztatója a Harta területén végzett 2017.

évi tevékenységéről 
Előadó: jegyző

6./       Előterjesztés a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról    
Előadó: jegyző



     7./       Előterjesztés életmentés miatt adható jutalmazásról  (Zárt ülésen)
            Előadó: polgármester

     8./        Egyéb ügyek  
            Előadó: polgármester

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

Dollenstein László polgármester:
Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy a  napirendi  javaslattal,  illetve  a  7.  napirend zárt  ülésen
történő  tárgyalásával  kapcsolatosan  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 és a 7. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

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

Dollenstein László polgármester:
A  képviselő-testület  január  29-én  tartotta  utolsó  ülését,  ahol  is  felülvizsgálatra  került  a
nemzetiségi  önkormányzattal  kötött  együttműködési  megállapodást,  döntés  született  3
pályázat benyújtásáról és a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításáról, elfogadásra került
az  önkormányzat  2018.  évi  közbeszerzési  terve,  pénzügyi-gazdasági  bizottság  módosító
indítványainak  figyelembevételével  elfogadták  Harta  Nagyközség  településképének
védelméről szóló önkormányzati rendeletét.
Február 10-én az iskola és a Ráday alapítvány szervezésében megrendezésre került a Szülők-
Nevelők bálja.

Megkérdezi a képviselőket, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
 
A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 7 igen szavazattal a
két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadta.

 (a döntéshozatalban részt vett: 7 fő)

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
            módosításáról

                                Előadó: Dollenstein László polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
A 2017. évi költségvetés módosítására központi és helyi intézkedések átvezetése miatt van
szükség.  Elsősorban  az  adóbevételek,  bérkompenzáció,  szociális  ágazati  pótlék,  általános
működési  támogatás,  ingatlan  bérbeadás,  kártérítés,  államháztartáson belüli  megelőlegezés
változás  miatt  a  módosított  előirányzat  az  előző  módosításhoz  képest  22.400  EFt-tal
növekedett.  A  pénzügyi-gazdasági  bizottság  a  2017.  évi  költségvetés  módosítását
megtárgyalta, azt a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.



Kéri  a  képviselők  véleményét,  hozzászólását,  kérdését  a  módosítással  kapcsolatban,
amennyiben  nincs  kéri,  hogy  aki  egyetért  az  Önkormányzat  2017.  évi  költségvetésének
módosításával, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (II.15) önkormányzati rendelete
Harta Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról

Harta  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi-
gazdasági-településfejlesztési  és  ügyrendi  Bizottsága  véleményének  kikérésével a
következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

Harta  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  Harta  Nagyközség
Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 2.
§ helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2.§  (1)  A  Képviselő-testület  Harta  Nagyközség  Önkormányzat  2017.  évi összevont
költségvetése

          a) költségvetési bevételeinek összegét           857.901 E Ft-ban
          b) költségvetési kiadásainak összegét                                 899.450 E Ft-ban
             ezen belül az egyenleg
               1. működési célú összegét                                               -136.001 E Ft-ban
               2. felhalmozási célú összegét                                94.452 E Ft-ban
        állapítja meg.
(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

           a) finanszírozási kiadásait             12.461 E Ft-ban
           b) kiadási főösszegét                                911.911 E Ft-ban
           c) összesített hiányát   54.010 E Ft-ban
 (3)   A  Képviselő-testület  az  (2)  bekezdés  c)  pontjában  szereplő  költségvetési  hiány

finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
          1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 47.569 E Ft-ban
          2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével   0 E Ft-ban
          3. államháztartáson belüli megelőlegezések  6.441 E Ft-ban
(4)  A Képviselő-testület a Hivatal önkormányzati támogatásának előirányzatát 55.947 E Ft-

ban állapítja meg. „
2. §

(1) A R. 1-8. mellékletei helyébe e rendelet 1-8. mellékletei lépnek.
Záró rendelkezések

3. § 
A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(a rendelet mellékletei az előterjesztésben foglaltakkal egyezőek)

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő)



3./       Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegének meghatározásáról

            Előadó: Dollenstein László polgármester  
     

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

    Dollenstein László polgármester:
Törvényi  kötelezettség,  hogy  meg  kell  határozni  az  önkormányzat  adósságot  keletkeztető
ügyletei  fizetési  kötelezettségeinek  a  költségvetési  évet  követő  3  évre  tervezett  összegét,
valamint az ehhez szükséges bevételeket. Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető
ügyletet,  saját  bevételek  következő három évre  várható  összegei  a  2018.  évi  költségvetés
bevételi előirányzatait figyelembe véve – minimális mértékű növekedéssel számolva – került
megállapításra.
A pénzügyi-gazdasági bizottság a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy  az  önkormányzat  saját  bevételeinek  és  az  adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  származó  fizetési  kötelezettségeinek  a  költségvetési  évet  követő
három évre várható összegének meghatározásával  kapcsolatban van-e kérdése,  véleménye,
amennyiben nincs kéri, hogy aki egyetért a határozat-tervezetben foglaltakkal, kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szam: 12/2018.(II.15.) Kt. hat.
Tárgy: Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési  kötelezettségeinek  a  költségvetési  évet  követő  három  évre  várható
összegének meghatározása

H A T Á R O Z A T 

A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre
(2019-2021. évre) várható összegét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

(Az 1. sz. melléklet a határozat melléklete)

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Dollenstein László polgármester

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő)

4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
            Előadó: Dollenstein László polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
A központi költségvetési törvény január 1-én lépett hatályba, az önkormányzat költségvetési
rendeletét  a  törvény  hatálybalépését  követő  45.  napi  kell  benyújtani  a  testületnek.  Az



önkormányzat és a közös hivatal összevont költségvetési főösszegét állapítja meg a testület és
alkot  róla  rendeletet,  a  2018.  évi  költségvetés  tervezett  főösszege:  823.810  EFt.  Az
önkormányzat  működési  feladataihoz  333.401  EFt  áll  rendelkezésre,  amely  az  állami
támogatásokból, a helyi adóbevételekből, a vagyon hasznosításából származó bevételekből,
OEP-től, más önkormányzattól átvett pénzeszközökből tevődik össze. Fejlesztési feladatokra
305.528 EFt került betervezésre, mely a KEHOP szennyvízpályázat, a háziorvosi szolgálat
helyiségeinek felújítására nyújtott támogatást, valamint a JETA Temető pályázat II. ütemének
támogatását tartalmazza.  A 2017. évi költségvetési maradvány 184.381 EFt.
Kiadási  oldal:  önkormányzat  és  a  hivatal  dolgozóinak,  közfoglalkoztatottak  bére,  azok
járulékai,  dologi  kiadások,  ellátottak  pénzbeli  juttatásai  +  első lakáshoz jutók támogatása,
szoc.  központ  feladatainak  támogatással  nem  fedezett  része.  Tartalmazza  továbbá  a
költségvetési  rendelet-tervezet  a  Társulásnak  átadott  pénzeszközt  összesen  66.812  EFt
összeggel,a térségi családsegítő társulásnak átadott  pénzeszközt 598 EFt összeggel,  a civil
szervezetek,  egyházak  támogatását  összesen   10.000  EFt  összegben,  valamint  a
munkahelyteremtő támogatást 1.000 EFt összegben.
Tartalékok előirányzata 26.955 EFt, ebből 3 millió Ft az általános tartalék, a többi a különféle
pályázati  önerő összege. 
Beruházási kiadások összesen 399.778 EFt, többek között a rendezési terv módosítása, Arany
J. u. 91. sz. alatti ingatlan megvásárlása, Duna-szigeti területvásárlás, energia-ellátás, temető
parkoló kialakítása, településközpont kialakítása, Művelődési Ház gázfűtés felújítása, előtető
készítése,  KEHOP  szennyvíz  pályázat,  TOP  szoc.  pályázat,  TOP  energetikai  pályázat,
faluházba székek beszerzése, különféle tárgyi eszközök beszerzése került betervezésre.
Felújításokra  összesen 59.310 EFt-ot  terveznek,  a  háziorvosi  szolgálat  pályázat  és  a  TOP
energetika pályázat.
Kéri az előterjesztésben foglaltakkal, valamint az elhangozottakkal kapcsolatban a képviselők
kérdését, véleményét, hozzászólását.

Leitert Ottó képviselő:
Véleménye szerint  egy feszített  költségvetés-tervezetről  dönt  most  a képviselő-testület,  de
kellő tartalékot is lát benne. A tervezett beruházások és fejlesztések megfelelően alakulnak, az
ingatlanvásárlások  is  ezt  alapozzák  meg.  Úgy  gondolja,  hogy  a  helyi  szervezetek,  civil
szervezetek  támogatása továbbra is  erőn  felüli  a  testület  részéről,  véleménye szerint  ezen
szervezeteknek át kell alakulniuk olyan szervezetté, ami saját működésüket biztosítja. 
 
Krausz Henrik képviselő:
A pénzügyi-gazdasági  bizottság  az  előterjesztést  és  a  rendelet-tervezetet  bizottsági  ülésén
megtárgyalta.  A képviselő-testület  egyik legfontosabb döntése  az  aktuális  év költségvetési
rendeletének meghatározása, hiszen ez határozza meg az egész éves munkát. 
Véleménye szerint minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amelyekhez a kellő önerőt
biztosítani  szükséges.  Lassan  zárulnak  be  az  EU-s  pályázati  lehetőségek,  elapadnak  a
pénzforrások,  most  kell  kihasználni  minden  pályázati  lehetőséget,  főleg  a  nagyobb
beruházásokra összpontosítva. Racionálisan kell dönteni, hogy mire költi az önkormányzat a
pénzt,  mi szolgálja  a  falu és  az ott  élők  javát.  Tartalék  van,  de nem sok.  Összességében
megállapítható,  hogy stabil  az  idei  költségvetés,  kellő  tartalékkal  rendelkezik.  Bevételi  és
kiadási  oldalról  is  megalapozott  a  tervezet.  A pénzügyi-gazdasági  bizottság  a  rendelet-
tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Dollenstein László polgármester:



Több kérdés, vélemény és hozzászólás a képviselők részéről nem volt, ezért kérte, hogy aki
elfogadja  a  Harta  Nagyközség  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetési  rendeletét,
kézfeltartással szavazzon.

   
   A  képviselő-testület  7 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi
rendeletet
   alkotja: 

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete

Harta Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő)

5./ Az NKM ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT. tájékoztatója a Harta területén 
            végzett 2017. évi tevékenységéről 
            Előadó:  dr. Sárközi Zsolt jegyző

(az előterjesztés és a tájékoztató a jegyzőkönyv 7. sz. és 8. sz melléklete)

dr. Sárközi Zsolt jegyző:
Az NKM Áramszolgáltató Kft. tájékoztatója írásban kiküldésre került a képviselők részére,
amely tartalmazza a társaság tevékenységével kapcsolatos lényeges információkat, a Társaság
tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásokat és a Településre vonatkozó legfontosabb
közvilágítási adatokat.

Dollenstein László polgármester:
Kéri  a  képviselők  véleményét,  hozzászólását  a  tájékoztatóval  kapcsolatban,  amennyiben
nincs,  kéri,  hogy  aki  tudomásul  veszi  az  NKM  Áramszolgáltató  Zrt.  tájékoztatójában
foglaltakat, kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 7 igen szavazattal
az  NKM  Áramszolgáltató  Zrt.  Harta  területén  végzett  2017.  évi  tevékenységéről  szóló
tájékoztatót tudomásul vette.

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő)

6./       Előterjesztés a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak
           megválasztásáról    
           Előadó: dr. Sárközi Zsolt jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

dr. Sárközi Zsolt jegyző:
A  köztársasági  elnök  az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  legközelebbi
időpontját 2018. április 8-ára tűzte ki, így a képviselő-testületnek legkésőbb 2018. március
18-ig kell megválasztani a szavazatszámláló bizottság tagjait a most kitűzött választást követő
következő országgyűlési  választások kitűzéséig terjedő időtartamra.  Az eddigi gyakorlattól
eltérően  a  fenti  rendelkezés  alapján  a  megválasztandó  tagok  nincsenek  szavazókörönként
besorolva,  amelynek  célja  a  könnyebb  mozgathatóság  az  esetleges  változások  esetén.  Az



érintett,  többségében  már  tapasztalattal  rendelkező  leendő  tagokkal  egyeztetve,  a  helyi
választási iroda vezetőjeként tettem meg javaslatomat a szavazat számláló bizottsági tagok
személyére vonatkozóan.

Dollenstein László polgármester:
A Képviselő-testületnek beleszólása, javaslata nem lehet a bizottsági tagokra vonatkozón, a
Helyi  Választási  Iroda  vezetőjének  javaslata  alapján  dönt  a  bizottságok  tagjairól  és
póttagjairól.
Kéri  a  képviselők  véleményét,  hozzászólását,  amennyiben nincs  kéri,  hogy aki  egyetért  a
szavazat  számláló  bizottságok  tagjaira,  póttagjaira  tett  javaslattal  és  egyetért  a  határozat-
tervezetben foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 13/2018.(II.15.) Kt. hat.
Tárgy: A helyi szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

H A T Á R O Z A T

  A képviselő-testület a településen működő öt szavazókör szavazatszámláló bizottsági 
tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:
SZSZB tagok:
Freiné Héjjas Ildikó Harta, Rákóczi F. u. 44.
Gillich Irén Harta, Széchenyi I. u.22.
Gillich Jánosné Harta, Széchenyi I. u. 23.
Móricz Andrea Harta, Kossuth L. u. 86.
Pál Béla Emánuelné Harta, Kékesi út 40. 
Gillich Ferencné Harta, Gallé T. u. 60.
Grőb Jánosné Harta, Rajk L. u. 13.
Gottschall Márton Harta, Templom u. 56.
Frei Jánosné Harta, Rákóczi F. u. 21.
Romfa József Harta, Széchenyi I. u. 79.
Németh Mihály Harta, Kossuth L. u. 8.
Romfa Erzsébet Harta, Nagykékes 47.
Fekete Mihály Harta, Petőfi S. u. 46.
Farkas István Harta, Templom u. 101.
Égel György Harta, Hunyadi J. u. 2/a.
SZSZB póttagok:
Dóczi Gyöngyi Harta, Kékesi út 29.
Fülepi Éva Harta, Templom u. 28.
Frei Lászlóné Harta, Kossuth L. u. 71.
Vinczurné Selényi Gabriella Harta, Petőfi S. u. 47.
András Tiborné Harta, Ráday P. u. 5.
Suhajda Tünde Harta, Nagykékes 29.
Pásztor-Haverpus Angéla Harta, József A. u. 20.
Juhász Zoltán Harta, Templom u. 108.
Juhász Kamilla Harta, Templom u. 108.
Takácsné Presztóczki Anita Harta, Széchenyi I. u. 53.
Freiné Zsigó Ágnes Harta, Rajk L. 30.
Szeim Erzsébet Harta, Hámán K. u. 5.



Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(a döntéshozatalban részt vett: 7 fő)

Dollenstein László polgármester bejelenti, hogy a 7. napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról
döntöttek, ezért zárt ülés tárgyalását rendeli el.

A zárt ülés után 18,00-kor megnyitja a nyílt ülést.

     8./        Egyéb ügyek  
                                      Előadó: Dollenstein László polgármester

Dollenstein László polgármester:
Megkérdezi,  hogy  egyéb  ügyek  keretében  van-e  még  valakinek  bejelenteni  valója,
hozzászólása, vagy véleménye?
Ismerteti a zárt ülésen hozott döntésüket, személyiségi jogok miatt neveket és az esetet nem
említve, a Képviselő-testület egy hartai lakost életmentés miatt 50.000,- Ft-os pénzjutalomban
részesít,  valamint  jogszabályi  felhatalmazás  alapján  felterjeszti  a  polgármester  ajánlását  a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felé Emlékérem adományozására.
Megköszöni a képviselők részvételét és munkáját, majd az ülést 18,45-kor bezárja.

kmf.

                Dollenstein László                                     dr. Sárközi Zsolt
                    polgármester                                                          jegyző
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