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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 29-én közmeghallgatással egybekötött nyílt üléséről.

Készült: 2 pld-ban
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Harta  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testületének 2017.  november  29-én
megtartott nyílt üléséről.

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme.

Jelen voltak: a Képviselő-testület részéről:

Dollenstein László polgármester
Frőhlich Henrik képviselő
Kuncz Gábor képviselő
Leitert Ottó  képviselő

az Önkormányzati hivatal részéről:

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

meghívottak:

Frőhlich Henrikné német nemzetiségi önk. elnöke
András Tiborné intézményvezető
Balog Tünde tervező
8 fő érdeklődő hartai lakos.

Dollenstein László 17 órakor megnyitja az ülést, az ülésen Arnold Csaba, Krausz Henrik és
Schuckert György képviselők nem vesznek részt, távolmaradásukat előre jelezték. Köszönti
jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően
történt, a képviselő-testület határozatképes. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület mai ülésén
közmeghallgatást  tart.  Jegyzőkönyvvezetőnek  javasolja  Keresztély  Lászlóné  igazgatási
főelőadót.  Kéri, hogy a pénzügyi-gazdasági bizottság javaslata alapján a kiadott napirendből
kerüljön  ki  az  Előterjesztés  az  avar  és  kerti  hulladék  nyílttéri  égetéséről  szóló  rendelet
elfogadásáról  című,  7.  számú  napirend,  illetve  az  ingatlanértékesítéssel,  vásárlással
kapcsolatos  ügyeknél  az  Mötv. 46.§  (1)  bek.  c)  pontja  alapján  javasolja,  hogy  zárt  ülést
rendeljen el a képviselő-testület.
A napirendre e kiegészítésekkel tette meg a javaslatot. 

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

Az ülés napirendje:

1./     Közmeghallgatás – ennek keretében lakossági tájékoztató a települési arculati kézikönyv
          tervezetéről és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
2./     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
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3./     Előterjesztés a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
4./     Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
5./     Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági 
         feltételeiről szóló rendelet elfogadásáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
6./     Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadásáról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
7./     Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
8./     Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról rendelet módosításáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
9./     Előterjesztés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
         Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
10./   Előterjesztés a Harta-Dunatetétlen Intézményfenntartó Társulás Társulási 
         megállapodásának módosításáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
11./   Előterjesztés karácsonyi támogatásról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
12./   Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjairól szóló 
         határozat módosításáról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
13./   Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
14./   Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
15./   Tájékoztató a közfoglalkoztatás tapasztalatairól és döntés a 2018. évi programokról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
16./   Egyéb ügyek
         - Kalocsai Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
         - Központi orvosi támogatása – Morrow Medical Zrt. 
         Előadó: Dollenstein László polgármester
17./   Kónya Péter Harta, Jókai M. u. 36. ingatlan vásárlás iránti kérelme - zárt ülésen
         előadó: Dollenstein László polgármester
18./   Az 1206/2. és 1206/2 és az 1219/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása zárt ülésen
         Előadó: Dollenstein László polgármester
19./   Szociális ügy – zárt ülésen
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

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 4 igen szavazattal a
napirendre tett javaslatot elfogadta.
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1./     Közmeghallgatás – ennek keretében lakossági tájékoztató a települési arcu-
lati  
        kézikönyv  tervezetéről és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról

                   Előadó: Dollenstein László polgármester

Dollenstein László polgármester:
A településrendezési eszközök módosítása folyamatban van, ennek keretében a helyi építési
szabályzatból  az  épületek  karakterére  utaló  előírások  kikerülnek,  és  ezek  az  újonnan
megalkotandó  településarculati  kézikönyvben,  illetve  az  ahhoz  tartozó  településképi
rendeletben  kerülnek  megfogalmazásra.  Ezzel  kapcsolatban  a  képviselőktől  és  a  hartai
lakosoktól  kéri  és  várja  a  hozzászólásokat,  javaslatokat,  mert  fontos,  hogy  a  lakosság  is
véleményt mondjon a tervezetről. 
Felkéri Balog Tünde tervezőt a településképi arculati kézikönyv bemutatására, ismertetésére.

Balog Tünde tervező:
A  településrendezési  eszközök  módosítása  előtt  párbeszéd  kell,  hogy  kezdődjék  az
önkormányzat, a lakosság és a tervező között. Fontos mindenkinek a véleménye, meglátása.
Az arculati kézikönyv a településképi rendelet egyik eszköze, elsősorban a kialakult települési
arculat  megtartásával,  megtartatásával,  a  tradíciók  folytatásával.  Cél:  az  arculati  értékeink
felfedezése és ezen értékek megfelelő védelmezése, valamint hogy a hartai értékek, elemek
megmaradjanak örökre.
(A tervező diavetítőn keresztül részletesebben bemutatta a kézikönyvet.)

Dollenstein László polgármester:
Köszöni  a  bemutatót,  majd  kéri  a  jelenlévők  véleményét,  hozzászólását  akár  az  arculati
kézikönyvvel, akár más jellegű témával kapcsolatban.

Balog Tünde tervező:
A  településrendezési  eszközökkel,  az  arculati  kézikönyvvel  kapcsolatos  kérdéseket,
véleményeket kéri írásban benyújtani és eljuttatni a tervezőhöz.

Gottschall János hartai lakos:
Felveti,  hogy szerinte már 30 évvel ezelőtt is élőközvetítéssel mentek a képviselő-testületi
ülések és a közmeghallgatások is. Most miért nem így van? Talán a cenzúra miatt?

Dollenstein László polgármester:
A  képviselő-testületi  ülések  élő  közvetítésének  technikai  akadályai  vannak,  valamiért  a
szolgáltató nem tudja biztosítani a megfelelő és jó minőségű adást. Az ülésekről videó-felvétel
készül, melyet az ülés után felvételről megnézhetnek az érdeklődők.

Frőhlich Henrik képviselő:
A technikai részhez nem tud hozzászólni, a cenzúrázást pedig visszautasítja. 

Gottschall János hartai lakos:
Biztos  benne,  hogy  ez  nem  műszaki  kérdés,  véleménye  szerint  nem  az  a  lényeg,  hogy
látszódjunk a tv-ben, hanem, hogy bekapcsolódhassunk az ülésekbe.

Dollenstein László polgármester:
Bármikor újra indulhat az élő közvetítés, ha megfelelő minőséget tud biztosítani a szolgáltató.
Véleménye szerint nem az élő közvetítés a lényeg, mert bármikor, bármilyen ügyben lehet
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telefonálni, kérdezni, és az ülésre bejönni, ahogyan most is történt, mindig válaszolni fognak
élő közvetítés nélkül is.

Szabó András hartai lakos:
Az ún. „Szarkási-dűlő” rendezése beletartozik-e a tervbe?

Kustár Rozália (Mint az arculati kézikönyv készítésében közreműködő)  
Az  arculati  kézikönyv  megjegyzéseiben  van  említve  régi  örökségként.  Célszerű  lenne
fenntartani abban az állapotában, amilyen eredetileg volt, vagyis szőlő-gyümölcsös művelési
ágban.  és  nem  kellene  más  jelleget  adni  neki.  Sajnos  a  gyümölcsös  helyett  egyre  több
tulajdonos telepít akácost.

Gottschall Péter hartai lakos:
Gratulál a kézikönyv elkészítőinek, nagyra értékeli a benne lévő fényképeket és magyarázó
szöveget.  Az  úgynevezett  „Gillich  Péter  féle”  Harta  sziluettet  kéri  a  könyvben  valahol
elhelyezni, mert véleménye szerint ez egy alapfotó. A településrendezési eszközökkel, arculati
kézikönyvvel,  a  településképi  rendelettel  kapcsolatos  további  kérdéseit,  kéréseit  írásban
kívánja eljuttatni a tervezőhöz.

Dollenstein László polgármester:
A Szarkási  dűlő  egész  területe  magántulajdonban van.  Jelenleg  ezzel  az  állapottal  csak  a
tulajdonos tud kezdeni, véleménye szerint a tulajdonosok lehetnének egymásra tekintettel. Az
önkormányzatnak és a jegyzőnek sincs szankcionálási lehetősége.
Megköszöni a jelenlévők érdeklődését, kérdéseit, hozzászólásait, a közmeghallgatást lezárta.

                               2./    Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról
           Előadó: Dollenstein László, polgármester
             
Dollenstein László polgármester:
A Képviselő-testület szeptember 28-án tartotta utolsó ülését, a két ülés között eltelt időszakról
az alábbiakban számol be: 
-  a  Dunapatajjal  közösen,  KEHOP-2.2.2.  pályázat  keretében  megújításra  kerülő
szennyvíztisztító-telep  és  csatornahálózat  fejlesztési  feladataival  kapcsolatosan  kéthetente
egyeztetésre kerül sor a kivitelezővel,  műszaki ellenőrrel  közösen. Hartán új tisztítómű és
átemelő aknák lesznek.
-  A  Kis-Duna  meder  karbantartásával  kapcsolatban  egyeztetést  folytatott  a  vízüggyel,
áramszolgáltatóval és gázellátóval közösen,
- október 14-én megtörtént a lossburgi ruhaosztás,
-  a  Szabó-iskola  épületében  kialakításra  kerülő  szociális  központ  kiviteli  terve  készül,  a
szükséges telekalakítás folyamatban van,
- októberben az MVK Konyha pályázat (elbírálás előtti előzetes vizsgálat), valamint a Start
közfoglalkoztatási programok átfogó ellenőrzésére került sor,
- október 23-i ünnepség méltó megünneplése, ünnepi szónok Font Sándor ogy. képviselő volt,
Harta  Nagyközségért  díjat  kapott  Kalló  Jánosné  óvónő és  n.  Hegedűs  Lajos  posztumusz,
Harta  Nagyközségért  díjat  kapott  dr. Kamp Salamon Kossuth Díjas karnagy és  Schneider
Péterné bútorfestő,
-  október  26-án  Dunaszentbenedeken  járási  polgármesterek  találkozóján  vett  részt,  a
rendezvény vendége Font  Sándor képviselő  volt,  aki  szólt  a  térség lehetőségeiről  a  paksi
bővítéssel összefüggő infrastrukturális beruházásokról, köztük a Duna-híd és a hozzá vezető
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utak  megvalósításának  lépéseiről,  pillanatnyi  helyzetéről,  a  kalocsai  kórház  fejlesztésének
terveiről.,
- november 14-én a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által szervezett szakmai
nap megrendezésére került sor a hartai könyvtárban 42 könyvtáros részvételével,
- november  23-24-én Jakabszálláson az Együttműködés Polgármesteri fórumán vett részt.

Megkérdezi a képviselőket, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
 
A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 4 igen szavazattal a
két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadta.

 (a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

3./     Előterjesztés a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
                     Előadó: Dollenstein László, polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

 Dollenstein László, polgármester:     
Ebben  a  költségvetési  évben  harmadszor  kerül  módosításra  a  rendelet,  most  a  központi
intézkedések és a testület döntései miatt szükséges a módosítás. 
A pénzügyi-gazdasági bizottság megtárgyalta a rendelet-módosítást, azt elfogadásra javasolta
a képviselő-testület felé.
Kéri  a  képviselők  kérdését,  véleményét,  hozzászólását  a  módosítással  kapcsolatban,
amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért  Harta Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről  szóló  3/2017.(II.14.)  önkormányzati  rendeletének  módosításával  az
előterjesztésben és a mellékletekben foglaltak szerint, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Harta Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.)

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról

                                              (a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

(a rendelet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

               4./     Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet módosításáról
                        Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt, jegyző  :
A helyi a adókról szóló törvény 2018. január 1-től hatályba lépő módosító szabálya szerint az
építményadó  hatálya  kiterjed  a  reklámhordozókra  is,  ezáltal  az  önkormányzatok  az
építményadó keretein belül adóztathatják a reklámhordozókat. Az ajánlott mérték felső határa
12.000,-  Ft/m2.  A község  területén  kevés  az  ilyen  reklámhordozó,  ezekből  is  van,  ami
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mentességet élvez, a szerezhető bevétel számítások szerint minimális lenne, ezért a javaslat
az, hogy a díj 0 Ft/m2-ben legyen megállapítva. 
A háziorvosok iparűzési adókedvezménye az új jogszabályi előírás szerint már nem minősül
de minimis kedvezménynek, ezért szükséges a rendeletből történő törlése az erre vonatkozó
szabályoknak.

Dollenstein László, polgármester:     
A  rendelet  módosítással  kapcsolatban  kéri  a  képviselők  hozzászólását,  véleményét.  A
rendelet-tervezetet a pénzügyi-gazdasági bizottság megtárgyalta, az a képviselő-testület felé
elfogadásra javasolta.
Amennyiben kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, kéri, hogy aki egyetért Harta Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének  a helyi adókról szóló 12/2016 (XI.30.) önkormányza-
ti rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2016 (XI.30.) önkor-

mányzati rendelet módosításáról

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

(a rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

     5./     Előterjesztés a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
              feltételeiről szóló rendelet elfogadásáról
              Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt jegyző:
A képviselő-testület pályázata alapján az önkormányzat 2.933.700,- Ft támogatásban része-
sült, mely összeget összesen 308 erdei m3 szociális célú tűzifa vásárlására fordíthat, ehhez
391.160, Ft önerő biztosítása szükséges. Az elnyert összeg a tavalyihoz képest növekedett,
ezért a támogatotti kör szélesebbé tétele lehetséges.

Dollesntein László polgármester:
A tavalyi évben 2.019.300,- Ft volt a támogatás összege, amelyből 212 erdei m3 tüzifát vásá-
rolt az önkormányzat. Az idei évben magasabb a támogatói összeg, javasolja a támogatotti kör
szélesebbé tételét a jövedelemhatárok emelésével. A pénzügyi-gazdasági bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, azt a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.
Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy  a  rendelet-tervezettel  kapcsolatban  van-e  kérdése,
véleménye  valakinek,  amennyiben  nincs,  kéri,  hogy  aki  egyetért  a természetben  nyújtott
szociális  célú  tűzifa  támogatás  jogosultsági  feltételeiről  alkotott  rendelet-tervezetben
foglaltakkal, kézfeltartással szavazzon.  

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Harta Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017.(XI.29.) számú rendelete
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a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

                                                    (a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

(a rendelet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)

6./     Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadásáról
                     Előadó: Dollenstein László, polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

Dollenstein László, polgármester:
A talajterhelési díjról szóló rendelet tervezetét megtárgyalta a testület az előző ülésén.  Azóta
megtörtént a felmérés a szennyvízrákötéssel nem rendelkezőkről. A felmérés alapján 32 ingat-
lan lenne szankcionálható, de az önkormányzat inkább a rákötések ösztönzését tartja célrave-
zetőbbnek.  A pénzügyi-gazdasági bizottság a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alap-
ról szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Megkérdezi a képviselőket, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban van-e kérdése, vélemé-
nye, hozzászólása valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a képviselő-testület
talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló rendelet-tervezetben foglaltakkal, kéz-
feltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

                                  Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete

 a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

(a rendelet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete)

7./     Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról
                    Előadó: Dollenstein László, polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
A hartai temetőben hagyományosan térítésmentes a haláleset utáni első sírhely megváltása. A
sírhely újraváltásból átlagosan évi 800 ezer forint volt az önkormányzat bevétele. Jogszabályi
előírásból  fakadóan 25 év  porladási  időt  kell  biztosítani  a  temetéseknél,  ezért  a  jelenlegi
rendelet alapján díjat szedett be az önkormányzat, melyből félreértés, értetlenség és probléma
lett. Az újraváltások száma egyre csökken, ezért indokolt lenne az egyszerűbb kezelhetőség
miatt is a helyi lakosság részére a teljes körű díjmentesség, kivétel az előre váltható sírhelyek
váltása lenne. Javaslata a hartai lakóhellyel rendelkező halottnak, illetve temettetőnek a teljes
körű  díjmentesség  biztosítása,  kivétel  az  előreváltott  sírhely  váltás  esete,  egyéb  esetben
meghatározott  díjtétel  megállapítása.  A pénzügyi-gazdasági  bizottság  a  rendelet-tervezetet
megtárgyalta, az abban foglaltakat a mellékletével együtt elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület felé.
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Kéri  a  képviselők  véleményét,  javaslatát  a  rendelet-tervezettel,  illetve  a  díjtételekkel
kapcsolatban.

Leitert Ottó képviselő:
Véleménye  szerint  a  támogatható  a  helyi  lakosság  részére  a  teljes  körű  díjmentesség
biztosítása. A jelenleg folyó ravatalozó felújításával, a parkolóhelyek számának növelésével,
illetve  a  temető  megközelíthetőségének  könnyebbé  tételével  a  kor  követelményeinek
megfelelő temető alakul ki.

Dollenstein László polgármester:
Kéri,  hogy  aki  egyetért  a  temetőről  és  a  temetkezésről 12/2015.  (V. 04.)  önkormányzati
rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről 12/2015 (V. 04.)

önkormányzati rendelet módosításáról

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

(a rendelet a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete)

8./     Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról rendelet   
         módosításáról

                    Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt, jegyző:
A  képviselő-testület  2017.  augusztus  hónapban  belépett  a  Duna-Tisza  közi
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Önkormányzati  Társulásba,  arra  ruházva  a
hulladékgazdálkodási feladatait. A rendeletben a közszolgáltatás módjának a valós állapotot
kell tükröznie.

Dollenstein László polgármester:
Szinte formalitás a módosítás, a rendeletbe bele kell foglalni az új közszolgáltatási szervet,
vagyis a társulást.
Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  rendelet-tervezettel  kapcsolatban  van-e
kérdésük,  véleményük.  A pénzügyi-gazdasági  bizottság  a  rendelet-tervezetben  foglaltakat
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Kéri,  hogy  aki  egyetért  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatásról  szóló  8/2016.  (IX.30.)
önkormányzati rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

(a rendelet a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete)

9./   Előterjesztés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
                  Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
                  Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt jegyző:
A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi társuláshoz újabb települések
kívánnak csatlakozni.  E szándék önkormányzatunk érdekeit  nem sérti,  a  csatlakozáshoz a
társulási megállapodás módosítása kell.

Dollenstein László polgármester:
Négy település jelezte csatlakozási szándékát a Társuláshoz, a Társulási Tanács is egyetértett a
csatlakozási kezdeményezéssel. 
Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  társulási  megállapodás  módosításával
kapcsolatban  van-e  kérdése,  véleménye  valakinek,  amennyiben  nincs,  kéri,  hogy
kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 107/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy: A Duna-Tisza  közi  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Társulás  Társulási
megállapodásának módosítása

H A T Á R O Z A T

Harta  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Duna-Tisza  közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás Társulási  Megállapodásának I.  számú
módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.

(a módosítás a határozat melléklete)

                                            Felelős: Dollenstein László, polgármester
                  Határidő: folyamatos

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

10./   Előterjesztés a Harta-Dunatetétlen Intézményfenntartó Társulás Társulási
                     megállapodásának módosításáról
                  Előadó: Dr. Sárközi Zsolt jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt jegyző:
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A Harta-Dunatetétlen Intézményfenntartó Társulás feladatait  célszerű kibővíteni a szünidei
gyermekétkeztetés  megszervezésének  kötelezettségével.  Ez  eddig  az  önkormányzatok
feladatai közé tartozott.

Dollenstein László polgármester:
Megkérdezi  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  társulási  megállapodás  ilyen  jellegű
módosításával kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük? A pénzügyi-gazdasági bizottság a
módosítással egyetért, azt elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. Kéri a képviselőket,
hogy  aki  egyetért  a  Harta-Dunatetétlen  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási
megállapodásának módosításával, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 108/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy: A Harta- Dunatetétlen Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról

H A T Á R O Z A T 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harta- Dunatetétlen 
Intézményfenntartó Társulás 2013. július 1-től hatályos Társulási Megállapodását az alábbiak 
szerint módosítja:

1. A bevezető szövegrészből a „házi segítségnyújtásról, a szociális étkeztetésről és a 
gyermekétkeztetésről” szövegrész helyébe a „házi segítségnyújtásról, a szociális 
étkeztetésről, a gyermekétkeztetésről és a szünidei gyermekétkeztetésről” szövegrész 
lép.

2. A 6.1. pont az alábbi d) és e) ponttal egészül ki:

„d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 21. § (1) bekezdés b) és e) pontjai alapján a gyermekétkeztetés ellátása

    e) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 21/C. §-a alapján a szünidei gyermekétkeztetés ellátása”

                                 Felelős: Dollenstein László, polgármester
Határidő:folyamatos

(A társulási megállapodás a határozat melléklete)

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

11./   Előterjesztés karácsonyi támogatásról
                                 Előadó: Dollenstein László, polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
Immár hagyomány, hogy az önkormányzat szociális alapon karácsonyi támogatást nyújt az
arra rászorulóknak. Ehhez javasolja 2,5 millió forint keretösszeg elkülönítését.  Támogatotti
kör  a  65.  életévét  betöltött  nyugdíjasok,  a  közfoglalkoztatásban  részesülők,  a  betegek,
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nagycsaládosok,  egyedülállók  a  családsegítő  szolgálat  javaslata  alapján.  A  pénzügyi-
gazdasági  bizottság  a  határozat-tervezetet  megtárgyalta,  a  támogatotti  körrel  egyetért,  a
támogatás  mértékét  5-5-10  ezer  forintban  javasolja  megállapítani  a  képviselő-testületnek.
Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy  más  javaslata,  kérdése,  hozzászólása  van-e  valakinek.
Amennyiben nincs, kéri,  hogy aki egyetért a karácsonyi támogatás a határozat-tervezetben
foglalt  alapfeltételeivel,  illetve  a  támogatási  összeg  meghatározásával,  kézfeltartással
szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 109/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy: Karácsonyi támogatás

H A T Á R O Z A T 

1. A polgármester 2017-ben az alábbi alapfeltételek alapján részesítheti a szociális rende-
letben szabályozott karácsonyi támogatásban az arra rászorulókat:

- 65. életévét betöltött nyugdíjas legfeljebb 5.000,- Ft/fő mértékig
- aki  2017.  decemberében  az  önkormányzatnál  közfoglalkoztatásban  áll  legfeljebb

5.000,- Ft/fő mértékig
- szociálisan  rászorultak,  betegek,  nagycsaládosok,  egyedülállók  legfeljebb  10.000,-

Ft/fő mértékig
2. a karácsonyi támogatásra fordítható keretösszeg: 2 500 000 Ft.

                                 Felelős: Dollenstein László, polgármester
Határidő: 2017. december 31.

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

12./   Előterjesztés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások
        díjairól szóló   határozat módosításáról

                    Előadó: Dollenstein László, polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete)

Dollenstein László, polgármester  :
Szükséges  az  intézmények  bérleti  díjainak  felülvizsgálata,  elsősorban  a  Művelődési  Ház
esetében. A művelődési háznál jelentős fejlesztések, felújítások történtek, ezért  javasolja a díj
emelést.
 
Leitert Ottó képviselő:
Folyamatosan megújul a művelődési ház, ezért javasolja, hogy évente legyen felülvizsgálva a
bérleti díja.  Nem az a cél, hogy a vidékieknek magasabb legyen a díjtétel, a hartaiaknak ne
legyen magas. A civil szervezetek más elbírálás alá esnek, véleménye szerint jó gondolat a
differenciálás.

Dollenstein László, polgármester  :
Véleménye szerint, ha a következő felülvizsgálatnál is ilyen nagy az érdeklődés a vidékiek
részéről a kultúrház bérlése iránt, akkor legyen különböző a díjtétel.

Leitert Ottó képviselő:

12



A civil szervezetek más elbírálás alá esnek, véleménye szerint jó gondolat a differenciálás.

Dollenstein László, polgármester  :
Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy a szolgáltatások díjainak meghatározásával  kapcsolatban
van-e kérdésük, véleményük, más javaslatuk, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért az
önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások meghatározásával, kézfeltartással
szavazzon. A pénzügyi-gazdasági bizottság a szolgáltatási  díjak emelésével egyetért,  azt  a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 110/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy: Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjainak meghatározása

H A T Á R O Z A T

1. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intéz-
ményei által nyújtott szolgáltatások díjait az alábbi módon határozza meg:

a) Zarándok szálláshely bérleti díja: 2.000 Ft/fő/nap + IFA

                                  zarándokútlevéllel:                                          1.500 Ft/fő/nap + IFA

A közösségi tér bérleti díja:   7.000,- Ft/nap

b) Művelődési ház bérleti díja:
rendezvények esetén 

márc.15.okt.14-ig

                         50.000,- Ft konyhahasználat nélkül/alkalom max. 3 nap
60.000,- Ft konyhahasználattal/ alkalom max. 3 nap

okt.15-márc.14-ig

                                    60.000,- Ft konyhahasználat nélkül/ alkalom max. 3 nap
70.000,- Ft konyhahasználattal/alkalom max. 3 nap

A bérleti díjakban benne van a hűtőberendezés használata is.

a hűtőberendezés külön bérelhető    -    vidékieknek 20.000,- Ft/ alkalom max. 3 nap
                                              -     hartaiaknak 15.000,- Ft/ alkalom max. 3 nap

c) -  Művelődési Ház bérelhető helyiségeinek díja:               6.000,- Ft/óra
         - rendszeres igénybevétel (legalább 3 hónap és max. havi 8 alkalom) esetén
10 000 Ft/hó

Művelődési Házból (faluházból) kölcsönadott eszközök bruttó díja:
Asztalterítő/db                                         = 400,- Ft/ alkalom max. 3 nap
Szék/db  = 100,- Ft/alkalom max. 3 nap
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Asztal/db = 800,- Ft/alkalom max. 3 nap
Edény/személy = 160,- Ft/alkalom max. 3 nap

           Kerekasztal =    2000,-Ft/alkalom max. 3 nap

     
d) da. Egyesületi Ház bérleti díja családi rendezvényekre

(max. 50 fő) 20.000,- Ft/nap

         db. Egyesületi Ház bérleti díja egyéb rendezvény esetén:  2.400,- Ft/óra

e) Tanterem bérleti díja:
         óránként   1.500,- Ft

f) Szolgálati lakások bérleti díja: 11 200 Ft/hó

g) Szociális Központ öltöző/étkező bérleti díja:                     5.000,- Ft/nap
        (konyhahasználat nélkül)

h) Sportöltöző tetőterének bérleti díja: 7.000,- Ft/nap

i) Egyéb szolgáltatások díja

a. szállítási szolgáltatások óradíja
    MTZ traktor                                               6.929,- Ft+27% ÁFA     =       8.800,- Ft

 
j) Sátrak bérbeadása:          3.937,- Ft+27% ÁFA = 5.000,- Ft/alkalom max. 3 nap

A bérleti díj magába foglalja a sátrak helyszínen történő felállítását és lebontását is.
Harta közigazgatási területén kívüli bérbeadás esetén 3.937,- Ft+27% ÁFA = 5.000,- Ft
szállítási költséget kell felszámolni óránként.

k) gázcsonk hozzájárulás: 91.800,- Ft

2. A szolgáltatási  díjak 2017. december 1-től érvényesek, ezzel egyidejűleg a 2/2016.
(II.11.) Kt. határozat hatályát veszti.

Határidő: 2017. december 1.
     Felelős: Dolleinstein László polgármester

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

13./   Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról
             Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete)

Dollenstein László, polgármester  :
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A képviselő-testület tavalyi évben elfogadott belső ellenőrzési tervét módosítani szükséges,
mivel  a  vizsgálandó  tevékenység  szervezeti  formája  nem  felel  meg  a  tervben  leírtaknak
(karbantartó részlet). 
Megkérdezi a képviselőket, hogy a módosítással kapcsolatban van-e hozzászólásuk, kérdésük,
amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításával,
kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 111/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy: Harta Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve

H A T Á R O Z A T 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet
az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Hatályát veszti a képviselő-testület 84/2016. (XII.22.)
Kt. határozata.

                                   Felelős: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
                                   Határidő: 2017. december 31.

(az I. sz. melléklet a határozat melléklete)

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

14./   Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról
                                Előadó: Dollenstein László, polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete)

Dollenstein László, polgármester:
A képviselő-testület dönt minden esetben a pályázatok benyújtásáról. Jelenleg öt benyújtott
pályázatunk van, 167.689 EFt összegben, Elnyert  pályázatok támogatási  mértéke: 197.579
EFt. Saját forrásból megvalósult fejlesztések összege 21.650 EFt. 
Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy  a  kiküldött  előterjesztésben  részletezett  tájékoztatással
kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük, hozzászólásuk, amennyiben nincs, kéri, hogy aki
egyetért  a  benyújtott  pályázatokról  szóló  tájékoztatóban  foglaltakkal,  kézfeltartással
szavazzon. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 112/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

H A T Á R O Z A T

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  az önkormányzat által benyújtott
pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadta

Határidő: folyamatos
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Felelős: Dolleinstein László polgármester

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

15./   Tájékoztató a közfoglalkoztatás tapasztalatairól és döntés a 2018. évi   
         programokról

                    Előadó: Dollenstein László, polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
2017. évben a közfoglalkoztatás elősegítése érdekében 4 start  mintaprogramot,  valamint 1
hosszú távú programot indítottunk. E programok 1 évre szóltak, 2018. február 28-án lejárnak.
A programok  megvalósításához  kis-  és  nagy  értékű  eszközöket  munkavédelmi  ruházatot
szereztünk be, beruházási költségeket számoltunk el. Így vásárolhattunk traktort pótkocsival,
fagyasztóládát,  fa-aprítógépet,  egyéb  kis  értékű  eszközöket.  A  közfoglalkoztatási
mintaprogram  keretében  megvalósult  fejlesztések  értéke  13.372  E  Ft,  a  foglalkoztatottak
száma jelenleg 38 fő. 
2018. évben 3 start mintaprogramot, 1 hosszú távú programot indítana az önkormányzat, a
foglalkoztatottak száma 34 fő lesz. 
Megkérdezi  a  képviselőket,  hogy  van-e  kérdésük,  véleményük,  hozzászólásuk  a
tájékoztatóval, illetve javaslatuk a 2018. évre tervezett programokkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2017. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló
tájékoztatóban  foglaltakkal,  valamint  a  2018.  évi  közmunkaprogram  meghatározással,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 113/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás tapasztalatairól és döntés a 2018. évi programokról.

H A T Á R O Z A T

Harta  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közfoglalkoztatás  2017.  évi
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta és 2018-ban közmunkaprogramot indít az alábbi
témakörökben:

1. Illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása  
- Létszám: 8 fő
- Forrásigény: 10 752 000  Ft

2. Belvízelvezetés                                                
- Létszám: 14 fő
- Forrásigény: 18 816 000  Ft

3. Mezőgazdaság                                                 
- Létszám: 15 fő
- Forrásigény: 23 400 000  Ft
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Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Dollenstein László polgármester

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

16./   Egyéb ügyek
                      - Kalocsai Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása
                         Előadó: Dollenstein László, polgármester

Dollenstein László, polgármester:
Az Országos Mentőszolgálat  Alapítvány támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
mégpedig a  kalocsai Mentőállomásnak szeretnének   egy 6.286.500,- Ft értékű LifePack-15
defibrillátor készüléket vásárolni.  Javasolja, hogy a képviselő-testület 200 ezer Ft-tal támo-
gassa az eszközbeszerzést.
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük, véleményük a támogatással kapcsolatban,
amennyiben  nincs,  kéri,  hogy aki  egyetért  a  Kalocsai  Mentőállomás  eszközbeszerzésének
200.000,- Ft-os támogatásával, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 114/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy  : A Kalocsai Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása

H A T Á R O Z A T

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalocsai Mentőállomás eszköz-
beszerzését (6 286 500 Ft értékű LifePack-15 defibrillátor) 200 000 Ft-tal támogatja.
A számlaszám: Országos Mentőszolgálat Alapítvány CITI Bank 10800007-68164029

                                                Felelős: Dollenstein László, polgármester
                        Határidő: 2017. december 31.

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

- Központi orvosi ügyelet támogatása – Morrow Medical Zrt. 
                   Előadó: Dollenstein László polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
A Morrow Medical Zrt. az önkormányzatok által fizetett központi orvosi ügyeleti díj 20,- Ft-
os emelését kérte még tavalyi év márciusában. Akkor a többi önkormányzattal közösen úgy
döntöttek, hogy a tárgyévi költségvetésbe nem lehet beilleszteni a kért összeget, ezért 10,- Ft-
os emelést realizáltunk 2017. évvégéig. Az emelkedő költségekre, a kötelező béremelésekre
tekintettel kérik a 2018. évre a 10,- Ft/lakos/hó emelést. A pénzügyi-gazdasági bizottság tár-
gyalta a kérelmet, a javaslatuk, valamint az ő véleménye is az, hogy ismételten a többi telepü-
lés önkormányzatához kellene igazodni, vagyis, ha minden település hozzájárul az emeléshez,
akkor mi is.
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Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e esetleg más javaslatuk, amennyiben nincs, kéri, hogy
aki egyetért a központi orvosi ügyelet díjának 10,- Ft/lakos/hó emelésével, kézfeltartással sza-
vazzon. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 115/2017. (XI.29.) Kt. határozat
Tárgy: A központi orvosi ügyelet támogatása.

H A T Á R O Z A T

A képviselő-testület elfogadta, hogy Harta Nagyközség Önkormányzata

1.) a) a Kalocsa-Solt központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására - a NEP támoga-
táson felül - a MORROW Medical Zrt. részére, 2018. január 1. napjától kezdődően,
további intézkedésig számla ellenében, vásárolt közszolgáltatásként 20 Ft/hó/lakos
finanszírozást biztosítson, amennyiben valamennyi központi ügyeletben részt vevő
települési önkormányzat, lakosságszáma arányában biztosítja ugyanezt az összeget.

b) elfogadja, hogy a lakosságszám meghatározása, a NEP aktuális TBIZ-tablója alap-
ján történik.

c) Amennyiben a központi háziorvosi ügyelet NEP általi finanszírozása oly mértékben
emelkedik, hogy a központi ügyeleti szolgálat finanszírozása abból is megoldható,
az 1.) pontban foglalt önkormányzati kiegészítő hozzájárulás megszűnik.

2.) felkéri a Morrow Medical Zrt-t, hogy a 1.) pontban foglaltak vizsgálata érdekében, a
tárgyévet követő év március 31-ig, évente készítsen részletes eredmény levezetést (be-
vételek, költségek, ráfordítások).

3.) felhatalmazza a polgármestert, a Morrow Medical Zrt-vel kötött feladat átadási/átvál-
lalási szerződés 3.) pontjában foglaltak módosítására.

Határidő: 2018. január 1-től folyamatos
Felelős: Dollenstein László, polgármester
Értesül: Kalocsa Város Önkormányzata

(a döntéshozatalban részt vett: 4 fő)

Dollenstein László, polgármester:
Bejelenti, hogy a napirendek nyílt ülésen való tárgyalásának végére értek, ezért zárt ülés tartá-
sát rendeli el.

Dollenstein László, polgármester:
A zárt ülés után újra megnyitja a nyílt ülést, majd megkérdezi a jelenlévőket, hogy egyéb
ügyek keretében van-e valakinek kérdése, hozzászólása, bejelenteni valója, amennyiben nincs,
megköszöni az ülésen való részvételt és munkát, majd az ülést 20,00 órakor bezárja.

                                                                               kmf.

                  Dollenstein László                                                       dr. Sárközi Zsolt
                     polgármester                                                                      jegyző
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