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Harta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december 19-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  2017.  december  19-én
megtartott nyílt üléséről.

Helyszín: Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme.

Jelen voltak: A Képviselő-testület részéről:

Dollenstein László polgármester
Arnold Csaba képviselő
Frőhlich Henrik képviselő
Leitert Ottó  képviselő
Schuckert György képviselő

Az Önkormányzati hivatal részéről:

Dr. Sárközi Zsolt jegyző
Koósné Knódel Katalin pü. csoportvezető

Meghívottak:

Frőhlich Henrikné német nemzetiségi önk. elnöke
András Tiborné intézményvezető
Frei Lászlóné intézményvezető
Tupcsiáné Szabados M. intézményvezető
Ambrus Alíz élelmezés-vezető
Bodocz Ádám tagozat vezető
Balog Tünde tervező

Dollenstein László  17 órakor megnyitja az ülést, az ülésen Krausz Henrik és Kuncz Gábor
képviselők  nem  vesznek  részt,  távolmaradásukat  előre  jelezték.  Köszönti  jelenlévőket,
megállapítja,  hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően történt,  a
képviselő-testület  határozatképes.   Jegyzőkönyvvezetőnek  javasolja  Bernertné  Kákonyi
Andrea főelőadót.  Elmondja,  hogy az ülés napirendi javaslata írásban kiküldésre került  a
képviselők részére. 
A napirendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

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

Az ülés napirendje:

1./     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
2./     Előterjesztés a Kalocsa Kistérségi Vízmű tulajdonosi képviseletéről szóló 
         megállapodásról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester 
3./     Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző



4./     Előterjesztés a 2018. évi munkaterv meghatározásáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
5./     Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról
         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
6./     Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
7./     Előterjesztés a településképi rendeletről
         Előadó: Dollenstein László, polgármester
8./     Tájékoztató a Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott
          köznevelési intézmények működéséről
          Előadó: Frei Lászlóné, Tupcsiáné Szabados Magdolna intézményvezetők
9  ./    Egyéb ügyek 
          Előadó: Dollenstein László, polgármester

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.

1./     Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról
                Előadó: Dollenstein László, polgármester

Dollenstein László polgármester:
A Képviselő-testület november 29-én tartotta utolsó ülését, a két ülés között eltelt időszakról
az alábbiakban számol be: 
- december 5-én Dunapatajon, december 18-án Hartán tartották meg  a szennyvíztisztító telep
és  csatornahálózhat  fejlesztési  feladataival  kapcsolatos  egyeztetéseket  (KEHOP-2.2.2
pályázat)
- december 5-én Halasi László evangélikus lelkésszel készült felvétel a Hatos csatorna Tea
Glóriával című műsorban, 
- december 7-én Kalocsán JETA pályázati felhívással kapcsolatos megbeszélés volt,
december 8-án a Kalocsa Kistérségi Szennyvíz- és Ivóvíz Vízműrendszer Tulajdonközösségei
taggyűlésén,  majd  a  központi  orvosi  ügyelet  kiegészítő  finanszírozásával  kapcsolatos
megbeszélésen vett részt Kalocsán,
-  december  9-én  a  Hartai  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  hagyományos  tűzoltó  bálja  került
megrendezésre,
- december 16-án a német nemzetiségi önkormányzat nyolcadik alkalommal rendezte meg a
Nemzetiségi  Nap és  Karácsonyi  Vásár  rendezvényét,  amely  ismételten  nagy érdeklődésre
tartott számot a lakosság körében.

Megkérdezi a képviselőket, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
 
A képviselő-testület külön számozott határozat hozatala nélkül egyhangú 5 igen szavazattal a
két ülés között eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadta.

 (a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

2./     Előterjesztés a Kalocsa Kistérségi Vízmű tulajdonosi képviseletéről 



        szóló megállapodásról
                               Előadó: Dollenstein László, polgármester 

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester  :
Jogszabályi kötelezettség alapján a vízi közmű szolgáltatónak az agglomerációhoz tartozó ön-
kormányzatokkal december 31-ig együttműködési megállapodást és bérleti üzemeltetési szer-
ződést kell kötni. A megállapodás elfogadására júniusban került sor és ez december 31-én le-
jár, ezért szükségszerű az új megállapodás elfogadása.
A megállapodásban továbbra is Kalocsa Város Önkormányzata a képviselő, ő köteles ügyek-
ben eljárni, adatot szolgáltatni, stb., e feladat ellátásának 2018. évi átalánydíja Harta tekinteté-
ben 344.012, Ft. A pénzügyi-gazdasági bizottság a határozat-tervezetet megtárgyalta, azt elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testület felé.
Megkérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, véleménye, hozzá-
szólása van-e valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a Kalocsa Kistérségi Víz-
mű tulajdonosi képviseletéről szóló megállapodás és a bérleti-üzemeltetési szerződés megkö-
tésével, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 119/2017. (XII.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Megállapodás a Kalocsa Kistérségi Vízmű tulajdonosi képviseletéről

H A T Á R O Z A T 

1. Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Harta
Nagyközség Önkormányzata az  ivóvíz vízi közmű ellátási agglomeráció által érintett
településekkel az előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti együttműködési megállapodást
kössön (MEKH azonosító kód: 11-06442-1-015-00-15, víziközmű-rendszer azonosító-
ja: KKT-IV)

2. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata az együttműködési megállapodás-
ban rögzített feltételekkel Képviselőként a Tagok képviseletét ellássa oly módon, hogy
a Képviseleti feladatok felmerülő személyi és tárgyi feltételeit a Tagok szavazati ará-
nyuknak megfelelően finanszírozzák.

3. egyetért azzal, hogy Képviselő az előterjesztés 2. sz. mellékleteként bemutatott bérleti-
üzemeltetési szerződést Üzemeltetővel megkösse, vállalja a szerződésből eredő kötele-
zettségeket

4. vállalja, hogy a Képviselet költségeit, valamint a finanszírozásos módját a 2018. évi
költségvetési rendeletben biztosítja, az azt követő években költségvetésébe tervezi.

5. felhatalmazza polgármestert az 1-4. pontokban foglaltak lebonyolítására, az együttmű-
ködési megállapodás aláírására, kötelezettségek vállalására.

(a megállapodás a határozat melléklete)

                                                             Felelős: polgármester
                                                             Határidő: 2017. december 31.

(a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

3./     Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról



                             Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt jegyző:
Jogszabály írja elő az önkormányzat belső ellenőrzési kötelezettségét, amelyet az előző év
december 31-ig kell elfogadnia a képviselő-testületnek. A belső ellenőrzés célja a működési
rendszerben  lévő  hibák,  hibalehetőségek  feltárása,  korrigálása.  A belső  ellenőr  javaslata
alapján 2018-ban az ellenőrzés tárgya Harta Nagyközség Önkormányzatánál  az 500 E Ft
feletti  ellenértékű  árubeszerzések,  vállalkozói  szerződések  megkötésének,  alkalmazásának
utóellenőrzése a 2016. évi ellenőrzést követően.

Dollenstein László polgármester  :
A pénzügyi-gazdasági  bizottság  a  belső  ellenőrzési  tervet  bizottsági  ülésén  tárgyalta,  azt
elfogadásra javasolta a testületnek.
Kéri  a  képviselők  véleményét,  hozzászólását,  vagy  esetleg  más  ellenőrizendő  terület
javaslatát. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kéri, hogy aki egyetért a 2018. évi belső
ellenőrzési terv meghatározásával, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

             Szám: 120/2017. (XII.19.) Kt. határozat
 Tárgy: Harta Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve

H A T Á R O Z A T

Harta Nagyközség önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervet 
a melléklet szerint jóváhagyja.

      Felelős: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző
Határidő: 2018. december 31.

      
 (a. mellékletet az előterjesztés tartalmazza)

(a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

 4./     Előterjesztés a 2018. évi munkaterv meghatározásáról
                                         Előadó: Dr. Sárközi Zsolt jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt jegyző:
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk alapján a Képviselő-testület működésének alapja az
éves munkaterv. 
Mindig a decemberi ülésen kerül sor a következő évi munkaprogram meghatározására, mely 
természetesen szükség esetén módosítható.

Dollenstein László polgármester:
A munkaprogram-tervezet írásban kiküldésre került, kéri a képviselőket, hogy tárgyalják meg,
tegyék meg az esetleges kiegészítő javaslataikat. A pénzügyi-gazdasági bizottság a 2018. évi
tervezett munkatervet megtárgyalta, azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.



Kérdés, hozzászólás, további javaslat nem volt, ezért kérte, hogy aki egyetért a Képviselő-
testület 2018. évi munkatervével, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 121/2017. (XII.19.) Kt. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület a 2018. évi munkaprogramja

H A T Á R O Z A T 

A Képviselő-testület a 2018. évi munkaprogramját az alábbiak szerint határozza meg: 

2018. február:

1./ A 2018. évre tervezett rendezvények időpontjának, költségvetésének meghatá-
rozása
Előadó: polgármester

2./ Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműkö-
dési Megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester

3./        A szolgáltatási díjak felülvizsgálata
   Előadó: polgármester

            4./        Harta Nagyközség önkormányzatának közbeszerzési terve
Előadó: polgármester

            5./        Az Önkormányzat által 2017. évben támogatásban részesített civil szervezetek
                        tevékenysége, a támogatás felhasználása; 2018. évi támogatási kérelmek

Előadó: elnök

6./        Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
            származó fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
            várható összegének meghatározása

Előadó: polgármester

           7./         A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának 
                        felülvizsgálata

Előadó: polgármester

           8./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
                        Előadó: polgármester

9./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: polgármester

10./      Térítési díjak felülvizsgálata
 Előadó: polgármester

          
2018. április:

1./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester

            2./ Beszámoló az önkormányzat beruházásairól
Előadó: polgármester



2018. május:

            1./        Tájékoztató az önkormányzat társulásairól
Előadó: polgármester

            2./       Tájékoztató a kommunális adó bevezetésének tapasztalatairól
Előadó: polgármester

             3./ A 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: polgármester

2018. szeptember:
1./ A 2018. évi költségvetés módosítása

Előadó: polgármester

2./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat által átvett                   
                       intézmények működéséről 
                       Előadó: intézményvezetők

2018. november:
1./        A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

                        Előadó: polgármester
            2./        Tájékoztató a közfoglalkoztatásról

Előadó: polgármester
            3./        Tájékoztató az év folyamán benyújtott önkormányzati pályázatokról
                        Előadó: polgármester, intézményvezetők

2018. december:
1./ Közmeghallgatás

Előadó: polgármester
            2./        A 2018. évi költségvetés módosítása

Előadó: polgármester

3./ A 2019. évi munkaterv meghatározása
Előadó: polgármester

                                            Felelős: Dollenstein László polgármester
                    Határidő: 2018. december 31.

(a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

5./     Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv módosításáról
                  Előadó: Dr. Sárközi Zsolt, jegyző

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

Dr. Sárközi Zsolt jegyző:
A 2017. évre elfogadott közbeszerzési tervet az időpontok eltolódása miatt módosítani szüksé-
ges, mivel a szociális és családsegítő központ eljárása csak jövőre valósul meg, az energetikai
pályázattal  kapcsolatos  közbeszerzési  eljárás  pedig december hónapban indul,  ezért  ennek
megfelelően kell az időpontokat változtatni. A módosítás az új terv elfogadásával és a régi ha-
tályon kívül helyezésével valósul meg.

Dollenstein László polgármester:



A közbeszerzési terv módosítását a pénzügyi-gazdasági bizottság megtárgyalta, azt elfogadás-
ra javasolta a Képviselő-testület felé.
Megkérdezi a képviselőket, hogy a határozat-tervezetben foglaltakkal kapcsolatban van-e kér-
dése, véleménye valakinek, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2017. évi közbeszer-
zési terv módosításával, új közbeszerzési terv elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 122/2017. (XII.19.) Kt. határozat
Tárgy: A 2017. évi közbeszerzési terv 

H A T Á R O Z A T 

 Harta  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2017.  évi
összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja.
Hatályát veszti a képviselő-testület 14/2017.(II.15.) Kt. határozata.
                                 

(a terv a határozat melléklete)

                                 Felelős: Dollenstein László polgármester
Határidő: folyamatos

(a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

Dollenstein László polgármester:
Az önkormányzat  támogatást  nyert  az  általános  iskola  tornatermének  és  „A”  épületének,
valamint a közös önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítésére. A beruházás
megvalósításához  közbeszerzési  eljárást  kell  indítani,  amelyet  a  Bács-Tender  Kft.
megbízásával kíván lefolytatni az önkormányzat. A Bács-Tender Kft. az ajánlattételi felhívást
és a közbeszerzési dokumentációt megküldte.

Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a megbízással kapcsolatban, amennyiben nincs
kéri,  hogy  aki  egyetért  a  közbeszerzési  eljárás  megindításával,  a  Bács-Tender  Kft.
megbízásával,  az  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentáció  jóváhagyásával,
kézfeltartással szavazzon

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 123/2017. (XII.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása „Harta Általános Iskola Tornaterem és „A” épü-
let  épületének energetikai korszerűsítése,  valamint Hartai Közös Önkormányzati  Hivatal
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezéssel

H A T Á R O Z A T 

1.  A képviselő-testület  „Harta  Általános  Iskola  Tornaterem  és  „A”  épület  épületének
energetikai  korszerűsítése,  valamint  Hartai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  épületének
energetikai  korszerűsítése”  elnevezéssel  a  Bács-Tender  Kft.  megbízásával  közbeszerzési
eljárást indít.

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



(az ajánlattételi felhívás és a megbízási szerződés a határozat 1. és 2. sz. mellékletei)

Felelős: Dollenstein László, polgármester
Határidő: 2017. április 30.
Értesül: Bács-Tender Kft.

(a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

6./     Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
               Előadó: Dollenstein László, polgármester

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében minden településnek
rendelkeznie kell településkép arculati kézikönyvvel, melynek elfogadási ideje december 31.
E kézikönyv képezi az alapját a településképi rendeletnek. A településképi arculati kézikönyv
munkálatait megelőzően lakossági fórumot, majd a tervezet elkészültekor közmeghallgatást
tartott önkormányzatunk, hogy a beleszólás, vélemény-nyilvánítás jogát minden helyi lakos és
vállalkozás, civil szervezet és szakmai szervezet részére biztosítsa. A társadalom széles köré-
nek bevonása a kézikönyv elkészítésébe nagyobb egyetértést tesz lehetővé a településkép ala-
kításának folyamata során. Megkeresték az érintett államigazgatási szerveket, szakhatóságo-
kat is véleményük megismerése, illetve a szakhatósági hozzájárulásuk megadása érdekében.
Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a te-
lepülésképi arculati kézikönyv elfogadásával, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 124/2017. (XII.19.) Kt. határozat 
Tárgy:    Döntés Településképi arculati kézikönyv elfogadásáról

H A T Á R O Z A T 

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a településfejlesztési koncepcióról,
az   integrált   településfejlesztési   stratégiáról   és   a   településrendezési   eszközökről,   valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
21.§ (1) bekezdése alapján az e határozat mellékletét képező Harta Nagyközség Településképi
arculati kézikönyvét elfogadja.

(az arculati kézikönyv a határozat melléklete)

                                               Felelős: Dollenstein László, polgármester
                                                    Határidő: folyamatos

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

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)



Dollenstein László polgármester:

A pénzügyi bizottság több szempontból is javasolja a kiküldött tervezet előírásainak enyhíté-
sét. Problémát okoz, hogy az állami főépítész véleménye nem érkezett meg, csupán a Nemzeti
Parké, bár a határidő már letelt.

Balog Tünde, tervező:

Az egész országban probléma a határidő megtartása, leterheltek az ezzel foglalkozó szakem-
berek. Véleménye szerint célszerűbb a kormányhivatal – állami főépítész véleményét megvár-
ni, mert az minden bizonnyal megérkezik majd, de egy módosítás ismét egy hosszabb eljárást
igényel majd.

Dr. Sárközi Zsolt:

A határidő ugyan lejár december végén, de a vélemény hiányában maradhat el az elfogadás.
Ha a képviselő-testület annak megérkezését követően elfogadja a rendeletet, akkor mondhat-
ni, hogy ez a legkörültekintőbb eljárás.

Dollenstein László polgármester:

Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a rendelet tervezetét további tárgyalásra alkal-
masnak, amelyet a következő ülésen fogad el az állami főépítész véleményének is figyelem-
bevételével.
Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a ja-
vaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 125/2017. (XII.19.) Kt. határozat
Tárgy:    A Településképi rendelet tervezete

H A T Á R O Z A T 

     Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete  a  településkép védelméről
előterjesztett rendelettervezetet további tárgyalásra alkalmasnak találja és felkéri a polgár
mestert a tervezetnek elfogadás végett a soron következő ülésen történő újabb előterjesz
tésre.
                                               Felelős: Dollenstein László, polgármester

                                                    Határidő: folyamatos

(a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

8./     Tájékoztató a Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat által
        fenntartott köznevelési intézmények működéséről

                        Előadó: Frei Lászlóné, Tupcsiáné Szabados Magdolna intézményvezetők

(az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)

Dollenstein László polgármester:



Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beszámolók írásban kiküldésre kerültek a képviselő-testü-
let tagjainak, megkérdezi az intézményvezetőket, hogy kívánják-e kiegészíteni azt?

Az intézményvezetők a tájékoztatóikat szóban nem kívánják kiegészíteni.

Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolókkal kapcsolatban van-e kérdésük,
véleményük, hozzászólásuk, amennyiben nincs, kéri, hogy aki tudomásul veszi a Hartai Rá-
day Pál Általános Iskola működéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat, kézfeltartással szavaz-
zon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 126/2017. (XII.19.) Kt. határozat
Tárgy:    Beszámoló a Hartai Ráday Pál Általános Iskola 2017. évi működéséről

H A T Á R O Z A T 

   Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hartai Ráday Pál Általános
Iskola 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
                                               Felelős: Dollenstein László, polgármester

                                                    Határidő: folyamatos

(a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

Dollenstein László polgármester:

Kéri, hogy aki tudomásul veszi a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
működéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szám: 127/2017. (XII.19.) Kt. határozat
Tárgy:    Beszámoló a Hartai Hétszínvirág Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2017. évi mű-
ködéséről

H A T Á R O Z A T 

    Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hartai Hétszínvirág Óvoda
és Egységes Óvoda Bölcsőde 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
             
                                               Felelős: Dollenstein László, polgármester

                                                    Határidő: soron következő ülés

(a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

9  ./    Egyéb ügyek 
                                                       Előadó: Dollenstein László, polgármester

Dollenstein László polgármester:
Egyéb ügyekben nincs mondandója, kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni.



Arnold Csaba, alpolgármester:

Javasolja, hogy a képviselő-testület részesítse a polgármestert egy havi juttatásának megfelelő
jutalomban az éves munkájáért.

Dollenstein László polgármester:

Bejelenti érintettségét, átadja az ülés vezetését az alpolgármesternek.

Arnold Csaba, alpolgármester:

Kéri a képviselők véleményét, hozzászólását, amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a ja-
vaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határoza-
tot hozta:

Szám: 128/2017. (XII.19.) Kt. határozat
Tárgy: A polgármester 2017. évi jutalmazása.

H A T Á R O Z A T 

Harta  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pénzügyi-gazdasági,
Településfejlesztési  és  Ügyrendi  Bizottság  javaslatára  a  polgármester  jutalmát  a  község
érdekében végzett munkája elismeréseként a 2017. évre bruttó 630 711 Ft-ban állapítja meg.

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

 (a döntéshozatalban részt vett: 5 fő)

Dollenstein László polgármester:

Megköszöni a képviselő-testületnek munkája értékelését, az ülés vezetését visszaveszi. 
Több napirend és hozzászólás nem lévén minden jelenlévőnek és az egész településnek a kép-
viselő-testület nevében boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván, majd az ülést
19.54 perckor bezárja.

Kmf.

                   Dollenstein László                                                dr. Sárközi Zsolt
                        polgármester                         jegyző


