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Jegyzőkönyv 

 
Készült:  Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-án 17 órai kezdettel 
megtartott testületi üléséről 
 
Az ülés helye: Harsány Község Közösségi Háza  
 
Jelen vannak: 
 
Szabó Gergely    polgármester    
Bihari Lajosné    alpolgármester 
Hegedűs Krisztián János  képviselő 
Kelemen Imre    képviselő   
Papp Árpád    képviselő 
Szilvási Mária    képviselő 
 
dr. Kántor János   jegyző 
Kocsis Antalné    jkv. vezető 
 
Meghívottak: 
 
Dr.Kissné Laskody Marianna  védőnő 
Fábián Ágnes    könyvtár vezető 
Dr. Csete László   háziorvos 
Nagyné Sir Ildikó   óvoda vezető 
 
Az ülésre meghívást kapott, de nem jelent meg: 
 
Pusztai Tamás   képviselő 
Farkas Richárd   Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Szabó Gergely polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozat-képességét, 
mivel a 7 képviselő közül 6 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs Krisztián János és 
Papp Árpád képviselőket javasolja, mellyel a testület egyhangúlag egyetért.  
 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, melyek a következők: 
 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
2. Emőd székhelyű orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
3. Köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
5. A Harsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
    felülvizsgálata 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
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6. A fiatalok otthonteremtési támogatásáról szóló 4/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 
   módosítása 
   Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
7. A Harsányi Hársfavirág Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása 
     Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
8. Tájékoztató a község egészségügyi ellátásáról 
     Előadó: Dr. Csete László háziorvos 
 
9. Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről 
     Előadó: Dr. Kissné Laskody Marianna védőnő 
 
10. Beszámoló a községi könyvtár működéséről 
     Előadó: Fábián Ágnes könyvtár vezető 
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy a Harsányi Hársfavirág Óvoda villamos energia 
fogyasztásmérő átírásával összefüggésben az ELMŰ-ÉMÁSZ határozatot kér, ami felhatalmazza az 
intézményt arra, hogy a fogyasztásmérő névátírásához a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Továbbá javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Vidékfejlesztési Program VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, “A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 
pályázati kiírásra, ezért ehhez kapcsolódóan testületi döntés szükséges. 
Fentiekre tekintettel két további napirend tárgyalására tesz javaslatot. 
 
A javaslatok alapján a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi napirendi pontok megtárgyalását 
fogadja el: 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
2. Emőd székhelyű orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
3. Köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
5. A Harsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
    felülvizsgálata 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
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6. A fiatalok otthonteremtési támogatásáról szóló 4/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 
   módosítása 
   Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
7. A Harsányi Hársfavirág Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása 
     Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
8. Tájékoztató a község egészségügyi ellátásáról 
     Előadó: Dr. Csete László háziorvos 
 
9. Tájékoztató a védőnői szolgálat működéséről 
     Előadó: Dr. Kissné Laskody Marianna védőnő 
 
10. Tájékoztató a községi könyvtár működéséről 
     Előadó: Fábián Ágnes könyvtár vezető 
 
11. Harsányi Hársfavirág Óvodában található fogyasztásmérő átírásához kapcsolódó testületi  
      határozat meghozatala 
      Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
12.VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú kiírásra pályázat beadása 
     Előadó:Szabó Gergely polgármester 
 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 
1. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, majd javasolja az abban szereplő határozat 
meghozatalát. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
előterjesztésnek megfelelően meghozza az alábbi határozatot: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (I.26.) Kt. határozata 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  szóló tájékoztatót a napirendhez kapcsolódó előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Tárgyalt napirendi pontok: 
 
1. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, majd javasolja az abban szereplő határozat 
meghozatalát. 
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A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
előterjesztésnek megfelelően meghozza az alábbi határozatot: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (I.26.) Kt. határozata 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  szóló tájékoztatót a napirendhez kapcsolódó előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. napirend - Emőd székhelyű orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, majd javasolja az abban szereplő határozat 
meghozatalát. 
 
A képviselő-testület az elhangzottak alapján – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően meghozza az alábbi határozatot: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (I.26.) KT. határozata 

az Emőd székhelyű orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

Harsány Község Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Emőd 
székhelyű orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések meghozatala című előterjesztést és az 
alábbiakról határoz: 
 
I. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Borsodgeszt, Bükkaranyos, Emőd, Kisgyőr 
és Vatta önkormányzataival jelen határozat 1. számú melléklete szerinti együttműködési 
megállapodást köt az Emőd székhelyű központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet közös 
fenntartására. 
 
II. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 2. számú melléklete szerinti 
feladatellátási szerződést köt a Medical Inspect Kft-vel az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
központi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás megszervezésére, folyamatos biztosítására, 
az ügyeleti rendszer működtetésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
3. napirend - Köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely után Szabó Gergely polgármester elmondja, 
hogy indokoltnak tartja a rendelet megalkotását. 
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A képviselő-testület az elhangzottak alapján – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (I.27 .) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetmény alapjáról 
 

Harsány Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. §. 
 

A Harsányi Polgármesteri  Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2017. évben 
50.000.- Ft-ban állapítja meg. 

2. §. 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az abban foglalt rendelkezéseket 
2017. január 01. napjától kell alkalmazni. 

 
(2) Jelen rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszíti. 

 
 
 
Szabó Gergely                      dr. Kántor János 
polgármester                               jegyző 
 
 
4. napirend - Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 
Szabó Gergely polgármester hozzájárul a napirend nyilvános tárgyalásához, a döntéshozatalban 
nem kíván részt venni, így az üléstermet elhagyja. 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, majd javasolja az abban foglalt határozat 
meghozatalát. 
 
A képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017. (I. 26.) KT. határozata 

a polgármester illetményéről és költségtérítéséről 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. §  (4)   bekezdés d) pontja alapján - Szabó Gergely 
polgármester illetményét 2017. január 01. napjától 548.443.-Ft-ban   állapítja meg. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester az Mötv 71.§ (6) bekezdése alapján 
illetménye 15%-ának megfelelő mértékben  - 2017. január 01. napjától - 82.266 .-Ft költségtérítésre 
jogosult. 
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A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a szükséges okmányokat készítse el.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
A napirend tárgyalását követően Szabó Gergely polgármester visszatér az ülésterembe. Szilvási 
Mária a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a polgármestert a testület 
döntéséről. 
 
5. napirend - A Harsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely polgármester 
javasolja az abban szereplő határozat meghozatalát. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
következő határozatot hozza: 
 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2017. (I. 26.) KT. határozata 

Harsány Község Önkormányzata és a Harsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
által kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete,  Harsány Község Önkormányzata és a 
Harsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött - a települési önkormányzat által 2014. 
december 22-én elfogadott és 2015. április 22-én módosított - együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta. 
 
A képviselő-testület az együttműködési megállapodás módosítását nem tartja szükségesnek, ezért 
azt változatlan formában hatályban tartja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
6. napirend - A fiatalok otthonteremtési támogatásáról szóló 4/2016. (II.22.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely polgármester 
javasolja az abban szereplő rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
előterjesztés szerinti rendeletet alkotja: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (II.01.) önkormányzati rendelete 

Fiatalok otthonteremtési támogatásáról szóló 4/2016. (II. 22.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Harsány Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ A fiatalok otthonteremtési támogatásáról szóló 4/2016. (II. 22.)  rendelet 2.§ (1) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2.§ (1) E rendeletben foglalt feltételek alapján fiatalok otthonteremtési támogatása nyújtható 
Harsány Község közigazgatási területén belül: 
a) a kérelem benyújtásának évében vagy az azt megelőző évben történt lakás vásárlásához 
b) lakásépítéshez a használatbavételi engedély megszerzését követő egy éven belül  feltéve, hogy az 
építés a kérelem benyújtását megelőző három éven belül elkezdődött. 
 
2.§ Ez a  rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Szabó Gergely                              dr. Kántor János 
polgármester                                    jegyző 
 
7. napirend - A Harsányi Hársfavirág Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely polgármester 
javasolja az abban foglalt határozat meghozatalát. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
előterjesztés szerinti határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017. (I.26.) Kt. határozata 

A Harsányi Hársfavirág Óvoda nyári zárva tartásának meghatározásáról 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló  83.§ (2) 
bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a  Harsányi Hársfavirág Óvoda nyári zárva 
tartásának idejét 
 
2017. július 03-tól július 16-ig terjedő időre határozza meg. 
 
A képviselő-testület felhívja az óvodavezetőt, hogy a szülőket február 15. napjáig tájékoztassa az 
intézmény nyári zárva tartásának időtartamáról. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2017. február 15. 
 
8. napirend - Tájékoztató a község egészségügyi ellátásáról 
 
Dr. Csete László háziorvos a beszámoló kiegészítéseként elmondja, hogy az orvosi rendelőben a 
betegek rendelkezésére áll egy inhalátor készülék, amit pár napra – igény szerint – a betegek 
rendelkezésére tud bocsátani. Elmondja továbbá, hogy a háziorvosi körzetben való munkavégzéshez 
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szükséges háziorvosi szakképesítést megszerezte. 
 
Nagyné Sir Ildikó óvodavezető kéri, hogy az óvodás gyermekek szülei részére a háziorvos tartson 
előadást a gyermekbetegségekről az azok kezeléséről. 
 
Szabó Gergely polgármester jónak tartja a kezdeményezést. 
 
Dr. Csete László háziorvos elmondja, hogy előzetes egyeztetést követően nem látja ennek 
akadályát. 
 
Az elhangzottakat követően Szabó Gergely polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a község egészségügyi ellátásáról 
készült tájékoztatót és azt az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslat szerinti határozatot hozza: 
 
 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017. (I.26.) Kt. határozata 

a község egészségügyi ellátásáról szóló tájékoztatóról 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a község egészségügyi ellátásáról 
készült tájékoztatót és azt az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
9. napirend - Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről 
 
A napirenddel kapcsolatban sem kiegészítés sem kérdés nem volt, így Szabó Gergely polgármester 
az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a védőnői szolgálat 2016. évi 
működéséről készült beszámolót és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslat szerinti határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017. (I.26.) Kt. határozata 

védőnői szolgálat 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a védőnői szolgálat 2016. évi 
működéséről készült beszámolót és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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10. napirend - Beszámoló a községi könyvtár működéséről 
 
Fábián Ágnes könyvtár vezető kiegészítésként elmondja, hogy a beszámolóban nem szerepelnek 
célok, de az évben szeretne az alsó tagozatos iskolásokkal csoportos foglalkozásokat tartani a 
könyvtárban, valamint kiállítások és előadások szervezésében is gondolkodik. 
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, fontosnak tartja, hogy legyenek ilyen rendezvények.  
 
A napirend tárgyalását követően Szabó Gergely polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a községi könyvtár 2016. évi 
működéséről készült beszámolót és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslat szerinti határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017. (I.26.) Kt. határozata 

községi könyvtár 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a községi könyvtár 2016. évi 
működéséről készült beszámolót és azt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
11. napirend - Harsányi Hársfavirág Óvodában található fogyasztásmérő átírásához 
kapcsolódó testületi határozat meghozatala 
 
dr. Kántor János jegyző elmondja, hogy a Harsányi Hársfavirág Óvodában található elektromos 
fogyasztásmérő óra átírását kezdeményeztük az ÉMÁSZ-nál, mivel az ott található óra a Harsányi 
Polgármesteri Hivatal nevén van és a számla ennek megfelelően érkezik. Az óvodai feladatellátás 
finanszírozására tekintettel fontos, hogy a fogyasztásmérő az intézmény nevén legyen. Az ELMŰ-
ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.  névátírás kezdeményezésünkkel kapcsolatban hiánypótlást írt ki, 
mivel nem tulajdonos az érintett intézmény. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat meghozatalát javaslom: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza, illetve megbízza a Harsányi 
Hársfavirág Óvoda és a Harsányi Polgármesteri Hivatal vezetőit, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Harsány, Munkácsy utca 2. szám alatti ingatlanon található fogyasztásmérők 
névátírásának ügyében eljárjanak, az átírással kapcsolatban nyilatkozatot tegyenek. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslat szerinti határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017. (I.26.) Kt. határozata 

 a Harsányi Hársfavirág Óvodában található fogyasztásmérő átírásához kapcsolódó testületi 
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határozat meghozataláról 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza, illetve megbízza a Harsányi 
Hársfavirág Óvoda és a Harsányi Polgármesteri Hivatal vezetőit, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Harsány, Munkácsy utca 2. szám alatti ingatlanon található fogyasztásmérők 
névátírásának ügyében eljárjanak, az átírással kapcsolatban nyilatkozatot tegyenek. 
 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 
12. napirend - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú kiírásra pályázat beadása 
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy munkagépek és azokhoz kapcsolható kiegészítő gépek 
beszerzésére van lehetőség pályázat útján. Több önkormányzat pályázik közösen a nagyobb siker 
reményében. A pályázat benyújtásához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 
Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, “A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” jogcímre kiírt pályázatra a Támogatási igényét benyújtsa. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz az önerőt biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási igény benyújtására. 
 
A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
határozati javaslat szerinti határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (I.26.) Kt. határozata 

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez,állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
jogcímre pályázat benyújtásáról 

 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 
Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, “A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” jogcímre kiírt pályázatra a Támogatási igényét benyújtsa. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz az önerőt biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási igény benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A napirendek tárgyalását követően Szabó Gergely polgármester megköszönve az ülésen való 
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részvételt, a testület ülését bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 

Szabó Gergely          dr. Kántor János 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
Hegedűs Krisztián János        Papp Árpád 
 jkv. Hitelesítő          jkv. hitelesítő 


