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Jegyzőkönyv 
 

Készült:  Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15-én 15 órai 
kezdettel megtartott testületi üléséről 
 
Az ülés helye: Harsány Község Közösségi Háza  
 
Jelen vannak: 
 
Szabó Gergely    polgármester    
Bihari Lajosné   alpolgármester 
Papp Árpád    képviselő 
Pusztai Tamás    képviselő 
Szilvási Mária    képviselő 
 
dr. Kántor János   jegyző 
Kocsis Antalné   jkv. vezető 
Kákonyiné Czeglédi Mária  gazd.főea. 
 
Meghívottak: 
 
Takácsné Oczela Csilla  Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményvezetője 
Nagyné Sir Ildikó   Harsányi Hársfavirág Óvoda óvoda vezetője 
Kocsis Antal    Harsányi Polgárőr Egyesület elnöke 
 
Az ülésre meghívást kapott, de nem jelent meg: 
 
Hegedűs Krisztián János  képviselő 
Kelemen Imre    képviselő   
Farkas Richárd   Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Barczi Lajosné   Kéknefelejcs Harsányi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület 
     elnöke 
 
Szabó Gergely polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozat-képességét, 
mivel a 7 képviselő közül 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szilvási Mária és Pusztai 
Tamás 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. Civil szervezetek beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról. 
    Előadó: civil szervezetek vezetői 
 
3. Civil szervezetek támogatásáról szóló döntés meghozatala 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
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4. Tájékoztató a 2017. évben induló beruházásokról és a várhatóan benyújtható pályázatokról 
     Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
5. Március 15-i megemlékezés előkészítése 
    Előadó: Bihari Lajosné alpolgármester 
 
6. A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola beszámolója a 2016/2017-os tanév első félévéről 
    Előadó: Takácsné Oczela Csilla iskola igazgató 
 
7. A Harsányi Hársfavirág Óvoda beszámolója a 2016/2017-os nevelési év első félévéről 
    Előadó: Nagyné Sir Ildikó óvodavezető 
 
8. 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
9. 89/2016. (XI.23.) Kt. határozat módosítása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
Szabó Gergely polgármester további négy napirend tartását tartja szükségesnek. Ennek megfelelően 
javaslatot tesz a napirendi pontokra, mely 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. Civil szervezetek beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról 
    Előadó: civil szervezetek vezetői 
 
3. A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola beszámolója a 2016/2017-os tanév első félévéről 
    Előadó: Takácsné Oczela Csilla iskola igazgató 
 
4. A Harsányi Hársfavirág Óvoda beszámolója a 2016/2017-os nevelési év első félévéről 
    Előadó: Nagyné Sir Ildikó óvodavezető 
 
5. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének 
    módosítása 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
6. 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
7. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről szóló 
   határozat meghozatala 
   Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
8. Civil szervezetek támogatásáról szóló döntés meghozatala 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
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9. Tájékoztató a 2017. évben induló beruházásokról és a várhatóan benyújtható pályázatokról 
     Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
10. 89/2016. (XI.23.) Kt. határozat módosítása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
11. Mackó Mama Alapítvány kérelme 
      Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
12. Az önkormányzat tulajdonát képező Harsány, Malom u. 6. szám alatti ingatlan bérbevételi 
      kérelme 
      Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
13. Március 15-i megemlékezés előkészítése 
     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 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
előterjesztésnek megfelelően meghozza az alábbi határozatot: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2017. (II.15.) 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 - Civil szervezetek beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatás 
felhasználásáról 
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek a megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően elszámoltak a 2016. évi támogatással.  
Az előterjesztett beszámolókkal kapcsolatosan kérdés nem merült fel, ezért Szabó Gergely 
polgármester a beszámolók elfogadására tesz javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által a 2016. évi 
költségvetéséből  
- a Harsányi Polgárőr Egyesületnek biztosított 100.000.-Ft, 
- a Harsányi Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör Egyesületnek biztosított 100.000.-Ft, 
- a Harsányi Sport Egyesületnek biztosított 1.800.000.-Ft 
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támogatás felhasználásáról és a tevékenységükről készült beszámolóját az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja. 
 
A képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
előterjesztésnek megfelelően meghozza az alábbi határozatot: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (II.15.) Kt. határozata 

a civil szervezetek beszámolója az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által a 2016. évi 
költségvetéséből  
- a Harsányi Polgárőr Egyesületnek biztosított 100.000.-Ft, 
- a Harsányi Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör Egyesületnek biztosított 100.000.-Ft, 
- a Harsányi Sport Egyesületnek biztosított 1.800.000.-Ft 
 
támogatás felhasználásáról és a tevékenységükről készült beszámolóját az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. napirend - A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola beszámolója a 2016/2017-os tanév 
első félévéről 
 
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, így Szabó Gergely polgármester az 
alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
2016/2017-os tanév első félévéről készült beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
A képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
előterjesztésnek megfelelően meghozza az alábbi határozatot: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017. (II.15.) Kt. határozata 

a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2016/2017-os tanév első félévéről szóló 
beszámolójának elfogadásáról 

 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
2016/2017-os tanév első félévéről készült beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4. napirend - A Harsányi Hársfavirág Óvoda beszámolója a 2016/2017-os nevelési év első 
félévéről 
 
Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, így Szabó Gergely polgármester az 
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alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Harsányi Hársfavirág Óvoda 2016/2017-os 
nevelési év első félévéről készült beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
A képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
előterjesztésnek megfelelően meghozza az alábbi határozatot: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017. (II.15.) Kt. határozata 

A Harsányi Hársfavirág Óvoda 2016/2017-os nevelési év első félévéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Harsányi Hársfavirág Óvoda 2016/2017-os 
nevelési év első félévéről készült beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5. napirend - Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) 
önkormányzati rendeletének módosítása 
 
Szilvási Mária a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
Ezt követően a képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az előterjesztésnek megfelelően az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül csatolásra. 
 
6. napirend - 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 
Szilvási Mária a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A polgármester felkérésére Kákonyiné Czeglédi Mária gazdálkodási főelőadó ismerteti az 
előterjesztést. 
 
Ezt követően a képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az előterjesztésnek megfelelően a következő rendeletet alkotja: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2017. (II. 21.)önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
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A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül csatolásra. 
 
7. napirend - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségéről szóló határozat meghozatala 
 
Szilvási Mária a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat követően – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az előterjesztés szerinti határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (II.15.) KT. határozata 

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  
törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét az  1. melléklet szerint állapítja meg. 

 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, 
amely szerint: 
„az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 
összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 
haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”. 
 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 1. 
számú mellékletként kerül a jegyzőkönyvhöz csatolásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8. napirend – Civil  szervezetek támogatásáról szóló döntés meghozatala 
 
Szabó Gergely polgármester kérdésére válaszolva a civil szervezetek jelen lévő képviselői az elmúlt 
évi támogatás mértékének megfelelő összegű támogatás iránti kérelmet fogalmaztak meg. 
 
A polgármester fentiekre tekintettel javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan kerüljön felosztásra a 
költségvetésben ide  tervezett összeg. 
 
A képviselő-testület egyetért a javaslattal, így erre tekintettel Szabó Gergely polgármester az alábbi 
határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből az 
alábbi támogatást nyújtja: 
 
Harsányi Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör Egyesület részére 100.000.-Ft, 
Harsányi Polgárőr Egyesület részére 100.000.-Ft, 
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Harsányi Sport Egyesület részére 1.300.000.-Ft. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására. 
 
A képviselő-testület a javaslat alapján – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (II.15.) KT. határozata 
civil  szervezetek támogatásáról 

 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből az 
alábbi támogatást nyújtja: 
 
Harsányi Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör Egyesület részére 100.000.-Ft, 
Harsányi Polgárőr Egyesület részére 100.000.-Ft, 
Harsányi Sport Egyesület részére 1.300.000.-Ft. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 
 
9. napirend – Tájékoztató  a 2017. évben induló beruházásokról és a várhatóan benyújtható 
pályázatokról 
 
Szabó Gergely elmondja, hogy  
- Több önkormányzat pályázott a Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi 
térségben című TOP-1.1.3-15 pályázatra, melyen Harsány hűtőház építésére 60 millió forintot nyert. 
Ezzel kapcsolatban a tervezési eljárás van folyamatban. 
 
- Az önkormányzat 100 millió forintot kapott útfelújításra, mellyel kapcsolatban kérelmezte, hogy 
útépítésre is fordítható legyen a támogatás. Ebből elsősorban a belterületi utak kerülnek felújításra, 
építésre. 
 
- Az I. világháborús emlékmű felújítására egymillió forintot nyert az önkormányzat. Itt a támogatási 
okirat aláírása van folyamatban. 
 
Több pályázat került beadásra, melyben döntés még nem született. Ilyen a bölcsőde,  a vízelvezető 
árok és kerékpár út építésére benyújtott pályázat, valamint útkarbantartó eszközökre is került 
támogatási igény benyújtásra. 
 
Papp Árpád képviselő szerint a település főutcáján  lévő járda felújítására is jó lenne pályázni, ha 
lehet. 
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy ilyen jellegű felújításra sajnos nincs most pályázati 
lehetőség, ezt a problémát más forrásból kell majd megoldani. 
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10. napirend – 89/2016. (XI.23.) Kt. határozat módosítása 
 
dr. Kántor János jegyző elmondja, hogy a 89/2016. (XI.23.) Kt. határozatból az Önkormányzatnál 
határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók kimaradtak, de az egyenlő 
bánásmód követelményére tekintettel javasolja a határozat ilyen értelmű kiegészítését. 
 
A javaslattal egyet értve a polgármester az alábbi határozati javaslatot fogalmazza meg: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2016. (XI.23.) Kt. határozata 2. pontja 
az alábbiakra módosul: 
 
"2. az önkormányzat közalkalmazott és határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalói havi 10.000.-Ft értékben cafetéria juttatásban részesülnek." 
 
A képviselő-testület a javaslat alapján – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017. (II.15.) KT. határozata 

89/2016. (XI.23.) Kt. határozat módosításáról 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2016. (XI.23.) Kt. határozata 2. pontja 
az alábbiakra módosul: 
 
"2. az önkormányzat közalkalmazott és határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalói havi 10.000.-Ft értékben cafetéria juttatásban részesülnek." 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
11. napirend - Mackó Mama Alapítvány kérelme 
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy Arnóczki Istvánné a Mackó Mama Alapítvány részéről 
kérelemmel élt az önkormányzat felé, hogy a bérleti díj mértéke 2016. október 1. napjától 0.- Ft-ban 
kerüljön megállapításra. 
 
Polgármester véleménye szerint ez a kiállítás növeli a település jó hírnevét így erre tekintettel 
javasolja, a kérelemben foglaltak megállapítását. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértenek, így Szabó Gergely polgármester erre tekintettel az alábbi 
határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mackó Mama Alapítvány (3555 Harsány, 
Dózsa Gy. u. 2.) részére az önkormányzat tulajdonát képező Harsány, Kossuth L. u. 80/A szám 
alatti épület bérbe adására irányuló 106/2015. (XII. 16.) Kt. határozatát módosítva a bérleti díj 
mértékét 2016. október 1. napjától 0.-Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a javaslat alapján – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2017. (II.15.) KT. határozata 

a Mackó Mama Alapítvány kérelméről 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mackó Mama Alapítvány (3555 Harsány, 
Dózsa Gy. u. 2.) részére az önkormányzat tulajdonát képező Harsány, Kossuth L. u. 80/A szám 
alatti épület bérbe adására irányuló 106/2015. (XII. 16.) Kt. határozatát módosítva a bérleti díj 
mértékét 2016. október 1. napjától 0.-Ft-ban állapítja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
12. napirend - Az önkormányzat tulajdonát képező Harsány, Malom u. 6. szám alatti ingatlan 
bérbevételi  kérelme 
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Harsány, Malom 
u. 6. szám alatti ingatlan bérbevételére kérelem érkezett az önkormányzathoz. Ismerteti a kérelmet, 
majd javasolja, hogy a bérleti díjat 30 E Ft/hó összegben állapítsa meg az önkormányzat. 
 
A képviselők a javaslattal egyetértenek, melyre tekintettel Szabó Gergely polgármester az alábbi 
határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boros István Lajos Püspökladány, 
Kolozsvári u. 25. szám alatti lakos kérelmére 2017. március 01. napjától 2022. február 28. napjáig 
bérbe adja az Önkormányzat tulajdonát képező Harsány Malom u. 6. szám alatti ingatlant. 
 
A bérleti szerződés lejárat előtt meghosszabbítható. A közüzemi díjakat bérlő fizeti. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület a javaslat alapján – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2017. (II.15.) KT. határozata 

az önkormányzat tulajdonát képező Malom u. 6. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Boros István Lajos Püspökladány, 
Kolozsvári u. 25. szám alatti lakos kérelmére 2017. március 01. napjától 2022. február 28. napjáig 
bérbe adja az Önkormányzat tulajdonát képező Harsány Malom u. 6. szám alatti ingatlant. 
A bérleti szerződés lejárat előtt meghosszabbítható. A közüzemi díjakat bérlő fizeti. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 
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13. napirend - Március 15-i megemlékezés előkészítése 
 
Szabó Gergely polgármester javasolja, hogy a megemlékezés előkészítését inkább vezetői 
értekezleten beszéljék meg. 
 
A képviselők egyetértenek a javaslattal. 
 
A napirendek tárgyalását követően Szabó Gergely polgármester megköszönve az ülésen való 
részvételt, a testület ülését bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
Szabó Gergely         dr. Kántor János  
polgármester              jegyző 
 
 
Szilvási Mária         Pusztai Tamás 
jkv. Hitelesítő         jkv. hitelesítő 


