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Jegyzőkönyv 
 

Készült:  Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 07-én 16 órai 
kezdettel megtartott testületi üléséről 
 
Az ülés helye: Harsány Község Közösségi Háza  
 
Jelen vannak: 
 
Szabó Gergely   polgármester    
Bihari Lajosné   alpolgármester 
Kelemen Imre    képviselő 
Papp Árpád    képviselő 
Pusztai Tamás    képviselő 
 
 
dr. Kántor János   jegyző 
Kocsis Antalné   jkv. vezető 
 
Az ülésre meghívást kapott, de nem jelent meg: 
 
Hegedűs Krisztián János  képviselő 
Szilvási Mária    képviselő   
Farkas Richárd   Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
Szabó Gergely polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozat-
képességét, mivel a 7 képviselő közül 5 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bihari 
Lajosné 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. Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési szakaszának lezárása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
3. Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
4. Harsány Község Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 3/2005. (II.21.) rendelet hatályon kívül 
    helyezése 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
5. Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez 
    kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet  
    újra alkotása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
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6. Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
    Megállapodás elfogadása 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
7. Beszámoló a Harsányi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
8. Döntés az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
9. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 4/2017. (II.21.) önkormányzati 
    rendelet módosítása 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
10. Vagyonkezelési szerződés módosítása Miskolc Megyei Jogú Város mint gesztor és a 
      MiReHuKöz között 
      Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
Szabó Gergely polgármester további két napirend tárgyalását 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. Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési szakaszának lezárása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
3. Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat    
    szükségességéről 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
4. Harsány Község Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 3/2005. (II.21.) rendelet hatályon  
    kívül helyezése 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
5. Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez 
    kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet  
    újraalkotása 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
6. Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
    Megállapodás elfogadása 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
7. Beszámoló a Harsányi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
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8. Döntés az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontjáról 
    Előadó: dr. Kántor János jegyző 
 
9. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 4/2017. (II.21.) önkormányzati 
    rendelet módosítása 
    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
10. Vagyonkezelési szerződés módosítása Miskolc Megyei Jogú Város mint gesztor és a 
      MiReHuKöz között 
      Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
11. Boros István kérelme telephely bejegyeztetése iránt 
      Előadó: Szabó Gergely polgármester 
 
12. Kéknefelejcs Harsányi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület székhely bejegyeztetéséhez  
      önkormányzat nyilatkozata  
      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 
20/2017. (III.07.) 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 - Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezési szakaszának lezárása 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely polgármester 
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 
21/2017. (III. 07.) KT. határozata 

a településrendezési terv módosítás, a véleményezési szakasz lezárásáról  
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Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési terv módosítás, 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszát 
lezártnak tekinti.  
 
A képviselő-testület véleményét az alábbiakban fogalmazza meg: 
 
A tervdokumentáció a véleményezés során beérkezett módosítások, javítások átvezetése után 
kerüljön végső szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a 
helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása annak megszerzését követően mielőbb 
megtörténhessen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. napirend - Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti 
vizsgálat szükségességéről 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely javasolja a 
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 
22/2017. (III. 07.) KT. határozata 

a környezeti vizsgálat szükségességéről  
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete - az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4.§ szerinti 
környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítására szolgáló, a megkeresett - érintett 
közigazgatási – szervek bevonásával lefolytatott eljárása után, - a R. 3. illetve 4.§ 
felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

A Helyi Építési Szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem 
indokolja a R. szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését. 

 
A határozat közzétételéről – a helyben szokásos módon - a polgármester gondoskodik. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
4. napirend - Harsány Község Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 3/2005. (II.21.) 
rendelet hatályon kívül helyezése 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely polgármester 
javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
A képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az előterjesztésnek megfelelően megalkotja az alábbi rendeletet: 
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Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete 

Harsány Község Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 3/2005. (II.21.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  
 
1.§  
Hatályát veszti Harsány Község Hulladékgazdálkodási Tervéről szóló 3/2005. (II.21.) 
önkormányzati rendelet.  
 
2.§  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Szabó Gergely        dr. Kántor János 
polgármester          jegyző 
 
 
5. napirend - Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet újra alkotása 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely polgármester 
javasolja a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az előterjesztésnek megfelelően megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2017. (III.16.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 
Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 
évi I. törvény 96.§-ában  kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya Harsány Község közigazgatási területén történő házasságkötési eljárásokra 
terjed ki. 
 
 



6 
 

2. § 
 

(1) E rendelet alkalmazásában: 
 

anyakönyvi esemény: házasságkötés, 
hivatali helyiség: Harsány Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi    

esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség: 
       a) a Harsányi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyisége  (3555 Harsány Kossuth utca 67.)  

 b) Harsány Község Közösségi Háza közösségi terme (3555 Harsány Hunyadi utca 4.) 
hivatali munkaidő: a Harsányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkarendje. 
alapszolgáltatás: az anyakönyvi esemény céljára alkalmas hivatali helyiség biztosítása 

munkaidőben, az anyakönyvvezető jogszabály szerinti hivatalos közreműködésével.  
 
(2) Harsány Község Önkormányzata az anyakönyvi esemény lebonyolításához az 
alapszolgáltatást térítésmentesen biztosítja. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglataktól eltérve a házasulók valamelyikének közeli halállal 
fenyegető egészségi állapota esetében a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény 
térítésmentes. 
 
 A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályai 
 

3. § 
 
(1) Anyakönyvi esemény - munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül keddi és 
csütörtöki napokon 16 órától 18 óráig, pénteki napon 12 órától 19 óráig, szombati napon 09 
órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezett. 
 
(2) Hivatali helyiségen kívül szertartás akkor engedélyezhető, ha a házasságkötésnek 
jogszabályban előírt módja biztosított.  
 

 A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötésért fizetendő díjak 

 
4. § 

 
(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért – függetlenül attól, hogy 
munkaidőben, vagy munkaidőn kívül – 15.000.-Ft díjat kell fizetni. Az ÁFA a mindenkor 
hatályos ÁFA törvény előírásainak megfelelően kerül megállapításra. 
 
(2) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 15.000 Ft díjat 
kell fizetni. Az ÁFA a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak megfelelően kerül 
megállapításra.  
 
(3) A meghatározott díjakat a házassági szándék bejelentéséről készült jegyzőkönyv 
felvételekor kell megfizetni.  
 
(4) Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat visszaigényelni írásban, legkésőbb az 
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anyakönyvi eseményt megelőző 3. napon lehet. 
A házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezető díjazása 

  
5. § 

 
A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 8.000 Ft díjazás illeti meg. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) Hatályát veszti Harsány Község Önkormányzatának az egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2011. (II. 8.) önkormányzati rendelete. 
 
 
  
Szabó Gergely                                                                                            dr. Kántor János 
Polgármester               jegyző 
 
6. napirend - Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás elfogadása 
 
Szabó Gergely polgármester 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 előterjesztésnek megfelelően meghozza az alábbi határozatot: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017. (III.07.) KT. határozata 

a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának jóváhagyásáról és az ehhez kapcsolódó döntések meghozataláról 
 
Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolci 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
jóváhagyásra és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalára” című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 

 
1. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Harsány Község 
Önkormányzat társult tagként Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdése alapján létre hozza a Miskolci Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást 2017. április 1. napjával  az 1. melléklet 
szerint társulási megállapodás megkötésével.  
 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:    azonnal 
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2. A Képviselő-testület a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
tárgyában, a határozati javaslat 1. mellékletét képező Társulási Megállapodást jóváhagyja. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:    azonnal 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat 1. mellékletét 
képező Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  Aláírás esetében Legkésőbb minden tagönkormányzat 

jóváhagyását követően 
 
4. A Képviselő-testület a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
vonatkozásában 2016. december 13. napján hozott 108/2016. (XII. 13.) számú határozatát 
visszavonja.  
 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
7. napirend - Beszámoló a Harsányi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést kiemelve a közmunkaprogramokkal, a 
pályázatok benyújtásával és az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokat. 
 
Szabó Gergely polgármester véleménye, hogy napi szinten magas színvonalú munka folyik a 
Polgármesteri Hivatalban, ez látszik a dolgozók  ASP rendszer bevezetésében nyújtott 
teljesítményén is. Ezek után javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
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 
24/2017. (III.07.) Kt. határozata 

a Harsányi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Harsányi Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
8. napirend - Döntés az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 
felvételi időpontjáról 
 
dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely polgármester 
javasolja a határozat meghozatalát. 
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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 
25/2017. (III.07.) Kt. határozata 

az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
a)  a Harsányi Hársfavirág Óvodába történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony 
létesítésével összefüggő eljárásról a határozat mellékletét képező közleményt teszi közzé. 
 
b)  az óvodai általános felvételi időpontot  2017. április 24- április 28-ig terjedő időszakban 
08.00 és 17.00 óra közötti időszakban határozza meg. Ekkor írathatja be személyesen a 
szülők egyike a gyermekét.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 
közzétételére. 
 
Felelős: jegyző, óvoda vezető 
Határidő: 2017. március 21. 
 
9. napirend - Az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 4/2017. (II.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
 
Szabó Gergely polgármester elmondja a rendelet módosításának szükségességét, majd 
javasolja a rendelet megalkotását. 
 
A képviselő-testület – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az előterjesztésnek megfelelően megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017. (III.16.) önkormányzati rendelete 

 az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül csatolásra. 
 
10. napirend - Vagyonkezelési szerződés módosítása Miskolc Megyei Jogú Város mint 
gesztor és a MiReHuKöz között 
 
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 
26/2017. (III. 07.) KT. határozata 
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a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, 
mint vagyonkezelő közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött „Vagyonkezelési 
szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú 
módosítása vonatkozó okirat” módosításáról 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit 
Kft, mint vagyonkezelő közszolgáltató között 2014. május 6. napján létrejött „Vagyonkezelési 
szerződés megkötésére és Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. Számú 
módosítása vonatkozó okirat módosítását és  felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Polgármesterét, mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor 
Önkormányzatának Polgármesterét a szerződés módosítás aláírására. 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Konzorciumi Tanács ülésén és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. taggyűlésén a dokumentum 
elfogadására vonatkozó támogató szavazatát leadja. 

 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
11. napirend - Boros István kérelme telephely bejegyeztetése iránt 
 
Szabó Gergely polgármester ismerteti Boros István telephely bejegyzés iránti kérelmét, majd 
az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Boros István 
Lajos (sz: Debrecen, 1975. 10. 12. an: Lőrinci Ilona) mint egyéni vállalkozó az önkormányzat 
tulajdonát képező Harsány 1012/3 hrsz alatti ingatlant, amely a természetben Harsány, Malom 
utca 6. szám alatt található,  vállalkozása székhelyeként nyilvántartásba vetesse. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. 
 
A képviselő-testület egyetértve a javaslattal – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül annak megfelelően az alábbi határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2017. (III.07.) Kt. határozata 

a Harsány, Malom u. 6. szám alatti ingatlan székhelyként történő bejegyeztetéséről 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Boros István 
Lajos (sz: Debrecen, 1975. 10. 12. an: Lőrinci Ilona) mint egyéni vállalkozó az önkormányzat 
tulajdonát képező Harsány 1012/3 hrsz alatti ingatlant, amely a természetben Harsány, Malom 
utca 6. szám alatt található,  vállalkozása székhelyeként nyilvántartásba vetesse. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 15. 
12. napirend - Kéknefelejcs Harsányi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület székhely 
bejegyeztetéséhez önkormányzat nyilatkozata  
 
Szabó Gergely polgármester elmondja, hogy az egyesület részéről szóbeli megkereséssel éltek 
az önkormányzat felé, hogy az egyesület székhelyét a közösségi ház címére jegyeztethessék 
át. 
 
A képviselő-testület a kérelem teljesítésének nem látja akadályát, így Szabó Gergely 
polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi: 
 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kéknefelejcs 
Harsányi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület (jelenlegi székhelye: 3555 Harsány, Kossuth 
Lajos utca 72.) székhelyének címét az önkormányzat tulajdonát képező Harsány, Hunyadi 
János utca 4. szám alatti ingatlanba nyilvántartásba vetesse. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. 
 
A képviselő-testület egyetértve a javaslattal – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül annak megfelelően az alábbi határozatot hozza: 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2017. (III.07.) Kt. határozata 

a Kéknefelejcs Harsányi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület székhely 
bejegyeztetéséhez önkormányzat nyilatkozatáról 

 
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kéknefelejcs 
Harsányi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület (jelenlegi székhelye: 3555 Harsány, Kossuth 
Lajos utca 72.) székhelyének címét az önkormányzat tulajdonát képező Harsány, Hunyadi 
János utca 4. szám alatti ingatlanba nyilvántartásba vetesse. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 20. 
 
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 
 
 
 
Bihari Lajosné        Papp Árpád 
jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő 
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