Jegyz könyv
Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
2015. április 21-én (kedd) 14.00 órai kezdettel megtartott ülésér l

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi
S. u. 2-4.)
Jelen vannak: Baksai Endre Tamás polgármester
Éva Ferenc alpolgármester
Monostori Zsolt János, Márton Béla, Kecskeméthy Pál, Kesjár János, KissKálmán Éva képvisel k
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Markovics Boglárka jegyz
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet
Görföl Róbert Harkányi Hírek szerkeszt je
Baksai Endre Tamás polgármester: Köszöntött minden megjelentet a mai rendkívüli
képvisel -testületi ülésen, megállapította, hogy a képvisel -testület teljes létszámmal
megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Jegyz könyv hitelesít nek javasolta
Kesjár János és Kecskeméthy Pál képvisel ket. Err l szavazást rendelt el
Baksai Endre Tamás polgármester javaslata alapján a Képvisel testület egyhangúlag (5
igen, 0 nem, 2 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer határozat meghozatala nélkül
Kecskeméthy Pál és Kesjár János képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek.
Baksai Endre Tamás polgármester: A kiküldött napirendi pont megtárgyalását szavazásra
bocsátotta.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal
alakszer határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pont:
1.) Tájékoztató a lejárt határidej határozatokról, beszámoló a két testületi
ülés között eltelt id szakról
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka
jegyz
2.) Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester
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3.) Döntés parkoló automaták beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
megindításáról, az ajánlattételi felhívási dokumentáció jóváhagyásáról
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz
4.) Intézkedések elfogadása az Állami Számvev szék által lefolytatott
utóellen rzés megállapításai alapján
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
5.) Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjér l szóló 8/2012.(V.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz , Éva Ferenc alpolgármester
6.) Harkány Város közterületein a járm vel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról szóló 6/2001.(IV.23.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
7.) Felhatalmazás adása a Tenkesvíz Kft. 2015. április 28-i Taggy lésére
vonatkozóan szavazati jog gyakorlásáról
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester
8.) Helyi adó rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
9.) Egyebek
- Bólyi Gyógylovas Kft. árajánlatának megtárgyalása
- Szervezeti és M ködési Szabályzat függelékeinek módosítása
Zárt ülés keretében:
10.)
Megállapodás elfogadása Siklós Város Önkormányzatával a
Tenkesvíz Kft-vel szemben fennálló tartozás engedményezésére
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz
11.)
Javaslattétel kitüntetés odaítélésére
El terjeszt : Éva Ferenc alpolgármester

Napirend tárgyalása:
1.) Tájékoztató a lejárt határidej határozatokról, beszámoló a két testületi
ülés között eltelt id szakról
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka
jegyz
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy felsorolásra kerültek a legutóbbi ülések
képvisel -testületi határozatai. A 63/2015.(III.27.) számú határozat tekintetében a vev a
hátsó két telek értékesítése nélkül elállt a vételi szándéktól. A 64/2015.(III.27.) számú
határozat tekintetében a kérelmez el terjesztett egy vételárral megjelölt kérelmet, 400.000
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Ft-ot jelölt meg vételárként, annyi bonyolítja ezt a helyzetet, hogy az ingatlan a tényleges
állapotától, rendeltetést l eltér en a term föld törvény hatálya alá tartozik, a kifüggesztés és
az el vásárlási joggyakorlással járó kötelezettségek meg fogják bonyolítani az értékesítési
folyamatot, ez egyeztetés alatt van az önkormányzat ügyvédjével. A 70/2015.(III.27.) számú
határozat egy követelés elengedésr l szólt, amelyhez kapcsolódóan a testület döntött arról,
hogy a kérelmez az igazolásokat csatolja be, ez becsatolásra került, a kérelemben szerepelt
adatok igazolást nyertek. A 71/2015.(III.27.) számú határozatban a fürd V.-VI. medence
ügyében a kivitelez vel a szerz dés aláírásra került, a munka megkezd dött. A
74/2015.(IV.02.) számú határozat a Német Szövetségi Köztársaság buszpályázatáról szólt, a
pályázat beadásra került.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy a
65/2015.(III.27.) számú határozatban döntött a testület a FÜL-ÉSZ MED Bt. szerz dés
módosításáról, kizárólag gyermek ellátás maradna, a feln tt szakellátást kivennénk a
szerz désb l, maradna a 80.000.- Ft/hó összeg megbízási díj, ezzel szemben azt a kérte a
testület, hogy a doktor úr lássa el a pécsi rendel jében a harkányi gyermekeket. A doktor úr
ingyenesen nem vállalja az ellátást, 50 %-os díjjal vállalja csak úgy, hogy a hét meghatározott
napján fogadná a betegeket, el zetes bejelentkezés alapján. Elmondta, hogy évente 15-20
beteg megy be Harkányból a magánrendel jébe Pécsre.
Baksai Endre Tamás polgármester kérte, hogy legyen pontosítva a következ rendes
képvisel -testületi ülésig, a testület is addig foglaljon állást ebben a kérdésben. Megkérdezte,
hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés,
hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:
76/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.:
Beszámoló lejárt határidej határozatokról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete a lejárt határidej határozatokról
szóló beszámolót az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határid : Azonnal
Felel s: Jegyz

2.) Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az önkormányzat gazdasági
programjának elkészítését jogszabály írja el . Az anyagot szerkesztette, a hivatal készítette
el a mögöttes tartalmát, tanulmányokat. Próbálta úgy összeállítani az anyagot, hogy a város
teljes m ködését és a lakosság által leginkább problémásnak tartott területeket érintse. A
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gazdasági vonatkozását nézve a programnak, akkor azok kerültek megfogalmazásra, ami
mentén már az elmúlt fél évben elkezdték a munkát. El ször az önkormányzat gazdálkodását
kell minél hatékonyabbá, racionálisabbá tenni, ennek nagyon fontos kritériuma, hogy az
önkormányzatnak pénzügyi tartalékokkal kell rendelkeznie. Jelent s kintlév sége van az
önkormányzatnak, ez els sorban adóban jelentkezik, ezeknek a beszedésére az el zetes
lépések megtörténtek, a rendeletek módosításra kerültek. A másik oldalról vannak egyéb
követelések, a legnagyobb tétel az együttm köd önkormányzatok által felhalmozott
intézményi támogatások, ezek régi tartozások, komoly összeget tesznek ki. Van egy
harmadik terület, a közterület bérl k, piaci bérl k tartozásai. A bevételeket nézve, ezeket kell
számba venni, hogy hol lehet a bevételeket növelni. A másik oldal a kiadások csökkentése,
racionalizálása. Tavaly elkezd dtek ez ügyben az els lépések, a beszállítói szerz dések
felülvizsgálatra kerültek. Az üzemanyag felhasználás tekintetében jelent s megtakarítást
sikerült elérni. Elindult az összes szerz dés felülvizsgálata, ezek folyamatban vannak. Az
eredmények elkezdtek javulni, jó úton jár az önkormányzat. Amivel foglalkozni kell, ami a
kiadások területén jelentkezik, a bérköltség és az ezzel kapcsolatos kiadások. A hivatal
valamivel magasabb foglalkoztatási szinten m ködik, mint ahogy az ildomos lenne, a
normatívához képest magasabb bérköltséggel m ködik, a városgondnokság több területén is
lehetne racionalizálni, ennél fogva elindultak vizsgálatok több irányba. Minden intézményt át
kell világítani, els sorban a háttérkiszolgáló munkákat kell újragondolni és újra kell osztani a
feladatokat. Vannak tartalékok, de ennek a rendszerét alaposan meg kell vizsgálni. A másik
nagy témakör a hatékony város és turisztikai menedzsment koncepció. Mindenképpen arra
kell törekedni, hogy a ciklus végére egy 100 %-osan m köd rendszert kellene létrehozni. A
bevételeket, els sorban az idegenforgalmi adóból befolyó bevételeket be lehessen szedni,
megpróbálni abba az irányba terelni a lakosságot és egy olyan rendszert létrehozni, amely ezt
produkálni tudja. A távolabbi jöv t nézve úgy látszik, hogy a kormány próbál kivonulni az
önkormányzatok finanszírozásából, ezért arra kell törekedni, hogy az önkormányzat saját
bevételeit minél inkább növelje. Ha megnézzük Harkány Város adószerkezetét, akkor látszik,
hogy a legnagyobb bevétel az idegenforgalmi adó, ha ez tökéletesen m ködik, akkor ebben
nagyon nagy lehet ségek vannak, egyrészt bevétel oldalról. A másik oldalról van egy létez
rendszer, a vendégek regisztrálására a Harkány ICARD rendszer, ez minden olyan
információt rögzít, amely szükséges ahhoz, hogy az adók befolyjanak, másrészt az
adatszolgáltatások gördülékenyen menjenek. Ha ez a rendszer m ködik, az adók befolynak,
ezt a pénzt a város idegenforgalmi feladatainak finanszírozására fordíthatják. Ha már adathoz
jutott az önkormányzat, meg kell vizsgálni, hogy ezekkel mit lehet kezdeni, a mai világban a
legfontosabb a kutatások, melyekb l elemzéseket lehet végezni. Ezekb l meg lehet állapítani,
hogy kik jönnek Harkányba, ebb l kínálatot lehet kialakítani. Meg lehet vizsgálni a vendégek
elégedettségét, fel lehet térképezni a hibákat, ezekb l nagyon sok mindent össze lehet
gy jteni. Hosszú távú stratégiai tervekre van szükség, mit szeretnének a fürd ben és mit a
városban. Ha az alapinformációk begy jtésre kerültek, akkor jöhet egy olyan lépés, hogy
össze kell hangolni a meglév rendszerrel, els sorban a TDM szervezetével, így döntési
pozícióba kerülhetnek, terveket dolgozhatnak ki. Egy idegenforgalmi menedzsment
rendszerr l van szó, amelynek a szervezeti kereteit meg kell határozni, erre a TDM lenne a
legalkalmasabb. A vendégekr l mindenképp információt kell gy jteni, kell egyfajta
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nyilvántartási rendszer. Ha megvannak ezek az adatok, akkor ezt marketing és piackutatási
célokra fel lehet használni. Ha ez a két dolog összefésülésre kerül, akkor az önkormányzat
bevételi oldalon is jobb pozícióba tud kerülni. Harkány a fürd nélkül nem Harkány, ezért egy
fejezetet szentelt a fürd fejlesztésére. Err l még sok mindent nem lehet tudni, mivel a mai
napig nem látni a pályázati lehet ségeket, így el re tervezni nem lehet. Megfogalmazódtak
prioritások, amik a programban leírásra kerültek 12 pontban, hogy milyen irányba szeretnék
vinni a fürd t. Fontosnak tartotta, hogy a fürd t olyan irányba kell terelni, hogy el bb utóbb
saját szálláskapacitással kell rendelkeznie. A választási programban is megfogalmazódott,
abban is egyetértés van a képvisel -testületben, hogy Harkány gazdasági életében a fürd
önmagában nem elég, mindenféleképpen gondolkodni kell egy olyan másodlagos gazdasági
tevékenységben, ami ki tudja szolgálni a város idegenforgalmi jellegét, a másik oldalon
megélhetést biztosít a harkányi embereknek, vállalkozóknak. A mostani lehet ségek alapján
mindenképpen valami ipari produktumban kell gondolkodni. Az adópolitikát át kell gondolni,
meg kell nézni az alternatív megoldásokat, a helyi adó rendszert mindenképpen
szétterítettebbé és mérsékeltebbé kell tenni. Át kell gondolni az önkormányzati lakásállomány
rendszerét, hogy a helyi fiataloknak milyen lehet séget tudnak biztosítani. Elmondta, hogy
nagyvonalakban így képzeli el Harkány négy éves jöv jét.
Kesjár János elmondta, hogy az elhangzott program tükrözi azokat a célokat, amit a
képvisel -testület kit zött maga elé, a megvalósítási tervet is felvázolja. Komplex, átfogó
program, amit meg kell valósítani.
Kiss-Kálmán Éva hozzátette, hogy ez egy nagyon jó, részletes gazdasági program.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:
77/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat gazdasági programjának
elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete
az Önkormányzat 2015-2019. évre szóló gazdasági
programját az el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a
dokumentum aláírására.
Határid : 2015. április 21.
Felel s: polgármester
3.) Döntés parkoló automaták beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás
megindításáról, az ajánlattételi felhívási dokumentáció jóváhagyásáról
5

El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy becsatolásra került a részletes ajánlattételi
felhívás és az ajánlattételi dokumentáció, de a legf bb paramétereket az el terjesztésben
összefoglalta. A testület már többedik alkalommal foglalkozik az új parkolási rendszer
bevezetésével, elkészült egy ezzel kapcsolatos hatástanulmány, amit szintén jóváhagyott a
képvisel -testület. Van egy ütemterv ami mentén haladnak, a tervezetek, valamint az új
parkoló rendelet szerint ami június 1-jén lépne hatályba, meg kell indítani a 20 db parkoló óra
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Ha a hivatalos közbeszerzési eljárás bármely
okból nem lesz eredményes, vagy ha az órákat nem tudják eddig az id pontig leszállítani,
akkor ezt a hatályba lépési dátumot módosítani kell. A közbeszerzési törvény szerinti nettó 8
millió Ft-os értékhatárt ez a beszerzés meg fogja haladni. Az el készített anyag tartalmazza a
20 db parkoló automata szállítására, üzembe helyezésére vonatkozó felhívást, a
ködtetéshez szükséges szoftverrel együtt, egy komplex rendszer kerülne beszerzésre. A
teljesítési határid maximum a szerz dés kötést l számított 30 nap, a cél, hogy a beszerzés
miel bb meg tudjon valósulni. Emiatt az összességében legel nyösebb ajánlat lesz a nyertes,
ahol 80 pontot képvisel az ár, 20 pontot a szállítási határid . A felhívás megküldése a mai nap
megtörténne, ha a képvisel -testület ezt jóváhagyja, benyújtási határid 2015. május 7., a
szerz dés kötés id pontja 2015. május 18-a lenne, de ez függ a hiánypótlástól és a szerz dés
kötési moratóriumtól. Az el terjesztés azt is tartalmazza, hogy kik lennének a potenciális
ajánlattev k.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az egyeztetési folyamat a múlt héten
zárult le, Remmert Ferenc alpolgármester úr koordinálja az új parkolórendszer kialakítását és
telepítését, a cél az, hogy júliusra teljes üzemmel tudjon m ködni mind az új parkolási
rendszer, mind a fürd is. Még a mai napon el lesz indítva a közbeszerzési eljárás.
Dr. Markovics Boglárka jegyz hangsúlyozta, hogy a parkoló órák beszerzésével együtt
kezelik a hozzá kapcsolódó szoftver beszerzését is, ez a költségek tekintetében is egyben fog
jelentkezni.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:
78/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés parkoló automaták beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás megindításáról, az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete úgy határoz, hogy elindítja a Harkány
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város közigazgatási területén 20 db parkoló
automata szállítására és üzembe helyezésére
irányuló közbeszerzési eljárást, az eljárást
megindító felhívást és az ajánlattételi
dokumentációt az el terjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja, elrendeli azok az
el terjesztésben szerepl cégek részére történ
megküldését.
Határid : azonnal,
Felel s: jegyz , polgármester

4.) Intézkedések elfogadása az Állami Számvev szék által lefolytatott
utóellen rzés megállapításai alapján
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Képíró Sarolta elmondta, hogy 2011-ben az ÁSZ 62 önkormányzatnál, így Harkány Város
Önkormányzatánál ellen rzést végzett, az önkormányzat gazdálkodási helyzetével,
szabályszer ségével kapcsolatban. Ennek apropója leginkább az volt, hogy az
önkormányzatok 2007-2009 között eladósodtak, ez a vizsgálat ezt célozta meg, hogy milyen a
ködési képességük. Az ÁSZ a vizsgálat eredményeként javaslatot tett arra, hogy milyen
intézkedéseket kell tennie az önkormányzatoknak a stabilabb, biztonságosabb gazdálkodás
érdekében. A javaslat alapján elkészült egy intézkedési terv, amelyet az ÁSZ jóvá is hagyott.
2013. évben újabb vizsgálat volt az önkormányzatnál, ennek célja, hogy adósságkonszolidáció
mennyiben változtatta az önkormányzat gazdasági helyzetét, mennyire lett stabilabb a
gazdálkodás, a másik cél, hogy az intézkedési tervben felsoroltak mennyire kerültek
megvalósításra. Az intézkedési terv 16 pontjából 6 maradéktalanul megvalósult, 1 késve, de
megvalósult, 3 részben, 6 pont pedig nem valósult meg. 2014. év végén az ÁSZ megkereste
az önkormányzatot, hogy a jelenlegi képvisel -testület legyen tájékoztatva err l, szükség
szerint készüljön egy új intézkedési terv. Ez a terv az el terjesztésben kiküldésre került.
Kesjár János megjegyezte, hogy nem tudja mit csináltak az el deik az, hogy az ÁSZ annyi
hiányosságot tárt fel, az már önmagában jelent s kockázati tényez t jelentett az akkori
önkormányzat tevékenységére, vezetésére. Amit az utóellen rzés a testület tudomására hozott
az, hogy az el
vezetés 50 %-ban teljesítette a hiányosságokat, 50 %-ban nem. Olyan
hiányosságokat hagytak az el dök a jelenlegi testületre, amit most kell orvosolni, kis munka
ráfordítással elvégezhet ek lett volna néhány hiányosság elvégzése.
Képíró Sarolta elmondta, hogy nem tudták igazolni azokat a dolgokat, amik ténylegesen
elkészültek.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:
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79/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.:
Intézkedési terv elfogadása az ÁSZ által végzett
utóellen rzés kapcsán
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete az Állami Számvev szék 2015.04.01-i
felhívásának eleget téve az utóellen rzés kapcsán
az egyes, a megállapításokban foglaltakat
áttekintette, az önkormányzat részére el írt
kötelezettségeket tudomásul vette, és az
elvégzend feladatokról szóló Intézkedési Tervet
az el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képvisel -testület felkéri a jegyz t és a
pénzügyi osztályvezet az Intézkedési Tervben
foglaltak folyamatos figyelemmel kísérésére, és
azok betartására.
Határid : azonnal, értelem szerint
Felel s: jegyz , pénzügyi osztályvezet

5.) Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjér l szóló 8/2012.(V.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz , Éva Ferenc alpolgármester
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy törvényi felhatalmazás alapján minden
önkormányzat megalkothatja a kitüntetések rendjére vonatkozó rendeletét, ez 2012-ben meg
is történt, egy új rendeletet alkotott a testület. Azért merült fel a módosítás igénye, mert az
egyes kitüntetések kapcsán az egy évben kitüntethet személyek számának módosítására
merült fel igény, tekintettel arra, hogy az eddigi gyakorlat szerint nagyon ritkán került
kitüntetésre sor, viszont minden évben lehetne erre mód. Amikor ilyen esemény van, célszer
víteni a kitüntetésben részesíthet személyek számát, a képvisel -testület egyedileg dönt
arról, hogy ki és milyen jelleg kitüntetést kap. E mellett korrigálni kell a rendeletben még
egy két hibát is, a költségek fedezetére vonatkozóan a rendelet a hivatal éves költségvetését
írta el , de mivel önkormányzati kitüntetésr l van szó, így az önkormányzat kell, hogy a
költségvisel legyen. A javaslattev bizottság neve is igazításra került az új bizottsági
struktúrához. A módosító rendelet ennyit tartalmaz, ez csatolásra került az el terjesztéshez.
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a zárt testületi ülésre terjesztettek el javaslatot
Kesjár János és Kecskeméthy Pál képvisel társával együtt a kitüntetésre javasolt személyekre
vonatkozóan. Ezt zárt ülés keretében fogja a képvisel -testület tárgyalni. Javasolta, hogy a
testület még módosítsa annyiban a rendeletet, hogy ne pénzjutalomba gondolkodjon, hanem
tárgyjutalomban.
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Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy a hatályos rendelet úgy rendelkezik, hogy a
Harkányért Érdeméremnél egy meghatározott nagyságú, vastagságú, súlyú bronzplakettet kell
átadni a díjazottnak, illetve a kitüntetéssel egyszeri pénzjutalom jár. Az összes többi
kitüntetési formánál tárgyjutalomról szól a rendelet.
Kesjár János elmondta, hogy egyetért az alpolgármester úrral, az erkölcsi elismerés többet
ér, mint a pénzbeli juttatás. Javasolta, hogy tárgyjutalomba részesüljenek a Harkányért
Érdeméremmel kitüntetettek is.
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy egy díszoklevél, díszplakett és egy tárgyjutalom
kerülne átadásra a kitüntetetteknek.
Dr. Markovics Boglárka jegyz javasolta, hogy a tárgyjutalom értékét határozza meg a
képvisel -testület.
Éva Ferenc alpolgármester javasolta a tárgyjutalom értékét minimum 30.000 Ft összegben
meghatározni.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a korábbi rendeletben 20.000 Ft-ban
volt meghatározva az érték, az önkormányzat anyagi lehet ségei nem teszik lehet vé azt,
hogy több tíz vagy százezer forintos pénzjutalomban részesüljenek a kitüntetettek, így
szavazásra bocsátotta a tárgyjutalom minimum 30.000 Ft-ban történ meghatározását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás
hiányában az el terjesztett rendelet tervezetet kiegészítve az elhangzottakkal szavazásra
bocsátotta.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal
megalkotta a:
12/2015. (IV.23.) számú rendeletét
a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjér l szóló 8/2012.(V.14.) számú rendeletének módosításáról
6.) Harkány Város közterületein a járm vel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról szóló 6/2001.(IV.23.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a jelenleg hatályban lév parkoló
rendelet módosítására van szükség, a fürd beruházása kapcsán a kivitelez k gépjárm veinek
ingyenes parkolását segítenék el , másrészt behajtást engedélyeznének a korlátozott forgalmi
övezetbe. Ezzel a két ponttal kerülne kib vítésre a jelenleg hatályban lév rendelet.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy az új parkolási rendelet ezeket a kitételeket
már alapból tartalmazza, viszont amíg az nem lép hatályba, ezt a helyzetet rendezni kell.
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Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése,
hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában az el terjesztett rendelet tervezet elfogadására
szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal
megalkotta a:
13/2015. (IV.22.) számú rendeletét
A parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló
6/2001.(IV.23.) sz. rendelet módosításáról
7.) Felhatalmazás adása a Tenkesvíz Kft. 2015. április 28-i Taggy lésére
vonatkozóan szavazati jog gyakorlásáról
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy nagyon komoly tartozása van az
önkormányzatnak a Tenkesvíz Kft. felé, közel 90 millió Ft, amely kötelezettségt l próbál az
önkormányzat megszabadulni. A Tenkesvíz Kft-ben a legnagyobb tulajdoni hányaddal bíró
Siklós Város Önkormányzatával sikerül megállapodni, megküldésre kerültek az anyagok, a
Tenkesvíz Kft. április 28-i taggy lésére szóló meghívója a mai nap megérkezett, ahol azok
napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra. A legfontosabb pont, hogy az önkormányzat
83.022.009 Ft t ketartozását, valamint 5.546.605 Ft kamattartozását mérsékelje és átengedje
Siklós Város Önkormányzata részére, 67.690.000 Ft követelés ellenében, ezután ezzel az
összeggel nem a Tenkesvíz Kft-nek fog az önkormányzat tartozni, hanem Siklósnak. Siklós
Városával egy megállapodás keretén belül fogják rendezni azt, hogy a tartozást hogyan fogja
az önkormányzat rendezni, ezáltal az önkormányzat Tenkesvíz Kft-ben lév tartozása le fog
csökkenni 20.878.614 Ft-ra, ez egy olyan tétel, ami a kés bbiekben kezelhet . Ennek az
összegnek a fizetési határideje lejárt, a taggy lés napirendi pontjai között szerepel az, hogy
kezdeményezi az önkormányzat a fizetési határid meghosszabbítását. Elmondta, hogy
egyel re így lehet ezt az el deink által felhalmozott tartozást rendezni.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:
80/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.:
Felhatalmazás adása a TENKESVÍZ Kft. 2015.04.28-i
taggy lésén a szavazati jog gyakorlásáról
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete
felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert
arra, hogy a TENKESVÍZ Kft 2015. 04.28. napján
tartandó taggy lésén az el terjesztésben szerepl
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kérdésekben és az ahhoz
pontokban igennel szavazzon.

tartozó

napirendi

Határid : 2015.04.28.
Felel s: polgármester

8.) Helyi adó rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a helyi adó rendeletet több pontban
lenne szükséges módosítani. Jelezte, hogy a kiküldött el terjesztéshez képest módosítás
történt a rendelet tervezet szövegében, az 1. §-ban az lett írva, hogy a 6. §. e.) pontja
módosulna az alábbiak szerint, ez az építményadó mentességet tartalmazza a víkendtelepre
vonatkozóan, viszont polgármester úrral egyeztetve arra jutottak, hogy ezt a módosítást a jöv
évi adó rendeletben kívánják rendezni, ez a pont kikerülne a módosító rendeletb l. Ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal fel l jelzést érkezett, hogy a
Kúria önkormányzati tanácsa több esetben hozott olyan döntést, melyben törvényellenesnek
állapított meg mentességi okokat és az állandó bejelentett lakcímhez kötött mentességet nem
fogadta el mentességi okként, hanem csak a tényleges életvitelszer helyben lakást. Kérte a
Kormányhivatal, hogy a képvisel -testület legyen err l tájékoztatva. Ezen kívül a
legfontosabb módosítás, hogy a kötelez en alkalmazandó online vendégnyilvántartást
szabályozó szakasz lehet séget adott arra, hogy a kereskedelmi szálláshelyek által már
fenntartott meglév elektronikus nyilvántartási rendszert használják az önkormányzati online
rendszer helyett, ezt a párhuzamos nyilvántartási rendszert szeretnék megszüntetni akként,
hogy kötelez
használni az önkormányzat által fenntartott díjmentes online
vendégnyilvántartó rendszert. Megkérdezte a képvisel -testületet, hogy ennek a rendszernek a
bevezetésére vonatkozó határideje maradjon május 1. vagy tolják ki június 1-jére a határid t?
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy továbbra is azt javasolja, hogy mivel a
parkoló rendszer is június 1-el fog indulni, ezért ezt a rendszert is célszer lenne ugyanúgy
június 1-jével indítani. Rendszerszervezési okokra hivatkozva ez volt az utolsó javítási munka
amit kértek a rendszerrel kapcsolatban, ezért a próbaüzem csak most fog elindulni, eddig csak
tesztüzemben m ködött a nyilvántartó, próbálták a rendszer hibáit feltérképezni.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy ezen kívül a rendelet az alábbi
módosításokat tartalmazza, az idegenforgalmi adó mentességre való hivatkozásnál
észrevették, hogy egy melléklet hiányzott, ezt pótolták, ezen kívül apróbb módosítások
történtek, hogy a jogszabály helyekre való hivatkozásokat aktualizálták, és az adózási
számlaszámok módosítását is átvezették a rendeletben.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy mindenféleképpen a Harkány Kártya
rendszert kell használni, hogy a kedvezmény a vendégek számára megadható legyen. A
víkendtelepi adó mentesség érinti az adó struktúrát is, ezért a jöv évben további változásokra
lesz szükség, mert ez a rendszer, ahogy most megfogalmazták, hogy az állandó lakhellyel
rendelkez és életvitelszer en itt él lakosok ne fizessenek építményadót az ingatlanjaik után
ha kérelmezik, a kérelmek beérkeztek, ennek a gyakorlati tapasztalatait az igazgatási osztály
lesz rte, innent l kezdve m köd képes lenne a jöv évt l kezdve, viszont a Kormányhivatal
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ezt észrevételezte, ezt újra kell gondolni, a jöv évi adó rendeletet úgy kell megalkotni, hogy
mind a Kormányhivatal elvárásainak meg kell felelni, valamint figyelni kell arra, hogy a város
adóstruktúrája ne boruljon fel, mert ez egy olyan adónem, amit nem tud a város nélkülözni.
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a víkendtelepi adóval kapcsolatban lenne
észrevétele. A napokban a lakossági nyilvántartó rendszerb l kért le egy listát, hogy a
víkendtelepen mennyi az állandó bejelentett lakosok száma. Az állandóra bejelentett
személyek száma kb. 450 f , ebb l kb. 210 f él életvitelszer en ott.
Márton Béla megkérdezte, hogy lehet már tudni, hogy hányan adták be a kérelmüket?
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
ülésre ki fogja gy jtetni.

válaszolta, hogy a következ

képvisel -testületi

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése,
hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában az el terjesztett rendelet tervezetre - az aljegyz
által hivatkozott törölt részre vonatkozó módosítással - szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal
megalkotta a:
14/2015. (IV.22.) számú rendeletét
a helyi adókról szóló 14/2007.(XII.17.) sz. önkormányzati
rendeletének módosításáról

9.) Egyebek
- Bólyi Gyógylovas Kft. árajánlatának megtárgyalása
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy egy bólyi kertészmérnök felkereste egy
ajánlattal. Úgy kerültek velük kapcsolatba, hogy kértek különböz árajánlatokat az
erd felügyelet által kiírt kötelez fásítással kapcsolatban. Több helyr l érkeztek árajánlatok,
ez a vállalkozás tett egy olyan ajánlatot, ami a több ajánlattev l nagymértékben eltért, jóval
olcsóbb ajánlatot tett, pluszba ad még 400 db fa és 1000 db bokor csemetét is. A
vállalkozónak van egy olyan eszköze, amivel a fákat meg tudja vizsgálni, hogy beteg-e a fa és
szakvéleményt tud adni arról. Ha van rá lehet ség, akkor támogatja, hogy mind m szeres és
szakért i véleménnyel legyen alátámasztva a jöv ben a fák kivágása. A másik olyan ügy, ami
miatt érdemes lenne ezzel a vállalkozóval együttm ködni, a közmunka program keretében
indított kertészeti munkák koordinálása, a program zökken mentes szakmai lebonyolítása
érdekében, mivel a vállalkozónak Bólyban van egy kertészete. A harmadik dolog, ami a
legfontosabb, hogy folyamatban van az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése,
aminek része kell, hogy legyen egy zöldterületi stratégia készítése, az egyik részét KissKálmán Éva képvisel asszony tudja biztosítani, a másik oldala a faállomány megtervezése,
ez ügyben is adna szaktanácsot. Az ajánlat lényege az, hogy amíg az aktív kertészeti id szak
menne, a következ félévr l van szó, az szi virágok kikerüléséig, addig havi bruttó 90.000
Ft-ért vállalná ezeket a feladatokat. Ezt az összeget az önkormányzat az szi virágosításán,
fásításán meg tudja spórolni, pénzügyileg lát lehet séget arra, hogy ez a pénz megtérül. Ezzel
kapcsolatban a képvisel -testület támogatását kérte.
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Kiss-Kálmán Éva elmondta, hogy jónak tartja a fák vizsgálását.
Kesjár János elmondta, hogy a természetes környezet megóvása és lehet ség szerint az
ésszer továbbfejlesztése az, ami t megragadta. A fák kapcsán nem csak a fák átvilágítása,
hanem a gyógyítása is nagyon fontos, ne vágjanak ki többszáz éves fákat fölöslegesen olyan
kiemelt területeken, mint az spark, valamint a gyógyfürd területe. Újra kell gondolni, hogy
a közparkokat milyen módon fejlesszék. Nagyon fontos a szakmai hozzáértés, és azt
biztosítani kell.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el arról,
hogy a képvisel -testület adjon felhatalmazást arra, hogy újra tárgyalhasson a vállalkozóval,
valamint a legjobb konstrukció mentén szerz dést kössön vele.
A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:
81/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.:
Bólyi Gyógylovas Kft. ajánlatának megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bólyi Gyógylovas
Kft.-vel (7754 Bóly, 051/7. hrsz., képviseli: Marosi
András ügyvezet ) további egyeztet tárgyalásokat
kezdeményezzen az erdészeti szaktanácsadói munka
elvégzésére vonatkozóan, valamint a legjobb konstrukció
mentén maximum 90.000 Ft/hó megbízási díj mellett
határozott idej együttm ködési megállapodást kössön.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határid : Azonnal
Felel s: Polgármester

-

Szervezeti és M ködési Szabályzat függelékeinek módosítása

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a Magyar Államkincstár jelezte, hogy
az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának 1. számú függelékébe felsorolásra
kerültek az intézmények, véletlenül a Harkányi Óvoda is oda lett felsorolva, viszont az
társulás által fenntartott intézmény, ezért ezt képvisel -testületi határozattal szükséges ezt
módosítani. Illetve kérte az Államkincstár, hogy egy további függelékében az önkormányzat
lehet leg a kormányzati funkciókat is tüntesse fel.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
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A Képvisel -testület egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbi határozatot hozta:
82/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.:
Az SZMSZ függelékeinek módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az
önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának 1
sz. függelékét úgy módosítja, hogy a felsorolásból törli a
Harkányi Óvodát, egyidej leg a dokumentumhoz 8. sz.
függelékként csatolja az önkormányzat által ellátott
kormányzati funkciók tételes listáját.
Határid : Azonnal
Felel s: jegyz

Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt hét csütörtökön a bolgár temet ben
koszorúzás volt, miniszterek, magas rangú küldöttség vett részt ezen a megemlékezésen,
valamint 180 veterán és hozzátartozó. Szeretné megköszönni a Harkányi Hírek
szerkeszt ségének, hogy képviselték magukat ezen a rendezvényen. Elmondta továbbá, hogy
a Pátria TV nem képviselte magát, ezért nagyon csalódott volt. Javasolta a képvisel testületnek, hogy gondolkozzon el azon, hogy a Harkányi Hírek újság szerkeszt bizottságát
próbálják meg módosítani. Nehezményezte, hogy a múlt havi újság nem érte el a kell
színvonalat.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy teljesen jogosnak tartja ezt a felvetést.
Megköszönte jegyz asszonynak a munkáját, amelynek eredményeként az önkormányzati
hivatal, mint rendszer m ködése kezd javulni. Ennek köszönhet en, javul az önkormányzat
pénzügyi helyzete, gazdálkodása is. Az els eredmény megvan, az els nyertes pályázat, az
Egészségház fejlesztésére 56.355.006 Ft támogatást kaptak.
Megköszönte a jelenlév k figyelmét, kérdés, hozzászólás hiányában a nyilvános képvisel testületi ülést bezárta.

K.mft.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kecskeméthy Pál
jkv. hitelesít

Kesjár János
jkv. hitelesít
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