Jegyz könyv
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének
Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. május 7-én
(csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott ülésér l.

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)
Jelen vannak: Kesjár János elnök
Kiss-Kálmán Éva, Kecskeméthy Pál, Márton Béla és Monostori Zsolt képvisel k,
mint tagok,
valamint Steindl Zoltán, Varga László küls s tagok

Tanácskozási joggal megjelent:
Éva Ferenc alpolgármester
Dr. Markovics Boglárka jegyz
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet

Kesjár János elnök köszöntötte a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
tagjait, alpolgármester urat és a hivatal dolgozóit. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a
bizottság 6 tagja megjelent, így a bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta. Felkérte Vaszlavik
Erikát a jegyz könyv vezetésére. A jegyz könyv hitelesítésére felkérte Márton Béla és Kecskeméthy
Pál bizottsági tagokat, err l szavazást rendelt el.
Kesjár János bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Márton
Béla és Kecskeméthy Pál bizottsági tagokat alakszer határozat meghozatala nélkül választotta meg
jegyz könyv-hitelesít nek.
Kesjár János elnök ismertette a napirendi pontokat. Javasolta az egyebek napirendi pontok között a
Tenkesalja NKft. tulajdonosi hátterének rendezése napirendi pontot felvenni. Megkérdezte, hogy a
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek egyéb észrevétele, napirendi pont javaslata?
Észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az elhangzott kiegészítéssel a napirendi
pontok elfogadását.
Kesjár János javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság
egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok
tárgyalását alakszer határozat meghozatala nélkül fogadta el:
Napirendi pontok:
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1.) Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás
El terjesztés: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
2.) Éves bels ellen rzési jelentés
El terjesztés: Dr. Markovics Boglárka jegyz
3.) TAO Sporttelep fejlesztési program 2015-2016 év megtárgyalása
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
4.) Harkány 0383/1 hrsz-ú külterületi ingatlan
megtárgyalása
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet

vételi

ajánlatának

5.) El vásárlási jog lemondás a harkányi 1/41 és az 1/32 hrsz-ú ingatlanokról
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
6.) Egyebek
- Tenkesalja NKft. tulajdonosi hátterének rendezése
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz

Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás
El terjesztés: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Képíró Sarolta elmondta, hogy a napirendi pontban a 2014. évi gazdálkodás ismertetésér l
lesz szó, ennek értelmében elkészült egy rendelet tervezet, valamint annak a mellékletei, és
egy szöveges beszámoló. A rendelet 15 mellékletet tartalmaz, 2014. évt l változott a
számvitel, vannak költségvetési mellékletek és van 3 melléklet, ami a pénzügyi számvitelhez
kapcsolódik. A pénzügyi számvitelhez tartozik a vagyonmérleg, az eredmény kimutatás, az
eszközök és források összetételének kimutatása, az összes többi melléklet a pénzügyi
költségvetéshez kapcsolódik. A költségvetési pénzügyibe az év során a ténylegesen
keletkezett bevétlek és kiadások kerülnek bemutatásra, míg a pénzügyi számvitelbe a 2014.
évben keletkezett bevételek és kiadások kerültek bemutatásra, ami nem feltétlen került
kiegyenlítésre. 1-2. számú mellékletbe összesítve bemutatásra kerültek a bevételek és a
kiadások jogcímek szerint, m ködési bevételek, felhalmozási bevételek és kiadások és a
finanszírozási bevételek és kiadások. 3. számú mellékletben jogszabály írja el , hogy a
bevételeket össze kell hasonlítani egymással, ezt tartalmazza ez a melléklet. Itt nagyon fontos,
hogy a m ködési bevételek fedezetet biztosítsanak a m ködési kiadásokra. 4-5. számú
mellékletben a bevételek és kiadások olyan jogcímenként vannak kimutatva, hogy mely
feladathoz kapcsolódik. 6. számú melléklet tartalmazza a több évre áthúzódó bevételeket,
2011. évben 5 milliárd Ft volt az önkormányzat adósságállománya, 2013. évben volt az
adósság konszolidáció, 2014. évben megvalósult a második konszolidáció, így elmondható,
hogy az önkormányzat 2014. év végén nem rendelkezik adósságállománnyal. 7-8. számú
mellékletben a beruházási és a felhalmozási kiadások kerültek felsorolásra. 9. számú
mellékletben bemutatásra kerülnek a támogatások, ezen belül államháztartáson belülre adott
támogatások, céljelleg támogatások, fejlesztési célú támogatások. Be kell mutatni a
zárszámadásban azt is, hogy közvetett támogatásként kinek adott az önkormányzat
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méltányossági alapon támogatást, ide tartoznak az intézményi térítési díj támogatások,
polgármester által engedélyezett támogatások, helyi adó méltányossági alpont törölt tételei
kerültek kimutatásra. 11. számú mellékletben a költségvetéshez kapcsolódó maradványtételek
kerültek bemutatásra. A többi tábla a pénzügyi számvitelhez kapcsolódik.
A m ködési bevételeknél a f bb csoportok az államháztartáson belülr l érkezett támogatások,
az egyéb bevételek, célzott támogatások, ilyenek voltak a közfoglalkoztatáshoz érkezett
támogatások, OEP felé a véd
i szolgálat és a háziorvosi ügyelet támogatása, EU-s
pályázatra érkezett támogatás, a társult önkormányzatok és körjegyz ségi feladatok ellátására
érkezett támogatás. A kötelez feladatokra 2013. év végén le kellett igényelni az állami
támogatást, ez egy 380 millió Ft-os tétel volt, az év során közel 300 millió Ft-al magasabb
támogatás érkezett. Rendkívüli támogatás jogcímén érkezett 198 millió Ft támogatás, ebb l
került kifizetésre a Harkányi Gyógyfürd felé fennálló 80 millió Ft kölcsöntartozás, az F-L
IMMO Kft. fennálló 49 millió Ft kötelezettséget, valamint 16 millió Ft késedelmi kamatot. A
2014. évi konszolidációban a m ködési hitelekre érkezett támogatás, ebb l lettek kiegyenlítve
a hitelek, az Erste Bank felé fennálló 57,4 millió Ft került kifizetésre, valamint a Szigetvári
Takarékszövetkezet felé fennálló 48 millió Ft, és ennek kamatai.
Egyéb bevételek jogcímén érkezett bérkompenzáció, szociális feladatokra adott támogatások
érkeztek.
Saját bevételek között két nagy tétel van, az egyik a helyi adóból származó bevételek, a másik
a m ködési bevétel, ingatlan hasznosításból származó bevételek.
A m ködési kiadásoknál látszik, hogy van egy 30 millió Ft-os elmaradás, ez azzal
magyarázható, hogy a közm vagyon üzemeltetésére kalkulált 45 millió Ft-os tételb l 8 millió
Ft folyt be. Elmondható, hogy a m ködési bevételek minden más esetben teljesültek. A helyi
adóknál a telekadónál nem teljesültek a tervezett bevételek, minden más helyi adóztatásból
származó bevétel a tervezettet meghaladta.
A felhalmozási bevételek között év végén fürd fejlesztésre kapott az önkormányzat 215
millió Ft-ot, ez a tétel 2015. évben kerül felhasználásra, ezért az év végi pénzkészlete az
önkormányzatnak nagyon jelent s volt, több mint 380 millió Ft, könyvtár támogatásra
érkezett még támogatás, EU-s pályázatokból, az IPA kerékpárút pályázatra, valamint a
DDOP-s pályázat, óvoda b vítésre, eszközbeszerzésre, valamint óvoda konyha került
felszerelésre 14 millió Ft-ból, óvodai játékok kerültek beszerzésre, ezeknek a pályázatoknak
az elszámolásából érkezett 124 millió Ft. Az IPA pályázat záró bevallása októberben
megtörtént, de ennek a támogatási része, ami több mint 60 millió Ft, a 2014. évben nem
érkezett meg, valószín leg májusba fog ez az összeg befolyni. Ezen kívül volt még tárgyi
eszköz, telek értékesítés. Elmondható, hogy a kiadások nem haladták meg a tervezettet.
Dologi kiadásoknál látszik egy nagyobb összeg, ez a Tenkesvíz KFt. felé visszafizetend
tartozásból adódik, ez közel 90 millió Ft-al növeli a dologi kiadásokat. A szállítói kiadások
csökkentek, a kamatkiadások a tervezet szerint alakultak.
/Kiss-Kálmán Éva képvisel megérkezett, ezzel a bizottság jelenlév tagjainak száma 7 f re
emelkedett./
Képíró Sarolta elmondta, hogy az önkormányzatnak 60 napon túli szállítói tartozása nem
volt. Céljelleg támogatásokat háromfelé kell bontani, az államháztartáson belüli
támogatásokra, az államháztartások kívüli és a felhalmozási célú kiadásokra. Az óvodát az
állami támogatáson kívül az önkormányzatnak 12 millió Ft-al kellett támogatni. A Villányi
Mikrotérségi Társulásnak gyermekjóléti és családsegít i szolgáltatás céljára adott támogatást
az önkormányzat 1,3 millió Ft-ot. Elmondható, hogy a céljelleg támogatásoknál mindenki
megkapta az eredeti költségvetésben jóváhagyott keretösszeget, kivéve a Baranya-Sakk
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Egyesület, ott az 1 millió Ft helyett 500.000 Ft került átadásra. Ezen kívül volt egy 3 millió
Ft-os képvisel i keret, Kerécz Tamás nem vette igénybe, ezen kívül a többi képvisel
rendelkezett az összegével. Ez a költségvetésben nem céljelleg támogatásként jelent meg,
hanem dologi kiadásként. A Harkányi Szabadegyetem támogatására 600.000 Ft került
kifizetésre. A sportöltöz építésére átadásra került 3 millió Ft.
A vagyonmérlegnél a pénzeszköz oldalon kisebb érték növekedés van, csökkent a követelés
állomány. Eredmény kimutatás a pénzügyi számvitelhez kapcsolódik, bemutatja a bevételek,
kiadások alakulását.
Varga László elmondta, hogy korrektnek tartja az anyagot. Kérte, hogy a jogszabály alapján
a pénzügy a képvisel -testület elé a 2015. évi zárszámadási tervezetet jöv re 2016.01.31-ig
nyújtsa be, a korrekt munka érdekében.
Képíró Sarolta elmondta, hogy ez az id pont irreális, nem lehet benyújtani a zárszámadást
január 31-ig.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy az Áht. erre vonatkozó szakasza változott,
legkés bb május 31-ig kell a zárszámadás rendeletét benyújtani, ez a hatályba lépés ideje.
Kesjár János elnök elmondta, hogy a felmerült kérésnek utána fog nézni a hivatal, ezzel lezárta ezt a
felvetést. Elmondta, hogy egy kimerít , jól el készített anyagot kapott a bizottság a zárszámadást
illet en, megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés,
hozzászólás hiányában a zárszámadás elfogadására szavazást rendelt el.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

26/2015. (V.07.) sz. Bizottsági határozat:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról, zárszámadásáról
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót és zárszámadását az
el terjesztéssel egyez tartalommal
javasolja
a
képvisel -testületnek elfogadásra.
Határid : Azonnal
Felel s: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet

2.) Éves bels ellen rzési jelentés
El terjesztés: Dr. Markovics Boglárka jegyz
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy jogszabály írja el , hogy az éves bels
ellen rzési jelentést a zárszámadási rendelet tervezettel egyidej leg kell a képvisel -testület
elé terjeszteni. A bels ellen rzés biztosítása kötelez feladat, az önkormányzatnál ezt a
feladatot egy külön szerz dés keretében a King Controll Kft. látja el. Az ütemtervnek
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megfelel en lefolytatott ellen rzés kapcsán az ellen r javaslatokat tett, ezt az el terjesztés
részletesen tartalmazza. Megjegyezte, hogy a tavalyi évben az intézkedési terv nem készült el
határid re, ez most pótlásra kerül.
Kesjár János elmondta, hogy azzal a kitétellel javasolta elfogadásra a bizottságnak a bels
ellen rzési jelentést, hogy a bels ellen ri megállapításokat haladéktalanul intézkedési terv
elkészítésével zárja le. Megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

27/2015. (V.07.) sz. Bizottsági határozat:

Harkány Város Önkormányzat 2014. évi éves
bels ellen rzési jelentésének jóváhagyása
Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága a 2014. évre vonatkozó éves bels
ellen rzési összefoglaló jelentést azzal a
feltétellel javasolja a képvisel -testületnek
elfogadásra, hogy az intézkedési terv
elkészülte után ismét kerüljön a bizottság elé.
Határid : azonnal
Felel s: polgármester, jegyz
Varga László elmondta, hogy az el
napirendi ponthoz kapcsolódóan elnézést kért jegyz
asszonytól, valóban az Áht. egy korábbi id állapotára hivatkozott.

3.) TAO Sporttelep fejlesztési program 2015-2016 év megtárgyalása
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Albrecht Ferenc elmondta, hogy az MLSZ ismét kiírta TAO-s pályázatát sportegyesületek
részére, ezen a pályázaton már kétszer nyert az egyesület, a sportöltöz egyes üteme (a
földszinti része) javarészt elkészült, most készül a földszint második üteme, az építési
engedélyezése most fog elkészülni, folyamatban van. A 2015-2016-os évre egy pályázatot
adna be a sportegyesület 9.813.596 Ft-os összköltséggel, a m szaki tartalma futball pálya
felújítása, automata öntöz rendszer telepítése, valamint edz
pálya világításának
korszer sítése. A pályázat benyújtásához szükséges a képvisel -testület jóváhagyása, mivel az
ingatlan tulajdonosa Harkány Város Önkormányzata, 5 millió Ft feletti beruházás esetén 5 év
határozott id re a Magyar Állam javára jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlanra. Az
el terjesztés nem tartalmazza az öner kérdését, mert az a 2016. évi költségvetést terhelné, 30
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%-os öner t kell biztosítani, ami 2.944.079 Ft. Javasolta, hogy a képvisel -testület fogadjon el
egy szándéknyilatkozatot, hogy a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja az öner t. A
határozati javaslat az öner biztosításával egészülne ki.

Kesjár János megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés,
hozzászólás hiányában a javaslat elfogadására szavazást rendelt el
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

28/2015. (V.07.) sz. Bizottsági határozat:
Tulajdonosi hozzájárulás megadása, a Harkány,
Pet fi S. u. 42. (242/7 hrsz-ú) ingatlan
vonatkozásában
1.

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,

Városfejlesztési,

Kulturális

és

Idegenforgalmi

Bizottsága támogatja, hogy az 1/1 tulajdoni hányad
arányban az önkormányzat tulajdonát képez harkányi
242/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Harkányfürd
Sportegyesület pályázatot nyújtson be, a 2015-2016
évi TAO sporttelep fejlesztési program keretében.
2.

A

Bizottság

Önkormányzat

javasolja

Harkány

Képvisel -testületének,

Város
mint

tulajdonosi joggyakorlónak járuljon hozzá, hogy a
Harkány, Pet fi S. u. 42. sz. 242/7 hrsz-ú ingatlanra a
felújítás megvalósításától számított 5 év határozott
id re az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. A
Képvisel -testület hatalmazza fel a polgármestert az
erre vonatkozó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
3.

A Bizottság javasolja a képvisel -testületnek,

hogy nyilatkozzon a beruházás 30 %-os önerejének
biztosításáról a 2016. évi költségvetés terhére.
Határid : Azonnal
Felel s: polgármester
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4.) Harkány 0383/1 hrsz-ú külterületi ingatlan
megtárgyalása
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet

vételi

ajánlatának

Albrecht Ferenc elmondta, hogy a képvisel -testület már korábban döntött arról, hogy a
harkányi 0383/1 hrsz-ú ingatlanát értékesíti, de konkrét ajánlatot kért a vev l. A vev
beadta vételi ajánlatát, mely 400.000 Ft-ot tartalmaz, ez arányban van az ingatlan jelenlegi
piaci árával. Javasolta a bizottságnak a határozat szerinti tartalommal elfogadni a napirendi
pontot.
Kesjár János megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés,
hozzászólás hiányában a javaslat elfogadására szavazást rendelt el.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

29/2015. (V.07.) sz. Bizottsági határozat:
Harkány, 0383/1 hrsz-ú külterületi ingatlan vételi
ajánlat megtárgyalásáról
Harkány
Város
Önkormányzat
Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága az önkormányzat
tulajdonát
képez
harkányi 0383/1 hrsz-ú ingatlan
vételárát
bruttó 400.000,- Ft összegben javasolja a képvisel testületnek meghatározni.
A bizottság felkéri a M szaki osztályt, hogy
az
értékesítési
eljárást
a
vagyon
rendelet
figyelembevételével folytassa le.
A bizottság felhatalmazza a polgármestert az
ingatlan adásvételi szerz dés aláírására.
Határid : Azonnal
Felel s: M szaki osztály

5.) El vásárlási jog lemondás a harkányi 1/41 és az 1/32 hrsz-ú ingatlanokról
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Albrecht Ferenc elmondta, hogy ez a telek a gépállomási telepen található, Bucsek András
tulajdona, a telek közel 10 millió Ft telek és építményadót jelent egy évben az
önkormányzatnak. Az ingatlanok átkerültek a Ment hajó Alapítványhoz, most az Alapítvány
értékesítené, az el terjesztéshez csatolva van mindkét ingatlan adásvételi szerz dése. Az 1/32
hrsz-ú ingatlan védelmi rendeltetés erd -övezetbe tartozik, a zöldövezetet meg kell hagyni a
területen. Mindkét ingatlanon nagyon sok teher van bejegyezve. Mivel adásvétel történt, az
önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy azon az áron él-e az ingatlanok vonatkozásában
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el vásárlási jogával. Az 1/23 hrsz-ú ingatlan vételára 20 millió Ft, az 1/41 hrsz-ú ingatlan
vételára 25 millió Ft.
Monostori Zsolt megkérdezte, hogy mennyi adóval tartoznak?
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy erre vonatkozóan információt nem tudnak
kiadni, de vannak az ingatlannal adóval összefügg problémák. Gazdát cserélt már az ingatlan
tulajdonjoga, jelenleg a Ment hajó Alapítvány értékesíti. Elmondta, hogy a jöv évet
mindenképpen egy új adó rendelettel kell elkezdeni, szükség van az adó rendelet
felülvizsgálatára, mert a legtöbb probléma a telekadó fizetéssel van. Ezt alaposan körül kell
járni, ez azt indokolja, hogy egy feltáró munkát kell elkezdeni az adó tekintetében.
Hozzátette: Az el vásárlási jog a jöv re nézve is fennmarad, bármennyiszer lesz értékesítve
az ingatlan.
Albrecht Ferenc elmondta, hogy nem javasolja az ingatlanok megvásárlását.
Kesjár János megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés,
hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

30/2015. (V.07.) sz. Bizottsági határozat:

El vásárlási jog lemondás a harkányi 1/41 és
1/32 hrsz-ú ingatlanokról
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága javasolja a képvisel -testületnek, hogy
a harkányi 1/41 és 1/32 hrsz-ú
belterületi
ingatlanokra bejegyzett el vásárlási jogával ne
éljen.
Határid : Azonnal
Felel s: M szaki osztály

6.) Egyebek
- Tenkesalja NKft. tulajdonosi hátterének rendezése
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy a Tenkesalja NKft. tulajdonosi hátterének
rendezése kérdésében kapott egy el terjesztést a Villányi Közös Önkormányzati Hivataltól.
Arról van szó, hogy a Tenkesalja NKft.-nek a tulajdonosa a Siklósi Többcélú Kistérségi
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Társulás volt, ami 2014. december 31. napjával megsz nt mint jogi személy. Sajnos úgy
került megszüntetésre a társulás, hogy a vagyonjogi kérdéseket nem rendezték. A
munkaszervi feladatokat átvev Villányi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai
próbálják ezt az állapotot rendbehozni, ami egy hosszabb folyamat lesz. Az els lépése a
folyamatnak a Tenkesalja NKft. sorsának a rendezése. A villányi jegyz arra tett javaslatot,
hogy a jogutódlás kérdésér l kell dönteni, Harkány, Beremend és Villány helyzete annyiban
más, hogy vállaljon be 10.000 Ft névérték üzletrész befizetést, hogy mind az 53 tag
önkormányzatnak meglegyen a minimális üzletrésze. A jogutódlás következtében helyreállna
a jogszer állapot. Az el terjesztés II. határozati javaslat A.) pontjában szerepl határozati
javaslatot kell a bizottságnak elfogadni.
Kesjár János megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés,
hozzászólás hiányában az el terjesztés elfogadására szavazást rendelt el.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

31/2015. (V.07.) sz. Bizottsági határozat:

Tenkesalja NKft. tulajdonosi hátterének rendezésér l
Harkány
Város
Önkormányzat
Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
javasolja a képvisel -testületnek, hogy a Siklósi
Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában volt
Tenkesalja
Nonprofit
Közhasznú
Kft-ben
az
Önkormányzat 10.000 Ft névérték üzletrészt vásároljon.
Javasolja felhatalmazni a polgármestert arra, hogy
1.) az ennek megfelel en módosított társasági szerz dést
és az ehhez kapcsolódó okiratokat aláírja;
2.) az üzletrész névértékének a Tenkesalja Nonprofit
Közhasznú Kft. számlájára történ átutalásról soron
kívül intézkedjen;
3.) a továbbiakban a Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi
jogosítványokat – az el terjesztés szerinti csoportok
alapján meghatározott rendben – Önkormányzata
nevében gyakorolja.
Határid : Azonnal
Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr.
Markovics Boglárka jegyz
-

Szebb Jöv Alapítvány támogatási szerz désének megtárgyalása
El terjeszt : Kiss-Kálmán Éva képvisel
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Kiss-Kálmán Éva mivel kés bb érkezett, kérte a bizottságot, hogy Egyebek napirendi pont keretében
tárgyalják a Szebb Jöv Alapítvány támogatási szerz désének ügyét.
Kesjár János megadta a szót a képvisel asszonynak.
Kiss-Kálmán Éva elmondta, hogy megérkezett a minisztériumból a Gyermekáldás hete rendezvény
támogatási értesítése, de ebb l csak június végén lesz pénz, ezért a bizottság támogatását szeretné
kérni a rendezvény költségeinek önkormányzat általi el finanszírozására. A fellép k szerz dései
megkötésre kerültek, kb. 2,5 millió Ft-ra lenne szükség.
Kesjár János kérte, hogy legyen egy írásos költségvetés tervezet a rendezvénnyel kapcsolatban.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy visszatérítend támogatás formájában lehet egy
megállapodást aláírni a Szebb Jöv Alapítvánnyal.
Kesjár János megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés,
hozzászólás hiányában a visszatérítend támogatás megadására szavazást rendelt el.
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:

32/2015. (V.07.) sz. Bizottsági határozat:
Szebb Jöv Alapítvány támogatási szerz désének
megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képvisel testületnek, hogy a Szebb Jöv Alapítvánnyal
visszatérítend támogatásra (a szükséges támogatási összeg
tisztázása után) megállapodást kössön a
Gyermekáldás hete rendezvénysorozat el finanszírozására.
Határid : Azonnal
Felel s: Kiss-Kálmán Éva képvisel

Varga László elmondta, hogy az Ady E. utcai SPAR áruház vasárnapi nyitva tartásával kapcsolatban
tárgyalások vannak. Tájékoztatta a bizottságot, hogy június 1-jével szerz dést írt alá a Szerencsejáték
Zrt.-vel, a térségben egyedülállóként Harkányban lesz a lottózó nyitva vasárnap, ez 800-900 vev t
vonz ide a városba. A társadalom nagy része nem támogatja a boltok vasárnapi zárva tartását, ha egy
vállalkozás egy vasárnap 800-900 embert vonz Harkányba, akkor nem hátrány, ha még a SPAR is
nyitva lesz. Nagy bevételt jelentene a városnak, ha ezek az üzletek vasárnap is nyitva lennének.
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Kesjár János további hozzászólás, kérdés, észrevétel hiányában megköszönte a részvételt és a
bizottsági ülést bezárta.

K.mft.
Kesjár János
bizottság elnöke

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kecskeméthy Pál
jkv. hitelesít

Márton Béla
jkv. hitelesít
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