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Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet
Kacsúr Tamás Új Harkányi Hírek szerkeszt je

Baksai Endre Tamás polgármester köszöntött minden megjelentet a képvisel -testületi ülésen,
megállapította, hogy a képvisel -testület tagjai közül 6 f megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. Jegyz könyv vezetésére felkérte Vaszlavik Erikát, jegyz könyv hitelesít nek javasolta
Kecskeméthy Pál és Kesjár János képvisel ket. Err l szavazást rendelt el.
Baksai Endre Tamás polgármester javaslata alapján a Képvisel testület egyhangúlag (6 igen, 0
nem, 0 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 napirendi pontokkal kapcsolatban néhány pontban módosítást
kezdeményezett. A 7.) Egyebek napirendi pont kiegészülne a Református Társegyházközség
kérelmével, valamint a Harkányi Turisztikai Egyesület pályázati ajánlatával. Kiegészülne a napirendi
pont egy zárt ülés napirendi ponttal, mely Király Szilvia önkormányzati lakás kérelmének
megtárgyalása lenne. A fenti módosítások után szavazásra bocsátotta a napirendi pontok tárgyalását.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer
határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:

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.) A környezet védelmér l szóló 2/2004(II.9.) sz. rendelet módosítása

El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
3.) A talajterhelési díjról szóló 20/2004(VIII.31.) sz. rendelet módosítása,
valamint a szennyvízközm vezetékre történ kedvezményes rákötések
határidejének meghosszabbítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
4.) A Harkányi Gyógyfürd Zrt. vezérigazgató javadalmazására vonatkozó
kérés megtárgyalása
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester
5.) A közterületek használatának rendjér l szóló 17/2015 (V.14.) sz. rendelet
módosítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
6.) Ügyfélkérelmek megtárgyalása
- Molnár Ildikó kérelme
- Pentz Mihály kérelme
- Dr. Báldy Tiborné és fia kérelme
- Kósik Dezs kérelme
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
7.) Egyebek
- Harka Tánccsoport kérelme
El terjeszt : Éva Ferenc alpolgármester
-

Református Társegyházközség támogatási kérelmének megtárgyalása
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester

-

Harkányi Turisztikai Egyesület pályázati ajánlatának megtárgyalása
El terjeszt : Mojzes Tamás TDM titkára

Zárt ülés keretében:
8.) Király Szilvia önkormányzati lakás kérelmének megtárgyalása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
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 az el terjesztésben leírta az elmúlt ülésen hozott
határozatokkal kapcsolatos intézkedéseket. A beszámolóról hozott határozati kivonatokat minden
esetben megküldték az érintetteknek. Az óvoda alapító okirat és társulási megállapodás módosítása
még nem zárult le, még várják a társ települések döntéseit. Az Egészségház felújítás kivitelez jével

kapcsolatos döntés ügyében a vállalkozói szerz dés aláírásra került, a munka terület átadásra került, az
orvosokkal a vállalkozó a szükséges egyeztetéseket lefolytatta. A csúszda 1-es ütem kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás elfogadásra került, viszont a joger s építési engedély kiadása
mindenképpen szükséges az eljárás megindításához, ez rövidesen rendelkezésre áll és ki tudjuk írni a
közbeszerzési eljárást. A közszolgálati tisztségvisel kr l szóló törvény értelmében van egy olyan
kötelezettség, hogy a polgármester szabadságáról tájékoztatni kell a képvisel -testületet, ez részletesen
leírásra került az el terjesztésben. Az új hulladék rendelet megalkotása ügyében egy ombudsmani
jelentést kapott az önkormányzat, err l az aljegyz asszony fogja tájékoztatni a képvisel -testületet.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy az ombudsmani jelentésben kifogásolták a
jelenlegi hulladék rendelettel kapcsolatban, hogy a szelektív hulladék gy jtést háztól-házig nem
biztosítja az önkormányzat. A hulladék gazdálkodásról szóló kormányrendelet 2015. január 1-t l teszi
kötelez vé az önkormányzatok számára, hogy a szelektív hulladékgy jtést háztól-házig biztosítsa.
Ezen felül a jelenlegi önkormányzati rendeletünk még a korábbi jogszabály (a Hgt.) szerint került
meghozatalra, számos fogalombeli különbség is van a jelenlegi törvénnyel ( Ht.) kapcsolatban. A
törvény el írja az önkormányzatoknak, hogy az elkülönített, szelektív hulladékgy jtés bevezetése el tt
közmeghallgatást kell tartani.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy a szolgáltató arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a
Mecsek-Dráva Önkormányzati projekt keretében beszereztek több településen szelektív
hulladékgy jtésre alkalmas edényeket, ezeknek egy részét nem vette át az érintett települések
lakossága, ezért a harkányi állandó lakosok részére elegend újrahasznosítható edényt ingyenesen
rendelkezésre tud a Dél-Kom bocsátani. Kérdésként merült fel, hogy mi legyen az üdül
tulajdonosokkal, akik id szakos jelleggel tartózkodnak a városban? Az
részükre valószín leg
szelektív hulladékgy jt zsákot tud a szolgáltató a rendelkezésre bocsájtani, ezt a szolgáltatóval
egyeztetni kell. Ez a szelektív hulladékgy jtés a lakosság számára nem jelent többlet terhet a díjfizetés
terén, viszont a jogszabályi feltételeknek meg tud felelni az önkormányzat.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy örvendetes, hogy a szelektív hulladékgy jtés
közelebb kerül a háztartásokhoz, úgy gondolja, hogy ez sokat fog javítani az önkormányzat helyzetén.
A választási programban, mind a lakosságnak tett ígéretben azt mondták, hogy többször fognak egy
évben közmeghallgatást tartani. Javasolta mind a nyári elfoglaltságot és a projektek befejezését
figyelembe véve a szeptember 1-jei dátumot a közmeghallgatás id pontjának.
A képvisel -testület más javaslat hiányában alakszer határozat meghozatala nélkül 2015. szeptember
1. napját t zte ki a közmeghallgatás id pontjának.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a Harmati Julianna lakás kérelmével
kapcsolatban hozott a képvisel -testület még egy határozatot, mely szerint az Egészségházban lév
egyik lakást bérbe adja a részére. kérelemmel fordult a testület felé, április végéig kért haladékot, a
szerz dés aláírására, míg a siklósi lakását eladja, ez a mai napig nem történt meg. A Jogi és Szociális
Bizottság a mai napon tárgyalta az ügyét és azt javasolja a képvisel -testületnek, hogy még legyen
türelemmel, hagyjon még id t a részére, ne utalja ki a lakást más kérelmez részére.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a lejárt határidej határozatokról szóló
beszámolóról szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
144/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Beszámoló a 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.) A környezet védelmér l szóló 2/2004(II.9.) sz. rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a városgondnokság részér l megkeresés
érkezett a hivatal felé, mely szerint egyes ingatlan tulajdonosok nem teljesítik az ingatlanok el tti
nyírási kötelezettségüket, felhasználva a jelenlegi hatályban lév önkormányzati rendelet ezen
részének pontatlan megszövegezését. A rendelet ezen szakasza nem tartalmazza pontos
meghatározását annak, hogy az ingatlan el tt milyen hosszú sávban kell füvet nyírni. A módosítás
arról szólna, hogy a rendelet szövegezése pontosításra kerülne, egyértelm en el írnák a
kötelezettségeket. Ezen rendeletben el írt kötelezettségek szankcióit tartalmazza a közösségi
együttélés alapvet szabályairól szóló rendelet, melynek átfogó módosítását a következ képvisel testületi ülésen tervezi a hivatal.
Kesjár János elmondta, hogy a pénzügyi, városfejlesztési, kulturális és idegenforgalmi bizottsága
megtárgyalta ezt a napirendi pontot és egyhangúlag javasolta a testületnek elfogadásra.
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy több egyedülálló id s ember kereste meg az
önkormányzatot, hogy fizikálisan nem képes az ingatlana el tti területen a f nyírástelvégezésére.
Milyen megoldást lehet erre találni?
Albrecht Ferenc elmondta, hogy ha el
városgondnokság és lenyírta a füvet.

id szakban jött ilyen jelleg

kérés, akkor segített a

Kecskeméthy Pál javasolta, hogy adjanak be kérelmet és az kerüljön a szociális bizottság elé és az
döntse el.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a városgondnokkal beszélt err l a kérdésr l és
azt mondta, hogy nincs erre kapacitása a városgondnokságnak, ha lehet ez ne kerüljön bele a
rendeletbe.
Dr. Markovics Boglárka jegyz
vonatkozóan az érintetteknek.

elmondta, hogy mindenképpen kérelmet kell benyújtania erre

Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a víkendtelepen van nagyon sok olyan ingatlan ami
gondozatlan. Javasolta, hogy a városgondnokságon legyen két állandó ember, akinek semmi más
feladata nem lenne a nyár folyamán, mint ezen területek gondozása, utána a tulajdonosok tudomására
kell hozni, hogy helyettük ez elvégzésre került és egy meghatározott összeget kelljen fizetni a
munkáért.
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy ez a megoldás nem lesz jó, mert akkor nagyon sokan nem fogják
maguktól ezt megcsinálni, ha úgyis az önkormányzat levágja a füvet helyettük.
Baksai Endre Tamás polgármester javasolta, hogy el ször kérelmezni kell a szociális bizottságnál a
nyírást, ha a bizottság úgy ítéli meg, hogy rászorult a kérelmez , akkor egy kedvezményes tarifát
kellene megállapítani. Ezt alaposan körül kell járni.

Márton Béla elmondta, hogy a helyi önkormányzati rendelet szerint nem kötelezhet a tulajdonos a
nyírásra, négy dátumot kell csak betartani.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz felhívta a figyelmet arra, hogy ezek az id pontok az
ingatlanon belüli területre vonatkoznak. Az ingatlan el tti területre pontosan meghatározásra került a
mostani rendelet módosításban, hogy rendszeresen kell kaszálni. Ha ezt nem tartja be a használó,
akkor szankcionálni lehet. A felszólítás után közigazgatási bírsággal sújtható az, aki ezt nem tartja be a
közösségi együttélést szabályozó rendelet alapján. A kényszer kaszálás bonyolultabb dolog, mert azt
a növényvédelmi hatóságnál kell engedélyeztetni és az parlagf vel kapcsolatos.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy van egy szociális vetülete ennek a kérdésnek, és van
egy olyan vetülete, mint üzleti szolgáltatás igénybevétele. Egy részét mindenképpen a szociális
rendeletben kellene szabályozni, másrészr l el kell gondolkodni azon is, hogy a jelenleg m köd
városgondnokság üzleti szolgáltatást tud-e nyújtani. Ezt a dolgot körül kell járni, meg fogják találni rá
a megoldást.
Baksai Endre Tamás polgármester javasolta, hogy a hivatal tegyen erre javaslatot miel bb. A
pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását és javasolta elfogadásra a képvisel testületnek. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás hiányában a környezet védelmér l szóló rendelet módosítására szavazást rendelt
el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal megalkotta a:
21/2015.(VII.22.) sz. rendeletét
a környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) sz. rendelet módosításáról

3.) A talajterhelési díjról szóló 20/2004(VIII.31.) sz. rendelet módosítása, valamint a
szennyvízközm vezetékre történ rákötések határidejének meghosszabbítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a képvisel -testület 2014. novemberében
döntött arról, hogy a talajterhelési díjról szóló rendeletében sz kítette a díjfizetés alól mentesül k
körét, a jövedelemi feltételt alacsonyabb mértékben határozta meg. Ezáltal a korábbinál sokkal több
harkányi családnak kell talajterhelési díjat fizetnie, ezzel párhuzamosan bevezettek egy olyan
intézkedést is, hogy a rendeletben új mentességi kategóriát állapítottak meg, miszerint kérelemre
mentes a talajterhelési díj fizetése alól az, aki 2015. június 30. napjáig a szennyvízközm hálózatra
ráköt és azt a szolgáltatótól kapott dokumentummal igazolja. Ez egy rendelet módosítás volt, viszont
született ezzel párhuzamosan egy képvisel -testületi határozat is, melyben 25.000 Ft-ra csökkent a
szennyvízközm építési hozzájárulás díja, ezzel ösztönözték a talajterhelési díj fizetésre kötelezetteket,
hogy kössenek rá a szennyvíz hálózatra. Ez a határozat egyszer pontosításra került februárban, viszont
a határid 2015. június 30. napján lejárt. Június 30. napjáig 19 személy indította el a rákötést. Mivel
további igények is jelentkeztek, ezért a határid kitolására lenne szükség 2015. december 31. napjáig.
Az el terjesztésben a határid 2015. október 31. napjáig szólt, viszont tegnap a pénzügyi bizottság
tárgyalta ezt a napirendi pontot is és úgy határozott, hogy a határid december 31. legyen. Az
el terjesztés másik része, hogy a rendeletet is módosítani kell, mert tartalmazza a határid t, ahol
megállapításra került a mentesség, ott az is javításra kerülne.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy hány személy van, aki elindította az eljárást
és nem tudta befejezni?

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz válaszolta, hogy a 19 személy közül három olyan van, aki
még nem tudta befejezni, de tekintettel arra, hogy a talajterhelési díj határozatok és bírságok nemrég
kerültek kiküldésre, ezért a szám várhatóan emelkedni fog.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy hány ilyen ügyfél várható, akik nem kötöttek
rá és talajterhelési díjra kötelezettek?
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz válaszolta, hogy díjfizetésre nagyon sokan kötelezettek.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy tavaly 200 ügyfélr l volt szó, aki talajterhelési
díjra kötelezett. Mi az oka annak, hogy csak 10 % kötött rá.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy nagyon sok olyan nehéz helyzetben lév család van,
akik bármekkora összeget is képtelenek kifizetni a rákötésért.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
250.000 Ft összegbe kerül a rákötés.

elmondta, hogy a terveztetéssel és a munkálatokkal kb.

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy Harkányban a gyógyvízb l élnek és van közel
200 háztartás, amir l nem tudni, hogy hová engedi a szennyvizet. Javasolta, hogy a hivatal találjon
arra megoldást, hogy minél többen kössenek rá a hálózatra.
Kesjár János elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a napirendet megtárgyalta, javasolta a képvisel testületnek elfogadásra azzal, hogy legyenek kiértesítve err l szórólapon a lakosok.
Baksai Endre Tamás polgármester kérte, hogy a közmeghallgatásig kellene kitalálni egy olyan
konstrukciót, amivel segíteni tudja az önkormányzat azokat, akik nem tudnak rákötni a szennyvíz
hálózatra, mert nincs rá lehet ségük. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a szennyvízközm vezetékre történ rákötési
határidejének meghosszabbításáról szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
145/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Szennyvízközm re vonatkozó hozzájárulás
kedvezményes díjának megállapítása
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a
31/2015.(II.03.) sz. önk. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Az épített környezet alakításáról és védelmér l
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§.(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Harkány
Város Önkormányzat Képvisel -testülete a
szennyvízközm re vonatkozó közm építési
hozzájárulás egy lakásos lakóépületre jelenleg megállapított
125.000 Ft-os díjat id legesen-2015.
január 1. napja és 2015. december 31. napja között történt
szennyvízközm vezetékre való rákötések esetén lakásonként
25.000 Ft-ra mérsékli azon természetes személy kérelmez
esetén, aki életvitelszer en az érintett ingatlanban lakik és

2015. január 1. napján
kötelezettnek min sül.

talajterhelési

díj

fizetésére

Határid : Azonnal
Felel s: Dr. Markovics Boglárka jegyz

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a talajterhelési díjról szóló rendelet
módosítására szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal megalkotta a:
22/2015.(VII.15.) sz. rendeletét
a talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VIII.31.) sz. rendelet módosításáról

Baksai Endre Tamás polgármester javasolta, hogy térjen el a testület a napirendi pontoktól és a 7.)
Egyebek napirendi pontban szerepl TDM pályázati lehet ségének megtárgyalását vegyék el re
tárgyalásra.

7.) Egyebek
-

Harkányi Turisztikai Egyesület pályázati ajánlatának megtárgyalása
El terjeszt : Mojzes Tamás TDM titkára

Mojzes Tamás elmondta, hogy a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen tájékoztatást adtak a pályázatról,
felmerült a bizottsági tagok részér l, hogy a képvisel -testületi ülésre írásos anyag készüljön a
pályázati lehet ségr l, ez kiosztásra került.
Baksai Endre Tamás megkérdezte, hogy a pályázat beadásával kapcsolatban milyen költségek
várhatóak, a pályázati összeghatárok közül melyikbe indulnának?
Mehring-Tóth Szilvia elmondta, hogy a pályázatnak több járulékos költsége van, az egyik a nevezési
díj, amely tekintetében a TDM-nek érvényes regisztrációja van, ezzel nem kell számolni. Ezen kívül
nevezési díja van a pályázatnak, ez az igényelt támogatás 1 %-a és 27 % áfát tartalmaz, 10 millió Ft-os
költségvetéssel számolnak. Azt a pályázati kategóriát célozták meg, amely 5-10.000.000 Ft közötti
költségvetési rendezvényre valósítható meg. Egy olyan egyébként is megrendezésre kerül fesztiválra
épül rá a pályázat, amit Harkány városa és a Turisztikai Egyesület mindenképpen megtartana. Nem
jelent plusz költséget a pályázat, ha nem nyer, mivel a rendezvény egyébként is megtartásra kerülne.
Egy veszély forrás van, a kötelez marketing elem, ami a pályázati kiírás szerint a tervezett költségnek
a 15 %-a, ez jelent plusz forrást, amit hozzá kell rendelni a pályázathoz, mivel nem biztos, hogy a
rendezvény megtartásáig értesülni fognak a pályázat elbírálásáról.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy ez a költség 1,5 millió Ft-ot jelent, és ezt a
rendezvény promóciójára kell fordítani.
Mojzes Tamás elmondta, hogy ha Harkány városát reklámozzák valamilyen formában, akkor a
Szüreti Fesztivál promócióját meg kell alapozni a pályázattól függetlenül is.
Kesjár János elmondta, hogy a Szüreti Fesztivál költségvetésének összeállításakor beépítésre került
olyan tartalék keret, ami marketing tevékenységre felhasználható. El kell indulni abba az irányba,
hogy egy rendezvény bevételt produkáljon.

Baksai Endre Tamás polgármester véleménye szerint a pályázat támogatható.
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy a 10 millió Ft-ot nem haladhatja meg a rendezvény költségvetése,
ez a véleménye szerint problémát jelenthet, mert nem biztos, hogy kijön a rendezvény ebb l az
összegb l.
Mehring-Tóth Szilvia elmondta, hogy a fesztiválra lekötött rendezvények a szerz dések szerint 4,7
millió Ft-ot jelentenek, illetve a hangosításra van lekötött szerz dés, vannak olyan rendezvények
melyekre még nincs szerz dés megkötve, itt lehetne még változtatni.
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy jó lenne, ha a színvonala megmaradna a rendezvénynek, valamit
tartani kellene.
Mehring-Tóth Szilvia kérte a képvisel -testületet, hogy a f vonulatát a rendezvénynek határozza
meg, mivel ezt a pályázatba fel kell tüntetni. Ha a gasztronómiai vonulatot er sítik, akkor itt az egyéni
vállalkozókat kellene megszólítani a rendezvény során, akár egy hagyományos, tájjelleg ételek
elkészítése, verseny lehetne. Ez egy olyan plusz, ami az önkormányzatnak pénzbe nem kerül, és
nemcsak a helyiek részére nyújtunk lehet séget, hanem túllép Harkány városán. Azt kell felmutatni,
hogy országos szinten miért fontos ez a rendezvény. A másik vonulat, hogy a testvérvárosi
kapcsolatokon keresztül egy nemzetközi vonalat er sítenek.
Végi János TDM elnöke elmondta, hogy készített egy marketing stratégiai tervezetet, ami kiosztásra
került. Valami más attrakcióra lenne szüksége a városnak, a megszokott hagyományos, városnak
tartandó házibulival szakítani kellene. Vissza kellene térni a hagyományos rendezvényekre, a
hagyomány rzésre.
Dr. Markovics Boglárka jegyz javasolta, hogy a képvisel -testület jelöljön ki egy testületi tagot
arra, aki a koordinácós feladatokat betöltené a pályázatban. Ha erre javaslat van, legyen a határozatba
foglalva.
Baksai Endre Tamás polgármester javasolta a Kesjár János bizottsági elnököt vagy Éva Ferenc
alpolgármestert. Megkérdezte, hogy ki tudná ezt a feladatot felvállalni?
Éva Ferenc alpolgármester válaszolta, hogy igyekszik a legjobb tudása szerint ellátni ezt a feladatot.
Kesjár János támogatta alpolgármester úr megválasztását a feladatra.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a TDM pályázati ajánlatának támogatása
tekintetében szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
146/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
A Harkányi Turisztikai Egyesület által benyújtandó pályázat
támogatásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a
pályázat részletes tartalmának megismerését követ en
támogatja a Harkányi Turisztikai Egyesület NKA Kulturális
Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által
meghirdetett pályázati kiíráson történ részvételét és azt, hogy

Harkány Város Önkormányzata a programban társrendez ként
vegyen részt.
A képvisel -testület a pályázattal összefügg feladatok
önkormányzat oldaláról történ koordinálására Éva Ferenc
képvisel -testületi tagot, alpolgármestert jelöli ki. A
képvisel -testület felhatalmazza Éva Ferencet, hogy az általa a
pályázattal összefüggésben megtett tevékenységér l, az
elvégzett feladatokról az ülések keretében tájékoztassa a
képvisel -testületet.
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határid : Azonnal
Felel s: Éva Ferenc alpolgármester
Baksai Endre Tamás polgármester javasolta a 6.) Ügyfélkérelmek megtárgyalása napirendi pontot
el re venni.

6.)
-

Ügyfélkérelmek megtárgyalása
Molnár Ildikó kérelme
Pentz Mihály kérelme
Dr. Báldy Tiborné és fia kérelme
Kósik Dezs kérelme

El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet

-

Pentz Mihály kérelme

Albrecht Ferenc elmondta, hogy Pentz Mihály külterületi ingatlanok tekintetében kéri az
önkormányzatot, hogy el vásárlási jogáról mondjon le. Az el terjesztésben részletezte a terület
elhelyezkedését, a Bartók Béla utcai üdül házas terület északi, északkeleti irányában vannak ezek az
ingatlanok. Mivel az önkormányzatnak üdül házas és tartalék lakóövezetként szerepel a rendezési
tervében, távlati szempontból megfontolandó az el vásárlási jogról való lemondás. A költségvetés
nem tartalmaz mez gazdasági területek megvásárlására keretet, javasolta, hogy ne éljen a képvisel testület az el vásárlási jogával.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy ha a pénzügyi oldalát tekintik a dolognak, akkor
azt javasolta, hogy ne éljen a képvisel -testület az el vásárlási jogával, ha a város hosszú távú
fejlesztési lehet ségét nézik, akkor megfontolandó a dolog. Megkérdezte osztályvezet urat, hogy az
elkövetkezend id szakban ezek a területek beépítésre kerülhetnek, szükség van –e megvételükre?
Albrecht Ferenc válaszolta, hogy ezek a terület nem közm vesítettek, ennél sokkal alkalmasabb
területek vannak az önkormányzat tulajdonában fejlesztés céljára.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában Pentz Mihály kérelme ügyében szavazást
rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
147/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:

Pentz Mihály kérelmének megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a harkányi
043/2-8, 044, 045, 048, 051, 053, 056, 058, 059, 060, 061,
062, 063, 064, 066, 067, 069, 070, 073 és 074 hrsz-ú
külterületi ingatlanokra bejegyzett el vásárlási jogával nem
kíván élni.
Határid :Azonnal
Felel s:
szaki osztályvezet

-

Dr. Báldy Tiborné és fia kérelme

Albrecht Ferenc elmondta, hogy Dr. Báldy Tiborné és fia vételi ajánlatot adott be a Harkány, Than K.
u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlanra, az épület hasznos alapterülete 120 m2, az ingatlan területe
1410 m2, 5 millió Ft ajánlatot adtak. Dr. Báldy Tibornénak 1.179.080 Ft bérleti díj tartozása van az
önkormányzat felé. Összehasonlító adatként elmondta, hogy az Ady E. u. 5. szám alatti önkormányzati
ingatlanra készült értékbecslés 9.300.000 Ft értékben, ez volt a legközelebbi adat. Javasolta a vagyon
rendelet betartását figyelembe véve független értékbecsl kirendelését, amit a vev jelöltek fizetnének,
majd az értékbecsl i jelentés elkészülte után ismét a pénzügyi bizottság és a képvisel -testület elé
kerül megtárgyalásra a kérelem.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában Dr. Báldy Tiborné kérelme ügyében az
osztályvezet javaslatának elfogadására szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
148/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Dr. Báldy Tiborné és fia kérelmének megtárgyalásáról
1./ Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a
tulajdonát képez harkányi 814 hrsz-ú ingatlant értékesítésre
kijelöli.
2./ A Képvisel -testület felkéri a M szaki osztályt, hogy
készíttessen ingatlanforgalmi értékbecslést, melynek költségét
a vételi ajánlatot tev k viseljék.
3./ Az ingatlan vételára az elkészült értékbecslés
figyelembevételével a soron következ testületi ülésen kerül
meghatározásra.
Határid :azonnal
Felel s: szaki osztályvezet

-

Kósik Dezs kérelme

Albrecht Ferenc elmondta, hogy Kósik Dezs pécsi lakos felajánlotta az önkormányzatnak
megvételre a harkányi 427/7 hrsz-ú ingatlanát, ez egy telek kiegészítés az Alkotmány utcai telkek
végén, ez az ingatlan 2015. január 1-t l telekadó köteles, de kérelmez nem tudta fizetni az adót.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy az ingatlan más övezeti besorolású ezért nem lehet a
lakóingatlannal összevonni, a telekegyesítés nem lehetséges, ezért adóköteles az ingatlan, egy kertvégi
területr l van szó, ami a lakóház mögött van. Ezt a problémát többen sérelmezték, erre megoldás az
adó rendelet elveinek meghatározása során megemlítésre került. A távlati megoldás az lehet, hogy egy
mentességi kategóriát vezetnének be az adó rendeletben ezekre az ingatlanokra.
Albrecht Ferenc elmondta, hogy az önkormányzat számára fejlesztési elképzelések tekintetében
értéktelenek ezek az ingatlanok. A rendezési terv módosítása kapcsán át kell gondolni, hogy
összevonhatóak legyenek ezek az ingatlanok.
Baksai Endre Tamás polgármester kérte a hivatalt, hogy mind az adó rendelet újragondolásának,
mind a rendezési terv módosítása kapcsán vegyék figyelembe ezt a dolgot és találjanak megoldást a
problémára, hogy a lakosságot olyan adóval ne terheljék, ami nem indokolt. Megkérdezte, hogy van-e
valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása. A megoldás nyílván nem az, hogy
megvegyék a területeket. Kérdés, hozzászólás hiányában Kósik Dezs kérelme ügyében szavazást
rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
149/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Kósik Dezs kérelmének megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a vételre
felajánlott harkányi 427/7 hrsz-ú ingatlant nem kívánja
megvásárolni tekintettel arra, hogy településfejlesztési,
településrendezési célokat nem érint.
Határid :azonnal
Felel s:
szaki osztályvezet

-

Molnár Ildikó kérelme

Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy Molnár Ildikó pécsi lakos kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, ennek az ügynek hosszú el zménye van, egy 1998 évi építési engedélyre vezethet
vissza a dolog. Molnár Ildikó jogel dje tulajdonában volt két ingatlan, az egyik egy 167 m2 terület , a
másik 2087 m2 terület ingatlan, a két ingatlant egy út választotta el egymástól, ezeket a területeket
sem lehetett összevonni. A jogel d egy építési engedélyt nyújtott be az akkor még építési hatósági
feladatokat ellátó harkányi jegyz höz a 167 m2 terület ingatlanra. Ha szigorúan veszik a
beépíthet ségi szabályokat, akkor erre semmilyen építési engedélyt nem lehetett volna kiadni. Azzal a
sajátos megoldással éltek, hogy kiadták az építési engedélyt azzal, hogy a két területet csak együtt
lehet értékesíteni, elidegenítési tilalmat jegyeztettek be az önkormányzat javára mindkét ingatlanra. Az
ingatlan öröklés útján került a kérelmez tulajdonába, szerette volna az ingatlant értékesíteni, de
akkor látta a problémát, hogy a terhelt ingatlanokat nem tudja értékesíteni. Egyeztetve az
önkormányzat ügyvédjével az a megoldás lehetséges, hogy az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy
az elidegenítési tilalmat egyszeri alkalommal feloldja, így értékesíthet az ingatlan, majd újra
bejegyzésre kerül a tilalom.

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában Molnár Ildikó kérelmének támogatása ügyében
szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
150/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés Molnár Ildikó kérelme tárgyában

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete
Molnár Ildikó, Pécs, Pázmány P. u. 52/1. szám alatti
lakos kérelmét megtárgyalta, és úgy határoz, hogy
hozzájárulását adja a Harkány Város Önkormányzata
javára az ingatlan-nyilvántartásba a harkányi, zártkerti
3414/2 helyrajzi számú, sz , kert elnevezés , valamint
a harkányi, zártkerti 3466 helyrajzi számú gazdasági
épület, udvar elnevezés ingatlanokra 39119/1998.07.09.
szám alatt bejegyzett elidegenítési tilalmak egyszeri
feloldásához.

Határid : azonnal
Felel s: Baksai Endre Tamás, polgármester
(Éva Ferenc alpolgármester kiment az ülésteremb l, ezzel a képvisel -testület jelenlév tagjainak
száma 6 f l 5 f re csökkent.)

4.) A Harkányi Gyógyfürd Zrt. vezérigazgató javadalmazására vonatkozó
kérés megtárgyalása
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a Harkányi Gyógyfürd Zrt. vezérigazgatója
kérelmet juttatott be az önkormányzathoz, melyben kéri a javadalmazásának megemelését. A fürd
ködése stabilnak mondható, a finanszírozás tekintetében is, talán sikerül ebben az évben eredményt
kimutatni. A vendégszám emelkedés jelenleg nem érzékelhet , nem kimutatható, az idegenforgalmi
adó befizetéseket nézve az idei évben a tavalyihoz képest jelent s emelkedés tapasztalható, a parkoló
bevételeket nézve a fürd el tti területen mindenképpen az látható, hogy jóval nagyobb a megváltott
parkolójegyek száma mint el leg. A gazdálkodás és a m ködés stabilizálódott. Ezt figyelembe véve
és látva a vezérigazgató munkáját úgy gondolta, hogy nagyon sok feladata volt az elmúlt fél évben.
Véleménye szerint a menedzseri fizetésekhez képest a fürd vezérigazgatójának a fizetése elmarad az
átlagtól. A fürd vezetési struktúrája jelent sen megváltozott, nincs gazdasági igazgató, egyben a
vezérigazgatónak jóval több a feladata és a felel ssége, ez indokolttá teszi a bérezés emelését. A
vezérigazgató 6,5-szeres szorzó módosítására tett javaslatot, a 7-szeres szorzóra tenne a képvisel testület felé javaslatot. Egyeztetve a felügyel bizottság elnökével kérte, hogy a prémium feltételeket
egyidej leg jóval magasabb szintre kellene emelni. Ezt a felügyel bizottság kompetenciája lesz
meghatározni, de ha lehet ség van rá, kérte, hogy egy hármas együttállás figyelembevételével kellene
azt meghatározni. Figyelembe kellene venni a vendéglétszámot, és a nyereség és a bér költségek
tekintetében kellene egy együttes konstrukciót kidolgozni. Javaslata, hogy évente 600.000 beléptetett
vendégszám, bérköltségek területén 20 %-os csökkentés és legalább 100 millió Ft adózás el tti

eredmény figyelembevételével kellene a prémiumfeltételeket meghatározni. Felkérte Kesjár János
felügyel bizottsági elnököt, hogy véleményezze a vezérigazgató kérését.
(Éva Ferenc alpolgármester visszatért az ülésterembe, ezzel a képvisel -testület jelenlév tagjainak
száma 5 f l 6 f re emelkedett.)
Kesjár János elmondta, hogy a vezérigazgató munkája indokolja a bérének emelését, támogatta a 7szeres szorzóra történ emelést. Látható, hogy elindult valami, több rendkívüli esemény is történt a
fürd ben és mindemellett a látogatottság viszonylag megfelel en alakult. A fürd ezen akadályok
ellenére jól teljesített, a szigorított prémium feltételeket a polgármester javaslatával egyez en
elfogadta, azért tenné magasra a feltételeket, mert még többet várnak el t le.
Monostori Zsolt János elmondta, hogy a bérköltség 15 %-os csökkentését is el tudná fogadni.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy err l majd a felügyel bizottság fog dönteni, a
részér l ez is elfogadható.
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a fürd 2. sz. gyógymedence állapotával is foglalkozni
kellene. Érdemes lenne ezzel a kérdéssel is foglalkozni, mert jön a téli id szak és csak egy fedett
gyógymedence van a gyógyfürd ben.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az igazságügyi szakért kirendelt egy másik
szakért t, majd egy harmadik szakért t, aki a gépészetet vizsgálta, és ez a szakvélemény még nem
érkezett meg. A külföldi utazási irodának, aki cseh vendégeket utaztat a városba, az volt a kifejezett
kérése, hogy október 17-ig ne történjen semmiféle építési munkálat a gyógyrészben, amikor az utolsó
cseh vendég is elmegy, akkor legyen ez helyreállítva. El fog jönni az az id , amikor nem tudnak
tovább várni a szakért re, saját felel sségre meg kell csinálni a javítási munkálatokat. Ha kivárják a
szakért i véleményt és utána a bíróságon a követelést érvényesíteni lehet, akkor az els csatát
megnyerték, ha nem érkezik id ben meg a szakvélemény, akkor be kell vállalni a költségeket, viszont
akkor nem lehet semmiféle követelést érvényesíteni. Ezért áll fenn ez a jelenlegi helyzet.
Monostori Zsolt János elmondta, hogy nincs balesetveszély a medencénél, meg lehet nyitni a 2.
számú gyógymedencét, esetleg esztétikai szempontból egy háló felszerelése lehetséges.
Baksai Endre Tamás polgármester javasolta, hogy a felügyel bizottság t zze ezt a kérdést
napirendre és tárgyalja meg. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése,
hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkányi Gyógyfürd Zrt. vezérigazgató
javadalmazására vonatkozó kérés ügyében szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
151/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:

A
Harkányi
Gyógyfürd
Zrt.
vezérigazgató
javadalmazására vonatkozó kérés megtárgyalása
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a
Harkányi Gyógyfürd Zrt. vezérigazgatójának kérését
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, amelyre
tekintettel: a 130/2014. (XI.14.)sz. önkormányzati
határozatát akként módosítja, hogy a Harkányi
Gyógyfürd
Zrt. vezérigazgatójának javadalmazása
tekintetében 2015. augusztus 1. napjától kezd

hatállyal a mindenkori kötelez legkisebb munkabér
hétszeresét, 105.000,-Ft x 7 azaz 735.000,-Ft azaz
hétszázharmincötezer forint havi díjazást, 50.000,-Ft
gépkocsi használatot, telefon használatot, étkezési
hozzájárulást, valamint az éves megbízási díj 50%-ának
megfelel éves prémium juttatást állapít meg, amelynek
feltételeit a kés bbiekben a Felügyel Bizottság dolgoz
ki.
A határozat egyéb részeit a képvisel -testület változatlan
formában fenntartja.
Határid : azonnal, illetve 2015. augusztus 1.
Felel s: polgármester

5.) A közterületek használatának rendjér l szóló 17/2015 (V.14.) sz. rendelet
módosítása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a közterület használatáról szóló rendeletet
gyakorlati oldalról felmerült igények miatt szükséges módosítani. Konkrét közterület használati
kérelem során merült fel az a hiányosság, hogy az önkormányzati rendelet mellékletében
meghatározott gyermekjátékok díjtarifa 10.000 Ft/nap összegben van meghatározva, nincs leírva, hogy
ez darabszámra vagy kérelmez nként kell értelmezni. A jogbizonytalanság miatt egyértelm en kell ezt
megfogalmazni. Eddig a gyakorlat kérelmez nként értelmezte a díjat, viszont ekkor fennáll annak a
veszélye, hogy egy személy akár egy sor játékot ki tud oda helyezni. Úgy gondolták módosítani a
rendelet ezen részét, hogy a 10.000 Ft/db/nap összegben határoznák meg a díjat. Ezt a javaslatot a
tegnapi napon a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képvisel -testületnek az
el terjesztéssel egyez en.
Kesjár János elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag javasolta a képvisel -testületnek elfogadásra a
rendelet módosítását.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a közterületek használatának rendjér l szóló
rendelet módosítására szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal megalkotta a:
23/2015.(VII.15.) sz. rendeletét
a közterületek használatának rendjér l szóló 17/2015.(V.14.) sz. rendelet módosításáról

6.) Egyebek
- Harka Tánccsoport kérelme
El terjeszt : Éva Ferenc alpolgármester
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a Harka Tánccsoport vezet je Donáczi Károly kereste fel
az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy Ausztriába meghívták a tánccsoportot egy fesztiválra.
Szorosabb kapcsolatot szeretnének kiépíteni velük. Az utazási költséghez önkormányzati támogatást
kérnek, 300.000 Ft-ra lenne szükségük. Felvállalta a tánccsoport, hogy a külföldi tánccsoportot

szeretnék visszahívni a szüreti fesztiválra, k biztosítanák a szállást és az étkezést a részükre, az
önkormányzattól egyszeri étkezést kér a részükre.
Dr. Markovics Boglárka jegyz megkérdezte, hogy a néptánccsoport bejegyzett egyesület?
Éva Ferenc alpolgármester válaszolta, hogy nem bejegyzett egyesület.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy így a támogatási szerz dés megkötésével problémák
vannak, mivel a tánccsoport nem jogi személy, nincs ügyletkötési képessége, így nincs jogcím a
támogatásra.
Baksai Endre Tamás polgármester javasolta, hogy az önkormányzat autóbuszokat tud
rendelkezésükre bocsátani, ezzel tudná támogatni a tánccsoportot. Felhívta a testület figyelmét, hogy
Ausztriában minden autóbusz esetében a megtett kilométer után áfát kell fizetni, arra külön be kell
jelentkezni, arra éves szinten bevallást kell adni, az önkormányzatnak nincs adószáma.
Márton Béla javasolta, hogy az lehetne megoldás, hogy az utaztató vállalkozóval kötne szerz dést az
önkormányzat.
Kecskeméthy Pál javasolta, hogy els dlegesen próbáljon a hivatal utánanézni a busz áfa fizetési
kötelezettségének, amennyiben van rá lehet ség, úgy az önkormányzat autóbuszt tud bocsátani a
tánccsoport rendelkezésére.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harka Tánccsoport kérelme ügyében az
elhangzott javaslat támogatására szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
152/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Harka Tánccsoport kérelmének megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy
határozott, hogy a Harka Tánccsoport Ausztriába történ
kiutaztatásáról saját busz rendelkezésre bocsátásával
gondoskodik, amennyiben a jogszabályi lehet ségek engedik,
amennyiben az önkormányzatnak áfa fizetéssel kapcsolatos
többlet kötelezettségei merülnek fel, akkor 300.000 Ft erejéig
az önkormányzat megtéríti a tánccsoport utazási költségét az
utaztatónak.
Határid : Értelemszer
Felel s: Éva Ferenc alpolgármester

-

Református Társegyházközség támogatási kérelmének megtárgyalása
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy tegnap érkezett Kaszás Árpádtól egy kérelem,
mely szerint a református egyház rendkívüli támogatást kér 500.000 Ft értékben a Harkány- Márfa
Református Társegyházközség kezelésében lév Református temet ben építend emlékhely és

ravatalozó megépítésére. Nem áll rendelkezésükre a megfelel forrás. Terehegy lakosságától és a
református egyháztól nagyságrendileg összesen 400.000-500.000 Ft-ot tudtak támogatásként
összegy jteni. A tegnapi napon a pénzügyi bizottsághoz beérkezett a kérelem, felkérte a bizottság
elnökét, hogy tájékoztassa a képvisel -testületet a döntésr l.
Kesjár János elmondta, hogy meghallgatta a pénzügyi bizottság a református egyház képvisel jét,
javasolta a képvisel -testületnek a támogatás megítélését.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy a cél érdekében támogatási szerz dés kötésére kerül
sor a református egyházzal.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Református Társegyházközség támogatási
kérelme ügyében szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
153/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Református Társegyházközség támogatási kérelmének
megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete úgy határoz, hogy a Harkány- Márfa Református
Társegyházközség (7815 Harkány, Kossuth L. u. 66.,
képviseli: Bereczky Ildikó lelkész) kezelésében lév
református temet ben létesítend emlékhely, ravatalozó
megépítésének támogatására irányuló kérelmét támogatja és e
célból 500.000 Ft összeg vissza nem térítend támogatásban
részesíti a Társegyházközséget.
A képvisel -testület felhatalmazza a
polgármestert a támogatás nyújtására irányuló
Támogatási szerz dés aláírására.
Határid :
azonnal
Felel s: jegyz , polgármester

Baksai Endre Tamás polgármester megköszönte a jelenlév k figyelmét, kérdés, hozzászólás
hiányában a képvisel -testületi ülést bezárta.
K.mft.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Kecskeméthy Pál
jkv. hitelesít

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kesjár János
jkv. hitelesít

