Jegyzőkönyv
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2016. március 7-én
(hétfő) 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)
Jelen vannak: Kesjár János elnök,
Márton Béla, Kiss-Kálmán Éva, Monostori Zsolt János,
Kecskeméthy Pál képviselők, mint tagok
Urbán István, Kovács Péter külsős tagok

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Markovics Boglárka jegyző
Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Márhoffer Melinda MSB Zrt.
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Dr. Hohner Éva jegyzőkönyv-vezető

Kesjár János elnök köszöntött minden megjelentet a bizottsági ülésen, megállapította, hogy a
bizottság 9 tagjából 6 fő megjelent megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az ülést
megnyitotta. Felkérte Dr. Hohner Évát a jegyzőkönyv vezetésére. A jegyzőkönyv hitelesítésére,
felkérte Márton Béla és Kiss-Kálmán Éva bizottsági tagokat, erről 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 Kiss-Kálmán Éva bizottsági tagokat alakszerű határozat meghozatala nélkül választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Kesjár János elnök ismertette a kiküldött napirendi pontokat, ezekkel kapcsolatban észrevétel,
kiegészítés nem érkezett, erről 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) az alábbi
napirendi pontok tárgyalását alakszerű határozat meghozatala nélkül fogadta el:
Napirendi pontok:

1.) Döntés a Gyógyhelyfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
2.) Egyebek
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Napirend tárgyalása:
1.) Döntés a Gyógyhelyfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Kesjár János elnök tájékoztatta a bizottságot, hogy az MSB Zrt. képviseletében Márhoffer
Melinda készségesen áll rendelkezésre az esetlegesen felmerülő kérdések kapcsán.
Albrecht Ferenc elmondta, hogy a képviselő-testület már korábban elhatározta, hogy
elkészíti a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, ennek egyik eleme a Gyógyhely
fejlesztési Stratégia elkészítése, ennek az elfogadása előtt áll a bizottság. Egyrészt eddig a
városnak nem volt ilyen Gyógyhely fejlesztési Stratégiája, másrészt bizonyos pályázatok
beadásához feltétel ez a stratégia, valamint elvárás is egy ilyen gyógyhely felé ennek a
stratégiának a megléte. Egy keret megállapodásos pályázatot nyert az MSB Zrt., ennek az
egyik eleme, hogy készítse el a Gyógyhelyfejlesztési Stratégiát. A napokban beadandó
Gyógyhelyfejlesztési pályázatnak teljesen szinkronban kell lenni a stratégiával. A stratégia
meghatározta a fejlesztés területeit, irányait, azokat a célcsoportokat, amelyeket megcéloz,
ezeknek a rendező elveknek a mentén került olyan állapotba, hogy elfogadható legyen.
Kesjár János elnök megkérte az MSB Zrt. részéről megjelent Márhoffer Melindát, hogy egy
rövid összefoglalót tegyen a stratégiáról.
Márhoffer Melinda elmondta, hogy a Gyógyhelyfejlesztési Stratégia GINOP pályázathoz
kötelezően csatolandó melléklet, a pályázat benyújtásának határideje 2016. március 17-e. A
stratégia jelentős része az intézkedési terv, amely magában foglalja a GINOP pályázatban
tervezett fejlesztéseket, de kitértek azokra az elképzelésekre is, amit más pályázati forrásokból
szeretne a város megvalósítani, így például a Norvég pályázat és a TOP pályázatok kapcsán.
A jövőképnek meghatározásra került egy cél, hogy Harkány város nemzetközi és hazai
viszonylatban is kiemelt üdülőváros, illetve gyógyhely legyen. Ennek érdekében három
prioritás lett meghatározva, az attrakciófejlesztés, a vonzó környezet kialakítása, a marketing
és a kommunikáció tevékenység. Ezeken a prioritásokon belül kerültek csoportosításra a
tevékenységek. Az első és legfontosabb prioritás a Harka szolgáltatóház megépítése, arra
helyezték a hangsúlyt, mint egy aktív turizmust biztosító szolgáltatás fejlesztés.
Kecskeméthy Pál képviselő megérkezett, így a bizottság jelenlévő tagjainak száma 6 főről 7 főre
növekedett.

Kesjár János elnök az elsődleges célcsoportok megnevezésével kapcsolatban megkérdezte,
hogy kell-e külön kiemelni a korosztályokat?
Márhoffer Melinda elmondta, hogy nincs leszabályozva, hogy korosztályok szerint kell
meghatározni a célcsoportokat. A másodlagos célcsoportokban belevették a többgenerációs
családokat is, akik nyáron érkeznek a városba. A vezetői összefoglalóban kitértek arra, hogy
az interaktív elemek, amiket beterveztek a projektbe, azok 7 éves kortól 55 év felett is
használhatóak. Ha megnézik a teljes célcsoport elemzést, abból látszik, hogy mindenki
beletartozik.
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Kesjár János elnök javasolta, hogy a család legyen a célcsoport. Nagyon fontos az, hogy a
pikkelysömörös páciensek nyilvánvalóan többen vannak, mint a nőgyógyászati gondokkal
küzdők. A sorrend nagyon sokat számít.
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy amiről Harkány neve mindenkinek eszébe jut, az a
mozgásszervi megbetegedésekkel kapcsolatos gyógyulás lehetősége.
Monostori Zsolt elmondta, hogy a fiatalokat az aquapark vonzza, ezért két irányt javasolt,
legyen egy gyógyturizmus jellege, kiemelve a nőgyógyászati problémákat és a meddőség
kezelését, a másik irány a családok szórakoztatása, ezért épül a csúszdapark.
Kiss-Kálmán Éva javasolta, hogy a víz gyógyító erejét hangsúlyozzák. A vonzó városkép
kialakítása kapcsán a beadandó gyógyhely fejlesztési pályázatba a központi terület, a
Zsigmondy sétány van beírva, bele lehetne venni az Arborétumot is. Javasolta a Zsigmondy
sétány fejlesztésénél egy játszótér kialakítását is.
Kovács Péter javasolta, hogy nagyon fontos konkrétan meghatározni a célcsoportot
marketing szempontból is, mert ha mindenkihez szólnak, senkit nem érnek el igazán.
Albrecht Ferenc elmondta, hogy Harkány gyógyhely lett, ez az állapot nagyon nehezen
tartható fenn, erre szigorú előírások vannak. Biztos, hogy módosítani kell majd a gyógyhely
pontos földrajzi területét. A célcsoport meghatározásánál elsődlegesen a gyógyulási
csoportokat kellett meghatározni. Elmondta, hogy a táblázatban a sorrend felcserélhető.
Kesjár János elnök elmondta, hogy a bizottság javasolja a Gyógyhelyfejlesztési Stratégia
elfogadását a képviselő-testület felé, de finomításokat kérnének: bevenni az Arborétumot a
fejlesztési stratégiába.
Márhoffer Melinda elmondta, hogy az őspark és az arborétum fejlesztése a TOP-os és a
Norvég alap pályázatokból megvalósítható lesz, ezt is belevették a stratégiába, mint egyéb
megvalósítható tevékenységet.
Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy ebben a stratégiában főleg a GINOP
pályázat által támogatott fejlesztéseket kell megalapozni, a többi egyéb fejlesztés csatlakozik
ehhez.
Kovács Péter elmondta, hogy mindenképpen hangsúlyt kellene fektetni a betegségek, tünetek
megoldására, kezelésére.
Albrecht Ferenc javasolta, hogy a célcsoportok sorrendjén lehetne változtatni úgy, hogy első
helyre helyeznék a nőgyógyászati betegeket, a második helyre a mozgásszervi betegségeket,
majd harmadik helyre a pikkelysömörös betegeket, negyedik helyre pedig a rehabilitációs
betegségeket.
Márton Béla elmondta, hogy a psoriasis kezelésére jelenleg Magyarországon nincs más
kezelés, csak a harkányi gyógyvíz kúra. Sokkal több psoriasis-os beteg jön Harkányba, mint
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nőgyógyászati problémával küzdő. Kitörési pont lehet, ha minél szélesebb körben
reklámozzák, hogy a meddőségi problémákra is jótékony hatással van a harkányi gyógyvíz.
Monostori Zsolt javasolta, hogy ne csak a betegekre koncentráljanak, hanem a családosokra
és a szórakozásra is.
Kesjár János elnök megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Gyógyhelyfejlesztési Stratégia elfogadása
ügyében szavazást rendelt el.

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:
14/2016. (III.07.) sz. Bizottsági határozat:
Döntés a Gyógyhelyfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
az előterjesztés szerinti tartalommal támogatólag
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra Harkány
Város Gyógyhelyfejlesztési Stratégiáját.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető

2.) Egyebek

Kesjár János elnök elmondta, hogy az Egyebek napirendi pont keretében észrevétel, javaslat
nem érkezett, a bizottság ülését bezárta.

K.mft.
Kesjár János
bizottsági elnök

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Márton Béla
jkv. hitelesítő

Kiss-Kálmán Éva
jkv. hitelesítő
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