Jegyzőkönyv
Készült a Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 31-én (csütörtök) 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)
Jelen vannak:

Baksai Endre Tamás polgármester
Remmert Ferenc külsős alpolgármester,
Éva Ferenc alpolgármester, Monostori Zsolt János, Márton Béla, Kecskeméthy Pál,
Kiss-Kálmán Éva képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Markovics Boglárka jegyző
Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
Marosi András Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgató
Mojzes Tamás TDM titkára
Nagy Tímea Tourinform iroda munkatársa
Herendi Ferenc kulturális menedzser

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető
Kacsúr Tamás Harkányi Hírek szerkesztője

Baksai Endre Tamás polgármester köszöntött minden megjelentet a képviselő-testületi ülésen,
megállapította, hogy a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Vaszlavik Erikát, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta
Márton Béla és Monostori Zsolt János képviselőket. Erről szavazást rendelt el.
Baksai Endre Tamás polgármester javaslata alapján a Képviselő testület egyhangúlag (6 igen, 0
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszerű határozat meghozatala nélkül Márton Béla és
Monostori Zsolt János képviselőket választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Baksai Endre Tamás polgármester a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban módosítást
kezdeményezett, egy új napirendi pont felvételét javasolta: Építési törmelék darálásának megrendelése
a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-től, amelyet 4.) napirendi pontként javasol feltüntetni. A
módosított napirendi pontok tekintetében szavazást rendelt el.

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszerű
határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző
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2.) A Harkányi Turisztikai Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló pénzügyi és szakmai beszámolója
Előterjesztő: Végi János elnök, Mojzes Tamás titkár
3.) Eszközhasználati megállapodás megkötése a Harkányi Városgazdálkodási Zrt.-vel
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
4.) Építési törmelék darálásának megrendelése a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-től
Előterjesztő: Remmert Ferenc alpolgármester, Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
5.) A 2015. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
6.) Az önkormányzat fejlesztésre kapott támogatásának kamatozó kincstárjegyben történő
lekötéséről döntés
Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
7.) Tájékoztató a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról,
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
8.) Tenkesalja Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
9.) A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ intézményvezetőjének
megbízása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
10.)Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiegészítése, valamint döntés az intézmény ingyenes használatára
jogosultak köréről
Előterjesztő: Somogyvári Erika intézményvezető helyettes
11.)Harkány Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
12.)Döntés a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia
tervezetének és az azokat megalapozó vizsgálat elfogadásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
13.)Döntés a „közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése” című,
VP-6-7.4.1.1-16. kódszámú pályázat beadásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
14.)Döntés a Harkány, Bajcsy Zs. u. 17. szám, 2432 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
értékesítésre történő kijelöléséről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
15.)Döntés a Harkány, Ady E. u. 18. szám, 860/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
értékesítésre történő kijelöléséről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
16.)Döntés a harkányi 0276/70 hrsz-ú önkormányzati külterületi ingatlan értékesítésre
történő kijelöléséről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
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17.) Döntés Településrendezési Terv módosításának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
18.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
közszolgáltatásról szóló 8/2015.(II.27.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

vonatkozó

19.)Rendeletalkotás a közterületi térfigyelő rendszerről
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

20.)Egyebek
-

Felhatalmazás a Városgazdálkodási Zrt. részére traktor vásárlás ügyében
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

-

Harka néptánccsoport kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

-

Anyakönyvvezető kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Napirend tárgyalása:
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző
Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy az írásos anyagban részletesen leírásra kerültek a
lejárt határidejű határozatok. Néhány fontos határozatra hívta fel a képviselő-testület figyelmét, az
egyik lejárt határidejű határozat a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. létrehozására vonatkozott, a cég a
cégbíróságon bejegyzésre került, a működését megkezdte. A munkavállalók átvétele megtörtént, az
önkormányzat a feladatellátási szerződést is megkötötte a céggel. Két további feladat van hátra, az
egyik az üzleti terv elfogadása, ami a közeljövőben meg fog történni, a másik pedig a cég
rendelkezésére bocsátott eszközök használatának a biztosítása, ez a szerződés a mai testületi ülésen
napirendi pont lesz. A Turisztikai Egyesülettel a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodás
aláírásra került. A Bajcsy Zsilinszky utcai pavilonsoron lévő törmelék darálása megtörtént, annak egy
részét már a hegyi utak állagjavítására kihordták. A kormányhatározattal kapott 300 millió Ft
támogatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését a tervező kiválasztására az Imperial Tender
Kft. megkezdte, az anyag készül. A név-és védjegy használatára vonatkozóan döntött a képviselőtestület a megállapodás aláírásáról, a kórház a megállapodás szövegében módosítást eszközölt, ezeket
áttekintette, viszont nem szignifikáns a változás, de úgy korrekt, ha a testület a megállapodás
pontosított szövegét egy új határozattal ismételten elfogadja. A gyógyhely fejlesztési pályázat kapcsán
az együttműködő partnerek kiválasztása megtörtént, a megállapodások aláírásra kerültek, a pályázatot
beadták. A rendezési terv módosításáról is döntött a testület, itt alapvetően a gyógyhely fejlesztési
pályázat megvalósításához szükséges módosítások átvezetéséről volt szó, ez a folyamat lassan lezárul.
A telekalakítással vegyes adásvételi szerződést is megkötötte az önkormányzat a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt-vel, ez szintén a gyógyhely fejlesztési pályázathoz kapcsolódó napirend volt. Az
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adásvételi szerződés benyújtásra került a földhivatalba, ha megvan az engedély, akkor kialakításra
kerül az a telek, amin a pályázati beruházás megvalósulhat. A két ülés között eltelt időszakban még
érdemi információ: vállalkozási szerződés került aláírásra a Pátria Televíziót üzemeltető B+B Kft-vel,
az idei évi tájékoztatással kapcsolatosan. A Gyógyfürdő Zrt-vel használati szerződést kötött az
önkormányzat az irodaház mögötti rész parkolási közszolgáltatásba történ bevonására. Benyújtásra
került egy testvérvárosi program pályázat, amelyben a maximálisan elnyerhető támogatás összege
25.000 Euro.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a lejárt határidejű határozatokról
szóló tájékoztatót és a két testületi ülés között eltelt időszakról szóló beszámoló ügyében szavazást
rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
47/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között eltelt időszakról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatokról és a két ülés közt eltelt időszakról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a név és védjegyhasználati
megállapodás ügyében kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a név-és védjegy
használatáról szóló megállapodás módosított szövegű elfogadása ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
48/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a 36/2016.(II.15.) számú határozat módosításáról a
név-és védjegy használatáról, kizárólagos gyártási jogról és
forgalmazási jogról szóló megállapodás elfogadása tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
36/2016.(II.15.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
A képviselő-testület a Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-vel (7815 Harkány,
Zsigmondy sétány 1.), a Harkányi Turisztikai Egyesülettel
(7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.) valamint a CFA Hungária
Kft-vel (7833 Görcsöny, Kültelek 1.) kötendő, a „Harkányi
Thermál” Kozmetikai termékcsalád név-és védjegyoltalmáról,
kizárólagos gyártási jogáról és a forgalmazási jogról szóló
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pontosított szövegű megállapodást az előterjesztéshez csatolt,
korrigált tartalommal fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a korrigált
tartalmú megállapodás aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

2.) A Harkányi Turisztikai Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló pénzügyi és szakmai beszámolója
Előterjesztő: Végi János elnök, Mojzes Tamás titkár
Mojzes Tamás elmondta, hogy a Turisztikai Egyesület tevékenysége négy pilléren alapul, a
Tourinform iroda fenntartása, működtetése, az egyesületből kifolyó tevékenységek ellátása, marketing
tevékenység, város márkázás, a rendezvények finanszírozása. Az elmúlt időszakban az egyesület
nagyon feszes gazdálkodást folytatott, ezt tartják szem előtt a 2016. évben is. Elmondta, hogy április
6-án lesz egy szakmai fórum, ahol az online marketing kapcsán egy bemutatóval készülnek, ez már
része a benyújtott pályázatnak, abból szeretnék finanszírozni a jövőben. A mai napon benyújtásra
került a megyével közösen a TDM szervezet pályázata is.

Baksai Endre Tamás polgármester megjegyezte, hogy a napirendet tárgyalta és elfogadásra
javasolta a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság is. Megkérdezte, hogy
van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás
hiányában a Harkányi Turisztikai Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló pénzügyi és szakmai beszámolója ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
49/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a Harkányi Turisztikai Egyesület 2015. évi
önkormányzati támogatásának felhasználásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkányi
Turisztikai
Egyesület
2015.
évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a
Harkányi Turisztikai Egyesület a 2015. év során fel nem
használt
2.742.308.- Ft
pénzmaradvánnyal a
2016. évi
támogatással együtt számoljon el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Végi János TDM elnöke

3.) Eszközhasználati megállapodás megkötése a Harkányi Városgazdálkodási Zrt.-vel
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
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Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy egy hosszas tárgyalási sorozatot folytattak mind
a városgazdálkodási cég vezetőjével, mind az intézmények vezetőivel, a tegnapi napon a könyvelővel
folytattak megbeszélést az eszközök átadásával kapcsolatban, véleménye szerint kellő alapossággal
megvizsgálták az eszközök átadásának ügyét. Az eszközhasználati megállapodást az előterjesztéshez
csatolva mindenki megkapta, mellékletként pedig az eszközök listáját.
Marosi András elmondta, hogy a tegnapi napon a részére eljuttatott tárgyi eszköz kartonok alapján
ismételten áttekintették a leltárt, az eszközlista a legfrissebb lista.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkányi Városgazdálkodási
Zrt-vel kötendő eszközhasználati megállapodás elfogadása tárgyában szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
50/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés eszközhasználati megállapodás megkötéséről a
Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy a céggel kötött Feladat-ellátási szerződésben
foglalt feladatok ellátásához szükséges eszközöket 2016.
március 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időre a
Harkányi Városgazdálkodási Zrt. térítésmentes használatába
adja.
2.
úgy dönt, hogy a térítésmentes eszközhasználat
tárgyában megkötendő Eszközhasználati megállapodást az
előterjesztés és a csatolt melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eszközhasználati
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal
aláírja.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő:értelemszerű

4.) Építési törmelék darálásának megrendelése a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-től
Előterjesztő: Remmert Ferenc alpolgármester, Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy ez az a napirend, amit nem tudott előzetesen
kiküldeni, anyaga most került kiosztásra a képviselő-testület részére. A városgondnokság a korábbi
időszakban hosszú éveken át szóbeli megállapodás alapján telephelyként, lerakóként használta a
harkányi 0200 hrsz-ú ingatlant, amely nem az önkormányzat tulajdonában van, hanem egy
magánszemély tulajdonát képezi. A tavalyi év során elindult az önkormányzat ingatlanainak
felmérése, tulajdonának hasznosítása, ekkor derült ki, hogy az önkormányzat szívességi használóként
használja a föld területet, a korrekt eljárás az lenne, hogy ezt a helyzetet megszüntessék és rendezett
jogi mederbe tereljék. Az önkormányzatnak máshol is vannak területei, nem indokolt ezen területen
bármiféle feladat végzése. Ezt a területet rendezett, tiszta állapotban, kiürítve kell átadni a
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tulajdonosnak, ehhez az is szükséges, hogy az ingatlanon található és a korábbi években
felhalmozódott kb. 2.000 m3 építési törmelék darálása megtörténjen és ezt a területről elszállítsák. Itt
nem a Bajcsy-Zsilinszky utcai pavilonsor bontásából származó törmelékről van szó, hisz annak
darálására már korábban kötöttek megállapodást és az rendezésre is került. Mivel a Városgazdálkodási
Zrt. már megkezdte tevékenységét, így ezt a szolgáltatást a saját cégétől szeretné megrendelni az
önkormányzat. A törvény értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség, az
önkormányzat megállapodást tud kötni a saját cégével a Kbt. ugyanis kivételi körben kezeli bizonyos
feltételek együttes fennállása esetén az ún. „in house” megállapodásokat. Ennek megfelelően kb.
6.000.000 Ft+Áfa ellenszolgáltatás ellenében a cég elvégezné a területen lévő törmelék darálását és
elszállítását.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy ez a terület nem az önkormányzat tulajdona, és a
rendelkezésre álló információk alapján ezen a területen található törmelék a 2001-2002 évben történt
fürdő építési projektből maradt a területen. A Városgazdálkodási Zrt. emberei már elkezdték a területet
előkészíteni a munkálatokra, az önkormányzat a szükséges forrásokat a cég rendelkezésére bocsájtja,
így be tudják fejezni a terület tehermentesítését, kiürítését. Megkérdezte, hogy van-e valakinek az
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt-től megrendelésre kerülő építési törmelék darálásának ügyében szavazást
rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
51/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Szolgáltatás megrendelése a Harkányi Városgazdálkodási Zrttől
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 millió Ft
+ ÁFA összegért megrendeli a 100%-os tulajdonában álló
Harkányi Városgazdálkodási Zrt-től a harkányi 0200 hrsz-ú
ingatlanon található mintegy 2000 m3 terjedelmű építési
törmelék darálását. A képviselő-testület az erre irányuló
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:Polgármester, vezérigazgató
Határidő:
azonnal

5.) A 2015. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
Képíró Sarolta elmondta, hogy a költségvetés tartalmazott közel 65 millió Ft működési célú
támogatást, a betervezett támogatási összegeket mindenki megkapta, mivel közpénzről van szó, ezzel a
támogatással el kell számolni, megállapodásban lett rögzítve, hogy a kapott összeget el kell költeni az
adott év december 31. napjáig, a tárgyévet követően pedig pontosan el kell számolni a támogatással.
Egy szervezet kivételével mindenkitől megérkezett a beszámoló, a szükséges bizonylatok és a
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok, melyek megvizsgálásra kerültek és mindent rendben
találtak. Az egy hiányzó beszámoló tekintetében a szervezet értesítve lett, hogy április 30. napjáig
tegye meg a beszámolóját.
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Márton Béla elmondta, hogy a pénzügyi bizottság áttekintette, megtárgyalta a beszámolókat és
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Dr. Markovics Boglárka jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy minden egyes
szervezet beszámolójáról külön szavazzon és külön határozatot hozzon.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek bármelyik szervezeti
beszámolóval kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkányfürdő
Sportegyesület 2015. évi beszámolója ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
52/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A
Harkányfürdő
Sportegyesület
beszámolójának elfogadásáról

2015.

évi

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkányfürdő Sportegyesület 2015. évi támogatásáról
szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi osztályvezető

Baksai Endre Tamás polgármester a Harkányi Diáksport Egyesület 2015. évi beszámolója ügyében
szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
53/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Harkányi Diáksport Egyesület
beszámolójának elfogadásáról

2015.

évi

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkányi Diáksport Egyesület 2015. évi támogatásáról
szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi osztályvezető
Baksai Endre Tamás polgármester a Harkányi Szabadegyetem Alapítvány2015. évi beszámolója
ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
8

54/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Harkányi Szabadegyetem Alapítvány 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkányi Szabadegyetem Alapítvány 2015. évi
támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi osztályvezető
Baksai Endre Tamás polgármester a Baranya-Sakk Egyesület 2015. évi beszámolója ügyében
szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
55/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Baranya-Sakk Egyesület 2015. évi
elfogadásáról

beszámolójának

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Baranya-Sakk Egyesület 2015. évi támogatásáról szóló
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi osztályvezető
Baksai Endre Tamás polgármester a Dél-Baranyai Úszóegylet 2015. évi beszámolója ügyében
szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
56/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Dél-Baranyai Úszóegylet 2015. évi beszámolójának
elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DélBaranyai Úszóegylet 2015. évi támogatásáról szóló
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
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Felelős: pénzügyi osztályvezető
Baksai Endre Tamás polgármester a Harkány-Márfa Református Társegyházközség 2015. évi
beszámolója ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
57/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Harkány-Márfa Református Társegyházközség 2015.
évi beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkány-Márfa Református Társegyházközség 2015. évi
támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi osztályvezető
Baksai Endre Tamás polgármester a
beszámolója ügyében szavazást rendelt el.

Harkányi Római Katolikus Egyházközség 2015. évi

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
58/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Harkányi Római Katolikus Egyházközség 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkányi Római Katolikus Egyházközség 2015. évi
támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi osztályvezető
Baksai Endre Tamás polgármester a Rákóczi Szövetség 2015. évi beszámolója ügyében szavazást
rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
59/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Rákóczi Szövetség 2015. évi
elfogadásáról
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beszámolójának

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Rákóczi Szövetség 2015. évi támogatásáról szóló
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi osztályvezető
Baksai Endre Tamás polgármester az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2015. évi beszámolója
ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
60/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2015. évi
támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi osztályvezető

6.) Az önkormányzat fejlesztésre kapott támogatásának kamatozó kincstárjegyben történő
lekötéséről döntés
Előterjesztő: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
Képíró Sarolta elmondta, hogy a kiküldött előterjesztést a mai napon javítani kellett, a javított
előterjesztés az ülés előtt a képviselő-testületi tagok részére kiosztásra került. Az értékpapír
megnevezés került javításra, lehetőség van fél éves kincstárjegy lekötésére, március 29-től április 1-ig
jegyezhető, április 5-ével indul a jegyzés, a lejárata október 5. Ha közben szükség van a pénzre,
bármikor kivehető az akkori árfolyamon váltják vissza.
Márton Béla megkérdezte, hogy a bizottsági ülésen arról volt szó, hogy a kamat 4 hónapra 1 %, ez
változik?
Képíró Sarolta elmondta, hogy a bizottsági ülésen rosszul mondta, fél évre értendő az 1 % kamat.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában az önkormányzat fejlesztésre
kapott támogatásának kamatozó kincstárjegyben történő lekötése ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
61/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
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300 millió Ft összegű, fejlesztési célt szolgáló pénzeszköz
6 hónapos futamidejű Féléves Kincstárjegy 2016/40
elnevezésű értékpapírba történ történő elhelyezése
Harkány
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy az Önkormányzat
Számlavezető
Pénzintézeténél vezetett értékpapírszámlán 300 millió Ft
összeget lehetőség szerint 2016. április 05. napjával, hat
hónapos futamidőre Féléves Kincstárjegy 2016/40 elnevezésű
értékpapírba leköti.
.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 300
millió Ft összegű, Féléves Kincstárjegy 2016/40 jegyzésére.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester

7.) Tájékoztató a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról,
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy ez egy tájékoztató napirend, mert az intézményt
társulás tartja fent, így ezek a döntések a társulási ülésen már meghozatalra kerültek. Az óvodai
beiratkozás időpontja 2016. május 9-10., valamint a társulás döntött a 2016/17-es nevelési évben
indítható csoportok számáról, amely 7 csoport lesz, mint az előző években is.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a 2016/17-es nevelési évben
indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztató ügyében
szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
62/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Tájékoztató a 2016/17-es nevelési évben indítható óvodai
csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának
meghatározásáról
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkányi Körzeti Óvodai Társulás döntéséről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi, miszerint a Harkányi Óvodába
2016. május 9-én 8-16 óráig, és 2016. május 10-én 8-16 óráig
írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét. A
képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló
fenntartói közlemény közzétételére.
2.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkányi Körzeti Óvodai Társulás döntéséről szóló
tájékoztatást tudomásul veszi, miszerint a Harkányi Óvodában
a 2016/2017-es nevelési évben 7 óvodai csoport indítható.
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Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester, Hauptmann Ágnes
óvodavezető
Határidő: 2016. szeptember 01.

8.) Tenkesalja Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy a Tenkesalja Nonprofit Kft. az a cég volt, ami a
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott állati lerakó telepet üzemeltette, a társulás úgy
szűnt meg, hogy nem gondoskodott a cég végelszámolásáról, a tavalyi év során ezt az állapotot
próbálta rendezni a villányi jegyző, hiszen ők lettek a munkaszervezete a többcélú társulásnak. Ennek
keretében a volt 53 település, mint tag lépett be a társaságba, a szavazási csoportok 4 csoportba
rendeződtek, így a döntéshozók: Harkány, Siklós, Villány, Beremend. A taggyűlés összehívásra került,
elhatározták a cég végelszámolását, kijelölték a végelszámoló céget, döntöttek arról, hogy mi a cég
neve, elfogadták a március 11-én kelt társasági szerződés módosítását, valamint döntött arról is a
taggyűlés, hogy a végelszámolás költségét a négy tag önkormányzat felvállalta, ez 50.000 Ft költség
önkormányzatonként.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy 2016. március 11-én volt a taggyűlés, amelyen ő
is részt vett. Öt pontban állapodtak meg a települések polgármestereivel. Az egyik, hogy 2016. április
30-ig a társaság záró beszámolóját elkészíttetik, a végelszámolással kapcsolatban megbíztak egy
végelszámoló céget, a végelszámolás költségét a négy tag település önkormányzata vállalta, mely
egyenként 50.000 Ft. Három említésre méltó vagyontárgy szerepel a társaság tulajdonában amivel a
végelszámolás során foglalkozni kell, az egyik az épület Beremend határában, ez volt a szervezet
központja, két nagyértékű tárgyi eszköz van a társaság tulajdonában, egy targonca és egy teherautó.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés,
hozzászólás hiányában a Tenkesalja Nonprofit Kft. végelszámolásáról szóló döntés ügyében szavazást
rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
63/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. jogutód nélküli
megszűnéséről szóló utólagos jóváhagyás
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester
szavazatával támogatott, aTenkesalja Nonprofit Közhasznú
Kft. taggyűlése által 3/2016. (III.11.) számon az alábbi
tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése elhatározta a társaság jogutód nélküli
megszűnését 2016. május 1. napjával. A jogutód nélküli
megszűnés módja: végelszámolás.
A társaság taggyűlése felhívta az ügyvezetőt, hogy a
végelszámolás megindítását követő 30 napon belül, a
végelszámolás kezdetét megelőző nappal, 2016. április 30-i
fordulónappal készítse el a társaság tevékenységét záró
beszámolóját, és végezze el továbbá a Ctv. 98.§ (3)
bekezdésben foglalt, valamint számviteli, adóügyi és egyéb
jogszabályok által előírt egyéb feladatokat, és a beszámolót,
illetve egyéb okiratokat, valamint a társaság iratanyagát a
végelszámolónak legkésőbb a végelszámolás kezdő
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időpontjától számított 30. napon, azaz 2016.05.31. napján adja
át.
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
64/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének
visszahívásáról és a végelszámoló kiválasztásáról szóló
utólagos jóváhagyás

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester
szavazatával támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú
Kft. taggyűlése által 4/2016. (III.11.) számon az alábbi
tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése visszahívta tisztségéből a
végelszámolásra tekintettel 2016. 03.11. napján, 2016.05.01.
napjával kezdődő hatállyal Erdős János Levente (an: Baranyai
Zsuzsanna) 7800 Siklós, Zenthe Ferenc tér 56. szám alatti
lakos ügyvezetőt és 2016.03.11. napján, 2016.05.01. napjával
kezdődő hatállyal a végelszámolás jogerős befejezéséig
végelszámolónak választotta a VECTIGALIS Általános
Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Cg.01-10-044074)
által jelölt Weintraut József (szül.: Mohács, 1953. június 27.,
an.: Pöppl Gizella, adóazonosító jele: 8315883100) 7623 Pécs,
Köztársaság tér 6. II/8. szám alatti lakost végelszámolónak
önálló aláírási és képviseleti joggal, 100.000,- Ft, azaz
egyszázezer forint + ÁFA, azaz bruttó 127.000,- Ft, azaz
százhuszonhétezer forint megbízási díj fejében
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
65/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. új cégnevének
megváltoztatásáról szóló utólagos jóváhagyás

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester
szavazatával támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú
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Kft. taggyűlése által 5/2016. (III.11.) számon az alábbi
tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése a végelszámolásra tekintettel
megváltoztatta a társaság nevét, a társaság új cégneve:
Tenkesalja Kommunális, Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Társaság „végelszámolás alatt”, rövidített neve: Tenkesalja
Nonprofit Közhasznú Kft. ”v.a.”

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
66/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésmódosításáról szóló utólagos jóváhagyás

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester
szavazatával támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú
Kft. taggyűlése által 6/2016. (III.11.) számon az alábbi
tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése elfogadta a 2016. március 11-én kelt
társasági szerződés-módosítást, mellyel a korábbi döntések
által meghatározott módosítások kerültek átvezetésre.
Felelős:Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
67/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás
költségének rendelkezésre bocsátásáról szóló utólagos
jóváhagyás

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester
szavazatával támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú
Kft. taggyűlése által 7/2016. (III.11.) számon az alábbi
tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése önkéntes pénzeszközátadás keretében
bruttó 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget
bocsátott a végelszámolás megindulását megelőzően,
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legkésőbb 2016.04.29. napjáig a társaság rendelkezésére az
alábbiak szerint:
Amennyiben Siklós Város Önkormányzata a taggyűlést
követően a fenti költségviseléshez hozzájárul, úgy a négy tag
vállalja, hogy egyenlő arányban, fejenként bruttó 50.000,- Ft,
azaz ötvenezer forint összeget a társaság bankszámlájára a
megjelölt határidőig átutal. Amennyiben Siklós Város
Önkormányzata nem vállalja a ráeső hozzájárulás
megfizetését, úgy Villány Város Önkormányzata bruttó
100.000,- Ft, azaz bruttó egyszázezer forint megfizetésével
járul hozzá a végelszámolással kapcsolatban felmerült
költségek viseléséhez, Harkány Város Önkormányzata és
Beremend Nagyközség Önkormányzata pedig bruttó 5050.000,- Ft-ot, azaz ötven-ötvenezer forintot bocsát a társaság
rendelkezésére a leírtak szerint.
Felelős:Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű

9.) A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ intézményvezetőjének
megbízása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy egy hosszas procedúra végére értek, a pályázat
első körben eredménytelenül zárult, ezután bízták meg Herendi Ferencet, hogy vállalja el az intézmény
koordinálását ill. a rendezvények szervezését. A következő pályázati kiírás már sikeres volt, Herendi
Ferenc beadta pályázatát, minden szempontból megkapta azt a pozitív támogatást, hogy az
intézményvezetői pozícióra kinevezheti a képviselő-testület. Létrehoztak egy ideiglenes bizottságot,
amelyen volt külsős szakértő, aki véleményezte a pályázatot, valamint szakmai szervezetektől is
kellett ajánlást kérni, mindkét esetben pozitív ajánlást kaptak Herendi Ferenc személyére.
Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy valóban a kiírt pályázatra egy pályázó Herendi
Ferenc nyújtotta be a szakmai anyagát. Az ideiglenes bizottság 2016. március 22-én tartott ülést, ahol
áttekintették a szakmai programot, annak ismeretében, hogy két szakmai szervezet szakértője is
pozitív véleményt adott a pályázóról. A pályázó a feltételeknek megfelelt, a kiírás szerint 2016. április
1. napjától határozott 5 év időtartamra Herendi Ferenc az intézményvezetői feladatokra megbízást
kaphat, erre tartalmaz javaslatot a határozati javaslat.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkány Városi Könyvtár,
Kulturális- és Sport Központ intézményvezetői megbízása ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
68/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
igazgatójának megbízásáról
1.)
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ
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igazgató (magasabb vezető) beosztás betöltésére érkezett
pályázatot megtárgyalta, és az illetékes bizottság, ennek
keretében egy országos szakmai szervezet és közművelődési
szakértő támogató javaslata alapján úgy döntött, hogy az
intézmény vezetésével, az igazgatói beosztás ellátásával
Herendi Ferencet bízza meg 2016. április 1. napjától 2021.
március 31. napjáig tartó határozott időre.
2.)
A képviselő-testület az intézményvezető (igazgató)
havi illetményét mindösszesen 350.000,-Ft összegben állapítja
meg.
3.)
A képviselő-testület felkéri Baksai Endre Tamás
polgármestert és Dr. Markovics Boglárka, jegyzőt, hogy a
döntésről Herendi Ferencet tájékoztassák, és gondoskodjanak
a kinevezési okmányok elkészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Herendi Ferenc megköszönte a képviselő-testület bizalmát, reméli, hogy erősíteni fogja tudni a várost
abban a tekintetben, hogy megfelelő kulturális élet legyen a városba, minél több turista jöjjön és a
helyi lakosság igényeit is ki tudják elégíteni. Szeretné ha az intézmény fejlődne beruházásokkal,
lehetőleg pályázati forrásból.

10.)Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiegészítése, valamint döntés az intézmény ingyenes használatára
jogosultak köréről
Előterjesztő: Somogyvári Erika intézményvezető helyettes
Herendi Ferenc elmondta, hogy szóbeli kiegészítést, módosítást javasol a kiküldött előterjesztéshez
képest. Az előterjesztés arról szól, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata teljes
legyen, a munkaköri leírások kerültek csatolásra, illetve az anyag tartalmazza a házirendet, és a
könyvtár használati szabályzatot. A munkaköri leírásoknál van egy adminisztrációs hiba, a
művelődésszervező, szociálpedagógus szót ki kell javítani intézmény vezető helyettesre, az a könyvtár
vezető munkaköri leírása lenne. A kiküldött anyagból hiányzik a sport menedzser és a kulturális
szervező menedzser munkaköri leírása, ez véletlenül kimaradt, de pótlásra kerül. Így ezzel teljes lesz
az SZMSZ. A következő pont az intézmény ingyenes használatára jogosultak körének meghatározása.
Kérte a képviselő-testület támogatását abban, hogy eddig a könyvtár hétvégén vasárnaponként volt
nyitva, ez problémát jelent akkor, ha hétvégén rendezvény van az intézményben, így egy takarító
munkatársat azon a napon is be kell rendelnie, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel
arra, hogy a könyvtár hétvégi nyitva tartását szombat 8.00-12.00 óra közötti időpontban biztosítsák.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkány Városi Könyvtár,
Kulturális és Sport Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítése ügyében szavazást
rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
69/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
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A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
Szervezeti-és Működési Szabályzat 1. számú és 2. számú
mellékletének elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány
Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ 7/2016.(I.27.)
sz. határozattal elfogadott Szervezeti-és Működési
Szabályzatának 1. számú, Házirendeket és Könyvtárhasználati
Szabályzatot tartalmazó, valamint 2. számú, a Munkakörök
általános leírását tartalmazó mellékleteit az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztés második
részével kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkány Városi
Könyvtár, Kulturális és Sport Központ ingyenes használatára jogosultak köréről való döntés ügyében
az előterjesztéssel egyezősen szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
70/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ
egyes helyiségeit ingyenesen használók körének
meghatározásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány
Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ egyes
helyiségeit az intézmény előterjesztésében foglalt szervezetek
és csoportok részére, jogállásukra vagy az általuk kifejtett
tevékenységre tekintettel ingyenesen bocsátja rendelkezésre.
Határidő:azonnal
Felelős: intézményvezető

11.)Harkány Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc elmondta, hogy jogszabályi előírásnak megfelelően minden év március 31. napjáig
köteles az önkormányzat elkészíteni és elfogadni az éves közbeszerzési tervét. A tervben azok a
tervezett közbeszerzési eljárások kerültek felsorolásra, amelyeket már most tudnak, hogy meg fognak
valósulni. A Kbt. nemzeti értékhatárt meghaladó beszerzéseire vonatkozóan kell meghatározni a
tervet. Felsorolta a nagyobb beruházásokat, beszerzéseket, amelyek a tervben feltüntetésre kerültek.
Eszközbeszerzés tekintetében: konyhatechnológiai eszközök beszerzése, GINOP pályázathoz
kapcsolódó árubeszerzés, eszközök és szoftverek. Építési beruházások: Gyógyfürdő Zrt. II. számú
épületének részleges felújítása, Sportcsarnok energetikai felújítása, tetőfelújítás, fűtés korszerűsítés,
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GINOP pályázathoz kapcsolódó Harka Szolgáltatóház építés, út és járda felújítás. Építési és
szolgáltatási koncessziót nem terveztek. Tervezési munka: TOP pályázat kapcsán a Zsigmondy sétány
tervezése, GINOP pályázathoz kapcsolódó marketing és egyéb szolgáltatások.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában az Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervének elfogadása ügyében az előterjesztéssel egyezősen szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
71/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzatának 2016 évi Közbeszerzési
tervéről
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Harkány Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető

12.)Döntés a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia
tervezetének és az azokat megalapozó vizsgálat elfogadásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc elmondta, hogy a képviselő-testület már korábban elhatározta, hogy elkészítteti
Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, amelyet az önkormányzat egy beszerzési
eljárás folyamán a BFH Európa Kft-től megrendelt. Az előkészítés során két szakmai és lakossági
fórum került megtartásra ebben az ügyben, ahol a város jelentős vállalkozói, a fürdő, a kórház, a TDM
és az önkormányzat képviselői elmondhatták a véleményüket. A jelenlegi előzetes egyeztetési anyagba
nagyjából belekerültek azok a vélemények, javaslatok, amelyeket a fórumokon jeleztek az érintettek,
nyílván kisebb kiegészítésekre szükség van a végleges anyag összeállításához. Az anyag három
részből áll: a Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia és a kettőt
megalapozó vizsgálat. A megalapozó vizsgálat felsorolja Harkány Város múltját, adottságait, jelenét
és feltárja azokat a hiányosságokat, amelyeket orvosolni kell. A Településfejlesztési Koncepció
megmutatja azt az utat, hogy mit szeretne a város elérni. A kiküldött anyagot a Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta és a következő kiegészítéseket
tette: az anyagtól eltérően úgy döntött a bizottság, hogy a fürdő főbejárata előtti fizető parkolást nem
szüntetné meg, ettől függetlenül javasolta az északi területen a parkolási zóna kialakítását. Mivel
2017-től kötelező feladata lesz az önkormányzatnak a bölcsödei szolgáltatás, ezért ezt is a stratégiában
szeretné megjelentetni. A belvíz elvezetést is szerepeltetné a bizottság a stratégiában, mivel ez a
kérdés, mindig is probléma volt a városban. A bizottság egyetért avval, hogy teremtsen lehetőséget a
város egy nagyobb ipari, kereskedelmi szolgáltató cég elhelyezésére, ezért egy olyan gazdasági övezet
legyen kijelölve, lehetőleg az elkerülő út mellett, ami erre alkalmas lehet. A fürdő főbejárattal nem
foglalkozott az anyag, a jövőben azt is át kell majd építeni, ezért ez is legyen bevéve a stratégiába. A
TOP pályázat kapcsán a zöld város kialakítása is kiegészítésre kerülne, az Arborétum egy részét
rekreációs övezetnek, kaland parknak használnák fel. Nem tesz enyhítést a stratégia az ivópavilonról
és pálmaház kialakításáról, ezt is javasolta a bizottság beletenni az anyagba. Az informatika terén egy
egységes város figyelő szoftver bevezetését és az egész városra kiterjedő térfigyelő rendszer kiépítését
is javasolta a bizottság a stratégiába építeni.
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Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy Harkányban jelenleg nincs ötcsillagos szálloda,
ezt mindenképpen szeretné, ha a stratégiában és a helyi építési szabályzatban is megjelenjen, ne zárják
ki a lehetőségét. Vannak ipari területek a városban, amelyek hasznosíthatók lennének, vannak kiírt
pályázatok amiken lehetne indulni, ezért kérte, hogy a gépállomás és az elkerülő út melletti
területekkel úgy gondolkodjanak, hogy hagyják nyitva annak a lehetőségét, hogy ha egy nagyobb
termelő cég, amely illik Harkányhoz, az ide tudjon települni. Javasolta, hogy jelöljenek meg tartalék
ipari területeket, amelyek a későbbiekben szóba jöhetnek cégek letelepedéséhez. A terehegyi
kertvégek mögötti mezőgazdasági területek is szóba jöhetnek erre a célra. Olyan területeket is javasol
megjelölni, amelyek a későbbiekben lakótelepeket lehetne kialakítani.
Márton Béla elmondta, hogy műszaki osztályvezető úr részletesen elmondta, hogy a bizottsági ülésen
mi hangzott el, a bizottság az elhangzottak alapján javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra a
napirendi pontot.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Településfejlesztési Koncepció
és az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének és az azokat megalapozó vizsgálat
elfogadása ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
72/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált
Településfejlesztési Stratégia tervezetének és az azokat
megalapozó vizsgálat elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
elhangzott
módosításokkal-kiegészítésekkel
elfogadja
Harkány Város Településfejlesztési Koncepciójának és
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezetét és az
azokat megalapozó vizsgálatot.

Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető

13.)Döntés a „közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése” című,
VP-6-7.4.1.1-16. kódszámú pályázat beadásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc elmondta, hogy Magyarország Kormányának megjelent egy felhívása a vidéki
térségben található településképek meghatározó épületek külső rekonstrukciójának, energetikai
fejlesztésének, illetve a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítésének
érdekében. A pályázatot tanulmányozták, három célterületre lehetett pályázni, az első terület a
releváns az önkormányzatnak, az állami vagy önkormányzati funkciókat nem magába foglaló
közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia
források használata. A bizottság egyetértett azzal, hogy a Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására
adnák be a pályázatot. 2016. április 11-én lehet beadni a pályázatot, 50 millió Ft-ra lehet pályázni, 15
%-os önerővel.
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Márton Béla elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta a képviselőtestületnek beadásra a pályázatot.
Baksai Endre Tamás polgármester Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a „közösségi funkciókat ellátó
létesítmények energetikai korszerűsítése” című VP-6-7.4.1.1-16. kódszámú pályázat beadása ügyében
szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
73/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a közösségi funkciókat ellátó létesítmények
energetikai korszerűsítése című pályázat (kódszám: VP-67.4.1.1-16.) beadásáról

1.)

A Képviselő-testület elhatározza, hogy Harkány Város
Önkormányzata indul a VP-6-7.4.1.1-16. kódszámú, közösségi
funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése
című pályázaton, a kiírás szerinti 1-es célterületen.
2.)
A Képviselő-testület a Harkány, Petőfi S. u. 42 szám,
242/7 hrsz. alatti Sportcsarnok épületének energetikai
korszerűsítésére nyújtja be a pályázatot.
3.)
A Képviselő-testület elfogadja a beruházás pályázati
kiírás szerinti maximum 50 millió Ft-os bekerülési költségét,
és ennek megfelelően a pályázat megvalósításához szükséges
15 %-os nagyságrendű tervezett önerőt, és azt maximum 7,5
MFt erejéig a mindenkori saját költségvetése terhére
biztosítja.
4.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat aláírására és beadására.

Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető

14.)Döntés a Harkány, Bajcsy Zs. u. 17. szám, 2432 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
értékesítésre történő kijelöléséről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a korábbi Vízmű Üdülőről van szó, ez az
ingatlan az önkormányzat tulajdonába a 90-es években került, a területen három ingatlan található,
mindegyik nagyon rossz állapotban van. Egy korábbi ivóvízkút van a területen, a vízmű képviselői
jelezték, hogy nem kívánják azt a kutat újra nyitni. A Városgazdálkodási Zrt. áttekintette az
önkormányzati ingatlanokat a hasznosítás céljából, ennek eredményeképpen belebotlottak egy
befektetőbe, a Humanpark-D Kft.-be, akik írásos szándéknyilatkozatot tettek az ingatlan
megvásárlására. Ebben vételár nem szerepel, azt kérték az önkormányzattól, hogy értékeltesse fel az
ingatlant, ha az ár megfelelő, a vételi szándékukat továbbra is fenntartják.
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Albrecht Ferenc elmondta, hogy az ingatlan a Bajcsy Zsilinszky u. 17. szám alatt található, 2432
hrsz-on, kivett vízmű művelési ágú terület, 9131 m2 területű, közművesített terület. Az értékbecslés
elkészült, 27.390.000 Ft értékben határozta meg az ingatlan értékét. A bizottságot tájékoztatták, hogy
az értékbecslő 20-30 %-os mozgásteret is meghatározott az ingatlan értékében, ami azt jelenti, hogy az
induló licit árnál biztosítva van a képviselő-testület joga ahhoz, hogy akár lefelé, akár felfelé
elmozduljon a meghatározott értéktől. A bizottság 25 millió Ft értékben javasolta a képviselőtestületnek meghatározni az ingatlan induló értékét, tekintettel annak leromlott állapotára és arra, hogy
hosszú idő óta használaton kívül áll.
Márton Béla elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta a képviselőtestületnek az önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelölését az elhangzottak szerint.
Baksai Endre Tamás polgármester Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkány, Bajcsy Zs. u. 17. szám
alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére történő kijelölése ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
74/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A harkányi 2432 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről és
induló vételárának meghatározásáról

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező 2432 hrsz-ú ingatlant
értékesítésre kijelöli. Az ingatlan induló vételárát a hivatalos
értékbecslés által megszabott kereteken belül 25.000.000,-Ft
értékben állapítja meg.
Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az érvényben lévő
6/2012.(IV.06.) számú rendelet - az önkormányzat tulajdonában
álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól–
alapján készítse elő a versenyeztetési eljárást.

Határidő: Azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető

15.)Döntés a Harkány, Ady E. u. 18. szám, 860/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
értékesítésre történő kijelöléséről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc elmondta, hogy a pénzügyi bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta. Olyan
önkormányzati épületről van szó, amit már hosszú évek óta nem tudtak sem értékesíteni, sem
hasznosítani. A Harkány, Ady Endre u. 18. szám alatti önkormányzati ingatlanról van szó, 860/1 hrszú, társasházzá van alakítva, külön egységként van az alsó szint, és a felső szinten található két lakás.
Mindkét lakás nagyon rossz állapotban van. Elkészült az értékbecslés, a földszintet 12.760.000 Ft-ra, a
nagyobb lakást 6.252.000 Ft-ra, a kisebb lakást pedig 5.684.000 Ft-ra értékelte az értékbecslő. A
vagyon rendeletnek megfelelően javasolta, hogy a képviselő-testület bocsássa értékesítésre az ingatlant
és rendeletnek megfelelően kerüljön lefolytatásra a licit eljárás.
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Márton Béla elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta a képviselőtestületnek az önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelölését az értékbecslés alapján.
Baksai Endre Tamás polgármester Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkány, Ady E. u. 18. szám
alatti önkormányzati ingatlan értékesítésére történő kijelölése ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
75/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:

A harkányi 860/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről és
vételárának meghatározásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező 860/1 hrsz-ú ingatlant
értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan induló vételárát hivatalos értékbecslés alapján az
alábbiak szerint állapítja meg:
Az ingatlan teljes nettó értéke: 24.696.000,-Ft
- Iroda;860/1/A/1 (földszint, 135 m2 + 1 db garázs (15 m2),
telekárral):
12.760.000,-Ft
- Keleti lakás;860/1/A/2 (emeleti, 58 m2 + 1 db garázs (15
m2), telekárral): 6.252.000,-Ft
- Nyugati lakás;860/1/A/3 (emeleti, 58 m2 + 1 db garázs (15
m2, telekárral):5.684.000,-Ft
Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az érvényben lévő
6/2012.(IV.06.) számú rendelet - az önkormányzat tulajdonában
álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól–
alapján készítse elő a versenyeztetési eljárást. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy az értékesítési eljárás során a2.
sz. lakás esetében a bérlő elővásárlási jogát vegye figyelembe.

Határidő: Azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető, jegyző

16.)Döntés a harkányi 0276/70 hrsz-ú önkormányzati külterületi ingatlan értékesítésre
történő kijelöléséről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc elmondta, hogy az előterjesztés szerinti 0276/70 hrsz-ú ingatlan külterületen
található, 2 ha 3684 m2 területű, kivett legelő művelési ágú, közművel nincs ellátva, a körforgalomtól
az elkerülő úton 50-100 méterre található. Elkészült az értékbecslés az ingatlanra, mely 3.553.000 Ft
értékben határozta meg. Elmondta, hogy az ingatlanra vételi szándék érkezett.
Márton Béla elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta a képviselőtestületnek az önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelölését az értékbecslés alapján.
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Baksai Endre Tamás polgármester Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a harkányi 0276/70 hrsz. alatti
önkormányzati ingatlan értékesítésére történő kijelölése ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
76/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A harkányi 0276/70 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
és induló vételárának meghatározásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező 0276/70 hrsz-ú ingatlant
értékesítésre kijelöli. Az ingatlan induló vételárát a hivatalos
értékbecslés alapján 3.553.000,-Ft értékben állapítja meg.
Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az érvényben lévő
6/2012.(IV.06.) számú rendelet - az önkormányzat tulajdonában
álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól –
alapján készítse elő a versenyeztetési eljárást.

Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztályvezető

17.) Döntés Településrendezési Terv módosításának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc elmondta, hogy egyedi esetben a képviselő-testület kezdeményezheti a
Településrendezési Terv módosítását, amit már az előző ülésen megtett a képviselő-testület a Harka
Szolgáltatóház létesítésének ügyében. A jelenlegi kezdeményezés arról szól, hogy a mezőgazdasági
termelők részére olyan pályázat került kiírásra, mely segítené őket abban, hogy építményeket
húzzanak fel a mezőgazdasági területeikre. Ez az önkormányzatnak számos előnyt jelentene. A
jelenlegi rendezési terv erre nem alkalmas, a legnagyobb építmény nagyságot 500 m2-ben határozta
meg, ilyen volumenű termelésnél ezek az építmények túl kicsik, ezért egy úgynevezett birtokközpont
kialakítását terveznék megengedni a mezőgazdasági területeken. Ez a főépítésszel egyeztetésre is
került, egy egyszerűsített eljárásban végig tudnák vinni a rendezési terv módosítását.
Márton Béla elmondta, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta a
képviselő-testületnek elfogadásra.
Baksai Endre Tamás polgármester Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Településrendezési Terv
módosításának kezdeményezése ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
77/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
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Döntés a Településrendezési terv módosításának
kezdeményezéséről
Harkány
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elhatározza,
hogy
kezdeményezi
Harkány
Város
Településrendezési Tervének módosítását, a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárás keretében,
egyben felkéri a Polgármestert az eljárás megindítására.

Harkány Város Önkormányzata támogatni
kívánja azon mezőgazdasági termelőket, akik a városban
rendelkeznek földterülettel, és a jelenleg ismert, vagy
várható pályázati forrásokat kihasználva mezőgazdasági
üzemet kívánnak létesíteni, és ez által új munkahelyeket
teremteni.
2.
A város önkormányzatának képviselőtestülete a
HÉSz módosítását határozza el azzal, hogy lehetővé
kívánja tenni birtokközpont kialakítását az erre alkalmas
mezőgazdasági övezetekben.
3.
A Képviselő-testület a módosítást a mellékelt,
Hübner Tervező Kft. (képv.: Hübner Mátyás) által
készített „Harkány Településrendezési terve módosítás”
dokumentációnak megfelelően kezdeményezi.
4.
A Képviselő-testület hozzájárul a módosítás
közben jelen változtatással kapcsolatban felmerülő egyéb
szabályozások elvégzéséhez.
1.

Határidő: azonnal,
Felelős: műszaki ov.

18.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
közszolgáltatásról szóló 8/2015.(II.27.) számú rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

vonatkozó

Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy a tavalyi év során kapott az önkormányzat egy
törvényességi felhívást a Baranya Megyei Kormányhivataltól, melynek a lényege az volt, hogy nem
volt szabályozva rendelettel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése. A rendelet
megalkotásra került, lefolytatattak egy pályázati eljárást is a szolgáltatás begyűjtésére vonatkozóan.
Ennek a keretében kiválasztott vállalkozó Kovács Levente szerződése lejárt, a pályáztatást ismételten
elvégezte a műszaki osztály, az idei évre is szintén csak ő adott be ajánlatot a szolgáltatás nyújtására.
A képviselő-testületnek egyrészt el kell fogadnia a rendelet módosítását, valamint az új vállalkozási
szerződés megkötését is el kell fogadni, a szerződés az előterjesztéshez csatolva lett.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása ügyében
szavazást rendelt el.
25

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal megalkotta a:
5/2016. (IV.04.) számú rendeletét
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
s z ó l ó 8 /2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

Baksai Endre Tamás polgármester Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szerződés elfogadása ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
78/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezéséről,
közszolgáltatás nyújtására irányuló szerződés elfogadásáról.
Harkány

Város

Önkormányzat

képviselő-testülete

az

alábbiak szerint határoz:
1.)
A képviselő-testület megállapítja, hogy a nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére
kiküldött megkeresésekre egy darab ajánlat érkezett
Kovács Levente vállalkozótól.
2.)
Ennek megfelelően a képviselő-testület Kovács
Levente vállalkozóval közszolgáltatás nyújtására
irányuló szerződést köt, amelynek tartalmát a bekért
árajánlat és az előterjesztéshez csatolt szerződés-tervezet
szerinti jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza
polgármestert a közszolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

19.)Rendeletalkotás a közterületi térfigyelő rendszerről
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző
Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület feltett szándéka, hogy a
településen élők biztonság érzetének, illetve az ide látogató vendégek biztonsága, valamint az
önkormányzati vagyon biztonságának védelme érdekében bevezesse a közterületi térfigyelő rendszert,
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esetleg a későbbiek folyamán ennek a bővítésére is sor kerülhetne. Rendelkezésre áll a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott tájékoztató, melynek megfelelően a
jogszabályok által előírt rendelkezések betartásával kerülne kialakításra ez a rendszer. Az Info törvény
szerint is a közterületen elhelyezett kamerák által készített felvétel és az emberekről készített fénykép,
annak kezelése személyes adatkezelésnek minősül, így a törvény hatálya alá tartozik, csak
nyilvántartásba vett adatkezelő végezhet ilyen tevékenységet. Az adatkezelők a közterület-felügyelők
lesznek, ők jogosultak ilyen tevékenység végzésére. A kamerák által felvett felvételeket 8 napig tárolja
a memóriájában a szerkezet, utána törölni kell a felvételeket. A közterület-felügyelet kapcsán be kell
majd jelentkezni a NAIH nyilvántartásába, a jogszerű működtetés feltétele az, hogy a térfigyelő
rendszer működtetése kapcsán rendelet kerüljön megalkotásra, ez az előterjesztés mellékleteként
csatolásra került. A rendelet hatályba lépésének napját 2016. június 1. napjában határozta meg, addig
kell megtörténjen a nyilvántartásba vétel. A rendelet mellékletében szabályozni kell, hogy pontosan
hol vannak a kamerák, mi a megfigyelt terület, hány darab kamerát helyeztek el az adott területen.
Ezen kívül bárki számára észlelhető módon kell elhelyezni a kamerákat, és erről tájékoztató táblákat
is ki kell helyezni.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a közterületi térfigyelő
rendszerről szóló rendelet megalkotása ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal megalkotta a:
6/2016. (IV.04.) számú rendeletét
A közterületi térfigyelő rendszerről

20.)Egyebek
-

Felhatalmazás a Városgazdálkodási Zrt. részére traktor vásárlás ügyében
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben a képviselő-testület döntött arról,
hogy a városgazdálkodás használatában lévő traktort értékesítésre kijelöli, az értékesítési eljárás
lezárult, az új tulajdonos a traktort kifizette és elvitte. Azért került értékesítésre a traktor, mert azt még
jó áron tudta eladni az önkormányzat, így a legkevesebb pénzből egy új traktor vásárlására lesz
lehetőség. Arra kért felhatalmazást, hogy az eljárást elő tudják készíteni, árajánlatok kerülnének
bekérésre, meg kell keresni a költségvetésbe a forrását, meg kell tervezni a pénzátadás formáját. A
beszerzendő traktor ára eszközzel együtt nagyságrendileg bruttó 9.000.000 Ft lenne. Ezeket még le
kell egyeztetni az érintettekkel, a következő képviselő-testületi ülésre elő kell készíteni.
Baksai Endre Tamás polgármester Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Városgazdálkodási Zrt. részére
történő traktor vásárlás előkészítésére vonatkozó felhatalmazás ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
79/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Felhatalmazás adása a Városgazdálkodási Zrt. részére traktor
vásárlás ügyének előkészítésére
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a
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Városgazdálkodási Zrt. részére történő traktor vásárlása
ügyének előkészítésében eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

-

Harka néptánccsoport kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a Harka néptánccsoport írásban kapott egy
megkeresést, az idei évben is terveznek külföldi fellépést Franciaországban, melynek a költsége
750.000.- Ft, ehhez kérnek az önkormányzattól 350.000.- Ft támogatást, azon felül, amit éves szinten
megkapnak. A következő évi Szüreti Fesztiválra visszahívnák ezt a francia tánccsoportot, ahol
fellépnének ingyenesen.
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy tudomása szerint Donáczi Károly a néptánccsoport
vezetője havi 50.000.- Ft költségtérítésbe részesül, minden fellépésre igényt tartanak 100.000.- Ft
fellépési költséggel. Javasolta, hogy kapják meg a 350.000 Ft támogatást azzal, hogy ezzel az
összeggel csökkentsék a fellépési költségüket, ha helyben lépnek fel, önkormányzati rendezvényen,
akkor ők azért ne kérjenek 100.000.- Ft fellépési díjat.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a néptánccsoport az előzetes egyeztetések szerint
a költségvetésben biztosított 600.000.- Ft támogatásban részesült. Javasolta, hogy a Harka
néptánccsoport részére maximum 200.000.- Ft támogatást nyújtsanak a még szabad keret terhére.
Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy feltétele a támogatásnak, hogy az egyesületi
bejegyzés megtörténjen, mert annak hiányában az önkormányzat nem tudja a támogatást átadni a
részükre, ugyanis támogatási szerződés kerül megkötésre.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés,
hozzászólás hiányában a Harka néptánccsoport kérelme ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
80/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Harka Tánccsoport kérelmének megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Harka néptánccsoport Franciaországban
történő fellépéséhez szükséges útiköltség támogatásához
maximum 200.000.- Ft erejéig nyújt támogatást , amennyiben
a néptánccsoport egyesületi formában történő bejegyzése
megtörténik.
A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
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Anyakönyvvezető kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az anyakönyvvezető terjesztett elő kérelmet,
mely szerint az anyakönyvvezetői díjazását kéri megemelni, mert ez nettó 6.500.- Ft-ot jelent
alkalmanként a számára, ebből kell fedeznie mindent. A képviselő-testülettel történt előzetes
egyeztetések szerint a kérelmet elfogadták, jegyző asszony tájékoztatása szerint ruházati költségre
külön támogatást nem tudnak biztosítani az anyakönyvvezető részére, ezért javasolta az
anyakönyvvezetői díj összegét alkalmanként bruttó 13.000.- Ft-ban meghatározni.
Dr. Markovics Boglárka jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ez a napirend újra
visszakerül a képviselő-testület elé, mivel ezzel kapcsolatban rendelet módosítására lesz szükség,
amelyet a testület döntésének megfelelően elő fognak készíteni.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harka néptánccsoport kérelme
ügyében szavazást rendelt el.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
81/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Anyakönyvvezető kérelmének megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az anyakönyvvezető részére a házasságkötés
díját alkalmanként bruttó 13.000.- Ft összegre emeli meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó rendelet módosítását
készítse elő és gondoskodjon annak képviselő-testület elé
terjesztéséről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző

Baksai Endre Tamás polgármester megállapította, hogy több napirendi pont nincs, megköszönte a
jelenlévők részvételét, a képviselő-testületi ülést bezárta.
K.mft.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Márton Béla
jkv. hitelesítő

Monostori Zsolt János
jkv. hitelesítő
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