JEGYZŐKÖNYV

Készült: Harkány Város Önkormányzat 2011. augusztus 10-én (szerda) 14.00 órai kezdettel
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
Markovics János alpolgármester: Köszöntöm a képviselő-testület, valamint a lakosság
megjelent tagjait. Megállapítom, hogy a testületi ülés az SZMSZ szerint lett összehívva, a 7
testületi tagból 4 fő jelen van, a testület határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Döme Róbert és Horváth Tamás képviselő urakat javaslom.
A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megszavazta a
jegyzőkönyv hitelesítőket, külön határozathozatal nélkül.
Dr. Bognár Bernadett jelezte, hogy szükséges egy új napirendi pont megtárgyalása is: a helyi
adórendelet módosítása.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) a napirendi pontokkal
kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

172/2011.(VIII.10.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2011. augusztus 10-i
rendkívüli ülésen az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja meg:
Napirendi pontok:
1.) DDOP-5.1.5/B-11. sz. Helyi és térségi
jelentőségű
vízvédelmi
rendszerek
fejlesztése c.
pályázattal kapcsolatban
beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Fischer Erzsébet műszaki
osztályvezető
2.) A közterület használatáról, védelméről,
díjáról szóló, egységes szerkezetbe foglalt,
4/1995. (IV.25). sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Barkó Béla képviselő
3.) Piacfelügyelői státuszra kiírandó pályázat
megtárgyalása
Előterjesztő: Barkó Béla képviselő
4.) A
Harkányi
Szociális
Gyógyotthon
értékesítésének ügye
Előterjesztő: Markovics János alpolgármester

5.) Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Bognár Bernadett igazgatási
osztályvezető
6.) 14/2007.
(XII.17.)
sz.
adórendelet
módosítása
Előterjesztő: Dr. Bognár Bernadett igazgatási
osztályvezető
7.) Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Markovics János alpolgármester
1. napirendi pont
DDOP-5.1.5/B-11. sz. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése c. pályázattal kapcsolatban beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Fischer Erzsébet: 3 cégtől kaptunk előzetesen ajánlatot a tervezési munkára. Az egységes
ajánlat megtételéhez felkértük Buru Lászlót. 2 cég adott be ajánlatot, az Aquaprofit Kft.
illetve a KSK Kft. Az Aquaprofit részletezte az ajánlatát, a KSK Kft. nem részletezte a munka
elkészítését, hasonló ajánlatot adott be, mint korábban. A szakmai tartalom bővült.
Buru László: az egységesítés során csináltam egy előzetes felmérést, ez alapján 11 pontban
foglaltam össze a szükséges vízvédelmi beavatkozást. Ezt küldtük ki az érintetteknek, az
Aquprofit egy jól összekészített, megemelt összegű ajánlatot küldött be. A KSK ajánlata
irreálisan alacsony. Rengeteg féle dolog kell, a beajánlott kiviteli terv irreális, szerintem az
Aquaprofit ajánlata ugyan drágább, de műszaki szempontból megalapozott.
Döme Róbert: a KSK ezek szerint nem jó ajánlatot adott be?
Buru László: Szinte megismételte a korábbi ajánlatát a KSK.
Baksai Tímea: a pénzügyi ütemezése is az Aquaprofitnak kedvezőbb, hiszen az anyag
elkészülte után 3,5 millió forintot, és a támogatási szerződés aláírását követően kell csak a
nagyobb összeget fizetnünk. Tehát úgy kell terveznünk, hogy a 3,5 millió forintot október
végéig ki kell fizetnünk.
Markovics János alpolgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
173/2011.(VIII.10.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a DDOP-5.1.5/B-11. sz.
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése c.
pályázattal
kapcsolatban beérkezett ajánlatokat, és úgy dönt,
hogy pályázat előkészítési munkáival (műszaki
tervezés,
megvalósíthatósági
tanulmány
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elkészítése, engedélyek beszerzése, pályázati
dokumentáció összeállítása) az ajánlatot tevő
Aquaprofit Kft.-t bízza meg. A Képviselő-testület
felkéri dr. Imri Sándor polgármestert a szükséges
szerződés (megállapodás) aláírására a megadott
ajánlat szerint.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Imri Sándor polgármester
2. napirendi pont
A közterület használatáról, védelméről, díjáról szóló, egységes szerkezetbe foglalt,
4/1995. (IV.25). sz. rendelet módosítása
dr. Bognár Bernadett: A Szüreti fesztivál, illetve a rendezvényeink miatt szükséges a
módosítás. A piacrendeletünk 5. sz. melléklete tartalmazza, hogy a rendezvényeken a
Zsigmondy sétányon mennyi a közterület használat díja. Hogy a rendeleti szabályozás
egységes legyen, illetve ne legyen félrevezető, szükségesnek tartanám a közterülethasználatról szóló rendelet mellékletébe is beépíteni, hiszen közterület használatról van szó.
Az egységes díjazás kialakításához, illetve, hogy ne legyen ellentmondásos, javaslom
beépíteni az 1. sz. mellékletbe, amit a piacrendeletünk már tartalmaz, mely szerint a
Zsigmondy sétányon a közterület-foglalás díja rendezvények alkalmával 1000 Ft/utcafronti
méter/nap, kiemelt rendezvényeken 2000 Ft/utcafronti méter/nap, és rendezvényeken kívüli
hétvégeken, 1000 Ft/utcafronti méter/nap. Itt még a piacrendelet szabályozását annyival
szeretném kiegészíteni, egyeztetve a műszaki osztályvezetővel, hogy amennyiben nagyobb
villamosenergia-szükségletük van, azt külön kell fizetni, ezt tartalmazza a piacrendeletünk.
Úgy gondoltuk, hogy amennyiben csak világosítást kíván igénybe venni a bérlő, az benne van
a közterület foglalási díjban. Ha egyéb, villamos-energiát igénylő eszközt kíván működtetni,
akkor az eszközök fogyasztását figyelembe véve, az összeadott kW teljesítménynek
megfelelően kalkuláljuk ki az árat. Az a javaslatom, hogy ezt pontosítsuk.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) megalkotta a
20/2011.
(VIII.11.)
sz.
önkormányzati
rendeletét
A
közterület
használatáról,
védelméről, díjáról szóló, egységes szerkezetbe
foglalt,
4/1995. (IV.25). sz. rendelet
módosításáról
Markovics János alpolgármester: Akkor rendbe kell most már tennünk a Szabadtéri színpad
rendezvényeivel kapcsolatos problémát is.
Barkó Béla: Erre a rendelet módosításra azért van szükség, mert vannak rendezvények,
amikre a hivatal kiadta az engedélyt, viszont az engedély az áramhasználati díjat nem
tartalmazta, ezért kell a két rendeletünket összhangba hozni.

Dr. Bognár Bernadett: Akkor arról újra kell szavazni, mert az a környezet védelméről szóló
rendelet módosítását jelenti. Ezt a napirendről történő szavazáskor kellett volna felvenni.
Akkor kérem, hogy szavazza meg a testület külön napirendi pontként.
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A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
174/2011.(VIII.10.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy új napirendi pontként
módosítja
A környezet védelméről szóló
2/2004. (II.9.) sz. rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: Markovics János alpolgármester
3. napirendi pont
A környezet védelméről szóló rendelet módosítása
Barkó Béla: A Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta az augusztus 1-jétől augusztus 22-ig
történő helyi vállalkozók által finanszírozott rendezvények lehetőségét a Zsigmondy
sétányon. A bizottság tagjai jóváhagyták, hogy pénteken, szombaton 01.00 óráig, vasárnaptólcsütörtökig 24.00 óráig élő zenés programokra kerülhet sor.
Horváth _Tamás: A korábban kötött szerződésre hivatkozva megtarthatók a programok,
hétköznapokon a csend rendeletünkhöz képest 1 órával tovább, hétvégén pedig 01.00 óráig
tarthatók zenés programok.
Markovics János alpolgármester: Szeretném, ha a Bernadett elmondaná, hogy most a csend
rendeletünk hogyan szól.
Dr. Bognár Bernadett: Egyrészt az olyan rendezvényekhez, melyekhez hangsugárzó
berendezések szükségesek engedélyt kell kérni, az engedély kiadása a polgármester
hatáskörébe tartozik. A jelenlegi szabályozás szerint az engedély kiadásához akusztikai
szakértői véleményt kell csatolni, amivel igazolják, hogy az országos jogszabályban előírtakat
betartják. Az időpontot is szabályozza a rendeletünk, így ha a bizottság javaslatát elfogadja a
testület, akkor a rendeletünket módosítani kell.
Markovics János alpolgármester: Kértünk ezzel kapcsolatban egy állásfoglalást, amiben azt
fejtették ki, hogy különös figyelemmel kell lenni a zaj és rezgés határértékek meghatározására
és a vonatkozó határértékek hatósági ellenőrzői garanciáinak kialakítására, ide értve a
határértékek be nem tartását is. Nagyon fontos, hogy a helyi zaj rendeletnek minden esetben
tartalmaznia kell az előírt feltételeket. Elkezdődtek a rendezvények, amire állampolgári
bejelentés érkezett, egy eljárás indult.
Dr. Bognár Bernadett: Ha a képviselő-testület nem módosítja a rendeletet, és marad a
bejelentés akkor egyrészt szabálysértési eljárást kell indítani, másrészt a rendelet szerint a
rendezvényt fel kellene függeszteni.
Markovics János alpolgármester: Az időpontokban kell megegyeznünk, hogy a zene meddig
szóljon.
Horváth Tamás: Hiába van bérleti szerződés, nem tudtak arról, hogy ilyen esetben engedélyt
kell kérni.
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Dr. Bognár Bernadett: Beszéltem az ügyintézővel, aki elmondta nekik, hogy ehhez engedély
szükséges, viszont utána nem kértek, nekem ennyi az információm.
Csontos Attila: Elsősorban a polgármester úrhoz mentünk, hogy engedélyezze és adja
hozzájárulását ahhoz, hogy műsort szervezzünk, így került a lavina tovább, ez után mentünk a
Kulturális és Sport Bizottsághoz hogy engedélyezze a rendezvényt.
Döme Róbert: A bizottságnak nincs engedélyezési jogköre.
Dr. Bognár Bernadett: Engedélyt úgy tudunk kiadni, ha van zaj bemérés.
Dr. Vida Sándor: A rendelet szerint figyelembe kell venni az összes hangsugárzó helyet, a
hangerőt. Ebbe mindenki beletartozik. A szerződés egy füves rész bérleti szerződéséről szól.
A szabadtéri színpadra nekik külön szerződést kell kötni, akkor lennének jogosultak a rendelet
alapján beadni engedély kérelmet. Nincs WC használat sem. Annyit szeretnék kérni, hogy a
pihenésünket ne zavarja a rendezvény. 23.00 óra lenne az az időpont amit én
kompromisszumként ajánlanék.
Markovics János alpolgármester: Dr. Vida Sándor úr javaslata az, hogy amennyiben a
rendeletben meghatározott időpontokat betartják, abban az eseten a feljelentést visszavonja,
nem ragaszkodik a beméréshez. Amennyiben a képviselő-testület másként dönt, ez a
bejelentés marad, és el kell járni ebben az ügyben.
Barkó Béla: Már abban is csökkentett az önkormányzat, hogy nem egy teljes nyarat megy a
rendezvény, hanem csak 21 napot.
Dr. Vida Sándor: Ha maradunk a rendelet szerint, akkor én visszavonom a feljelentésemet,
nem kívánom a bemérettetést.
Dr. Bognár Bernadett: Az ügyvéd úr hiába vonja vissza a feljelentését, attól még a
rendeletünk ezt írja elő. Be van iktatva az ő észrevétele, ha nem módosítjuk a rendeletünket,
akkor kötelességem eljárni.
Csontos Attila: Egyezzünk meg abban, hogy a mindenkori csend rendelet plusz ½ óra és egy
órával a befejezés előtt vissza lesz halkítva a hangerő, ezt meg tudjuk ígérni. Pénteken,
szombaton ½ 12-től vesszük halkra a zenét és ½ 1-ig tart a mulatság, hétfőtől-csütörtökig ½
11-től vesszük halkabbra és ½ 12-ig tart a rendezvény.
Markovics János alpolgármester: Eltérhetünk a rendelettől, de ezt határozatba kell foglalnunk.
Dr. Bognár Bernadett: Nem térhetünk el, csak ha van felhatalmazás, vagy az időpontot
módosítanunk kell a rendeletben.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
175/2011.(VIII.10.) sz. Önkormányzati hat.:
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Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csontos Attila és
Gottlieb Péter által szervezett rendezvényt az akusztikai bemérés
hiánya ellenére nem kívánja felfüggeszteni, illetve hozzájárul, hogy a
polgármester az engedélyt a 2011. augusztus 10. és 21. közötti
időszakban megrendezésre kerülő egybefüggően több napon át tartó
kulturális rendezvény esetében bemérés nélkül a rendeletben
meghatározott időponttól napi maximum ½ óra túllépéssel adja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Markovics János alpolgármester: A módosítás úgy szóljon, hogy kulturális rendezvény
esetében a rendezvény befejezésének időpontjától a polgármester az adott zajvédelmi
övezetben az időtartamhoz képest eseti túllépést engedélyezhet, melynek mértéke napi
maximum ½ óra lehet, illetve bemérés hiányában a tevékenységet ne kelljen, hanem csak
lehessen felfüggeszteni. A rendeletet ez alapján módosítjuk.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) megalkotta a
21/2011. (VIII.11.) sz. önkormányzati
rendeletét A környezet védelméről szóló
2/2004.(II.9.) sz. rendelet módosításáról
4. napirendi pont
Piacfelügyelői státuszra kiírandó pályázat megtárgyalása
Barkó Béla: A képviselő-testület döntött a piacfelügyelői állás kiírásáról, a kiírást írásban
mindenki megkapta.
Dr. Bognár Bernadett: Nem határoztunk a pályázati feltételekről.
Döme Róbert: Ne írjunk ki felsőfokú végzettséget, a legalább középfokú végzettség elég.
Dr. Bognár Bernadett: Akkor az ez ügyben hozott 162/2011.(VII.25.) számú
önkormányzati határozatot vonja vissza a testület, mivel ott piac vezetőről döntöttek, itt
viszont piacfelügyelői státuszról van szó. Erre kiírjuk a pályázatot az előterjesztésben
foglalt feltételekkel.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
176/2011.(VIII.10.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 162/2011.(VII.25.) számú
önkormányzati határozatát visszavonja, ezzel
egyidejűleg a piacfelügyelő munkakör betöltésére
pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
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A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7815 Harkány, Piaccsarnok
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A piac kiegyensúlyozott, szabályszerű
gazdálkodásának biztosítása a fenntartó
elvárásainak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek
megfelelően.
Pályázati feltételek:
- Legalább középfokú végzettség
- Felhasználói szintű MS Office
alkalmazások)
- Büntetlen előélet
- Magyar állampolgárság

(irodai

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Horvát társalgási szintű nyelvismerete
- Német társalgási szintű nyelvismerete
- Pénzügyi, gazdasági ismeretek
- B kat. jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szervezőkészség
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- önéletrajz
- oklevél másolata
- erkölcsi bizonyítvány
- motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011.09.15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Harkány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Titkársága nyújt,
72/480-202-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
-Postai úton, a pályázatnak a Harkány Város
Önkormányzata címére történő megküldésével
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(7815 Harkány, Kossuth L. u. 2.) Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
piacfelügyelő.
- Személyesen: Harkány Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Titkársága, Baranya
megye, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
- E-mail-en a polgarmesterihivatal@harkany.hu
címre.
A pályázat elbírálásának határideje: A
benyújtási határidő lejártát követő rendes
képviselő-testületi ülésen.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester
5. napirendi pont
A Harkányi Szociális Gyógyotthon értékesítésének ügye
Markovics János alpolgármester: A képviselő-testület megbízza Döme Róbertet és Dr.
Horváth Attilát, hogy a Harkányi Szociális Gyógyotthon értékesítésére vonatkozó adás-vételi
szerződést az Önkormányzat részéről készítse elő. A Kórház kért két olyan embert nevesíteni,
akik ennek a felelősei lesznek, nekem ők a javaslataim, ha így a képviselő-testület el tudja
fogadni, kérem szavazzunk.
Dr. Bognár Bernadett: Felmerültek itt bizonyos problémák és nem tudom, hogy lettek e erről
tájékoztatva.
Fischer Erzsébet: A telekösszevonás lehetőségét megnéztük, hogy a tulajdoni lap szerint
beépítetlen terület, a rendezési terv se támaszt olyan korlátot, hogy össze lehessen vonni ezt a
területet a Szociális Gyógyotthonnal. A belső telkek megközelíthetőségét mennyire vesszük
figyelembe, mert így teljesen el lesznek zárva. Össze lehet vonni a területeket, viszont a hátsó
telkek javára szolgalmi jogot kell bejegyezni.
Markovics János alpolgármester: Megkérem Dr. Bognár Bernadettet mint aki a jegyzői
feladatokat ellátja, hogy a következő rendes testületi ülésre napirendi pontként vegye fel,
hogy kérjük a polgármester úrtól, világosítsa fel a képviselő-testületet, hogy Dr. Horváth
Attila milyen minőségben dolgozik az Önkormányzatnál.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
177/2011.(VIII.10.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza Döme Róbertet, hogy a
Harkányi Szociális Gyógyotthon értékesítését
felügyelje és koordinálja. A Képviselő-testület
felkéri Dr. Horváth Attilát, hogy a Harkányi
Szociális Gyógyotthon értékesítésére vonatkozó
adás-vételi szerződést az Önkormányzat részéről
készítse elő.

8

Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester, Döme
Róbert képviselő, Dr. Horváth Attila
6. napirendi pont
Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratának módosítása

Dr. Bognár Bernadett: Az iskola Alapító Okiratát szükséges módosítani jogszabályváltozás
miatt. Egyrészt a tanszakok megnevezése változott a zeneiskola tekintetében, illetve a sajátos
nevelési igényű gyerekeknek a jogszabálybeli megfogalmazása. Mivel az alapító okirat szó
szerint tartalmazza ezt a fogalmat, ezért a Magyar Államkincstárhoz be kell nyújtanunk a
módosító okiratot és az ezzel egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:

178/2011.(VIII.10.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kitaibel Pál Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Alapító Okirata
tekintetében
az alábbi, Módosító Okirat szerinti
változásokat és az ezekkel egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okirat szövegét a következők
szerint elfogadja:
1. „Az intézmény telephelye(i)” pontból kivételre kerül a Drávaszabolcson alapfokú
művészetoktatás keretében végzett tevékenység részletezése, az új szabályozás szerinti
zeneművészeti ágak és tanszakok a Feladatai című pontban kerülnek felsorolásra, mely szerint
a szöveg így módosul:
„A Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola önálló költségvetési szervnél külön megállapodás
alapján alapfokú művészetoktatás tagozat működik telephellyel, alapfokú művészetoktatás
keretében a Feladatai című pontban részletezettek szerint.”
2. Az intézmény feladatai az általános iskola tekintetében pont módosul a következőképpen:
az alapfokú művészetoktatás keretében külön kerülnek felsorolásra a Drávaszabolcs
telephelyen végzett tevékenységek és a Harkányban végzett tevékenységek az alábbiak
szerint:
Alapfokú Művészetoktatás keretében Harkányban:
Zeneművészeti ág: KLASSZIKUS ZENE
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, kürt, trombita, harsona,
tuba, szaxofon, ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű.
Vokális tanszak: magánének
Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom,
zeneelmélet
Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus
Egyéb tanszak: kamarazene
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Zeneművészeti ág: ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE
tanszak: szintetizátor,
A 27/1998(VI.10.) MKM rendelet 3.§ (5) bekezdésben előírtak alapján
a 2011/2012. tanévtől jogviszonyt kezdő tanulók felmenő rendszerben a
jogszabályban előírt rendelkezések szerint részesülnek alapfokú
művészetoktatásban.
A 2011/ 2012. tanévtől érvényes tanszaki csoportosítások:
Zeneművészeti ág: KLASSZIKUS ZENE
Tanszakok és tantárgyak:
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt,
tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű
Vokális tanszak tantárgya: magánének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret,
zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus
Zeneművészeti ág: ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE
Tanszakok és tantárgyak:
Billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor
Alapfokú művészetoktatás keretében Drávaszabolcs telephelyen:
Zeneművészeti ág: KLASSZIKUS ZENE
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon,
ütő, gitár, zongora, harmonika, hegedű.
Vokális tanszak: magánének
Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet
Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus
Egyéb tanszak: kamarazene
Zeneművészeti ág: ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE
tanszak: szintetizátor,

A 27/1998(VI.10.) MKM rendelet 3.§ (5) bekezdésben előírtak alapján
a 2011/2012. tanévtől jogviszonyt kezdő tanulók felmenő rendszerben a
jogszabályban előírt rendelkezések szerint részesülnek alapfokú
művészetoktatásban.
A 2011/ 2012. tanévtől érvényes tanszaki csoportosítások:
Zeneművészeti ág: KLASSZIKUS ZENE
Tanszakok és tantárgyak:
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű
Vokális tanszak tantárgya: magánének
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Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–
zeneirodalom, zeneelmélet
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus
Zeneművészeti ág: ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE
Tanszakok és tantárgyak:
Billentyűs tanszak: klasszikus szintetizátor

3. Az intézmény feladatai az általános iskola tekintetében pont módosul a sajátos nevelési
igényű gyermekekkel kapcsolatban a jogszabályi változás miatt az alábbiak szerint:
o a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása, az alábbiak szerint:
-a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi (enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatása),
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
-a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő

A tevékenység jellege szerinti besorolás az Alapító Okiratból törlésre kerül.
Gazdálkodással összefüggő jogosítványok a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján
elnevezés „gazdálkodási jogkör” elnevezésre módosul.
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlan formában érvényesek.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bognár Bernadett igazgatási oszt.vez.
7. napirendi pont
14/2007. (XII.17.) sz. adórendelet módosítása

Dr. Bognár Bernadett: Az előző testületi ülésen már tárgyaltuk ezt a témát. A Baranya Megyei
Kormányhivataltól kaptunk egy feljegyzést, mely szerint bejelentés érkezett, hogy a helyi
adórendeletünk tartalmaz jogszabály sértő rendelkezéseket. Akkor úgy döntött a képviselőtestület, hogy tudomásul veszi és a következő rendes testületi ülésen ami szeptemberre van
betervezve módosítjuk az adó rendeletünket, ez elég átfogó módosítás lesz. A mai nap a
Kormányhivatal azt kérte, hogy azt a módosítást most tegyük meg, ami az idegenforgalmi
adónál benne van, hogy „azt is adókötelezettség terheli, aki az önkormányzat illetékességi
területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épület tulajdonosa, ami nem minősül lakásnak.”
Ez már idén január 1-től a helyi adó törvényben nem szerepel, ezért ez jogszabálysértő. Január
1-jei hatállyal ezt módosítjuk és amennyiben ez alapján történt adó kivetés, azt visszavonjuk.
Urmankovics Ágota: Ez alapján nem történt adó kivetés, ezt akkor bele kellett venni a
rendeletbe.
Markovics János alpolgármester: A helyi adó rendelet módosítását szavazásra teszem.
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A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) megalkotta a
22/2011.
(VIII.11.)
sz.
önkormányzati
rendeletét a 14/2007. (XII.17.) sz. adórendelet
módosításáról.
Egyebek napirendi pont
Markovics János alpolgármester: Kiírásra került egy pályázat, a Nemzetközi, országos és
regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok, kiállítások megrendezésére,
javaslom, hogy a Harkányi Kulturális és Sportközpont adja be, azt az Önkormányzat
támogassa. A szükséges önerő az előterjesztés szerint 260.000 forint lenne, a beadási határidő
2011. augusztus 29.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
179/2011.(VIII.10.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Harkányi Kulturális és
Sportközpont által benyújtandó Nemzetközi,
országos és regionális szakmai rendezvények,
konferenciák,
fesztiválok,
kiállítások
megrendezésére kiírt pályázatot, azt támogatja, és
úgy dönt, hogy a szükséges önerőt a 2012. évi
költségvetés terhére biztosítja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
elkészítésére és beadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Markovics János alpolgármester: Megköszönöm a jelenlévők figyelmét, az ülést bezárom.
K.mft.
Jegyző helyett aláírásra jogosult:

Markovics János
alpolgármester

Dr. Bognár Bernadett
igazg. oszt.vez.

Döme Róbert
jkv. hitelesítő

Horváth Tamás
jkv. hitelesítő
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