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ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

Minősített többség

2.

oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április
14. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Új társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása és
tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1)
bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai
közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
Harkány Város önkormányzat SZMSZ-ének 33.§-a alapján „a képviselő-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai közül egy társadalmi megbízatású és egy
főállású külsős alpolgármestert választ.”
Éva Ferenc képviselő Úr alpolgármesteri megbízatásáról történő lemondása okán a képviselőtestületnek tagjai közül kell választani egy társadalmi megbízatású alpolgármestert. A
képviselő-testületnek a napirendi pont keretében több ügyrendi döntést is meg kell hoznia,
egyrészt állást kell foglalnia személyes érintettség esetén alkalmazandó kizárás mellőzéséről,
másrészt három tagú szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni a titkos szavazás
lebonyolítására, valamint célszerű határozni a társadalmi megbízatású alpolgármester
választás menetéről is. A szavazás lebonyolításának idejére szünetet fogok elrendelni.
A titkos szavazással, minősített többséggel megválasztott alpolgármester esküt/fogadalmat
tesz e minőségben a képviselő-testület előtt. Az eskütétel eseményére is célszerű a napirendi
pont végén sort keríteni, tekintettel arra, hogy annak megtörténte előtt az új alpolgármester
tisztségéből eredő jogait és kötelezettségeit nem gyakorolhatja.
Ugyanezen napirendi pont keretében szükséges döntenünk az új társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása tárgyában.
A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó szabályokat a z Mötv. 71. §. (26) bekezdései tartalmazzák alábbiak szerint:
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a
helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének
összegével.

(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény
90%-ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával
megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei
önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény 224. §. (1) – (3) bekezdése
rendelkezik a helyettes államtitkár illetményéről az alábbiak szerint:
„224. § (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) kilencszerese.
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az
alapilletmény 50%-a.
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.”
A köztisztviselői illetményalap összege jelenleg is 38.650.- Ft. Mindezeket összevetve, a
főállású polgármester illetménye a 747.877.- Ft 60 %-a, azaz 448.726.- Ft. (A társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíja ennek az 50 %-a, azaz 224.363.- Ft.)
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a, vagyis minimum 157.054.- Ft, (százasra
kerekítve: 157.100.- Ft) maximum 201.926.- Ft.

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján.
Javasoltam, hogy a korábbiakkal egyezően az alpolgármesteri tiszteletdíjat az új
alpolgármester esetében is a minimális 70%-ban állapítsák meg.

Az alpolgármester bejelentette, hogy tiszteletdíjának egy részéről, 23.000,- Ft összegről le
kíván mondani.
Erre tekintettel javaslom az alpolgármester részére 134.100,-Ft/ hó összegű havi tiszteletdíjat,
és annak 15 %-ét kitevő, összegszerűen 20.115 Ft/hó összegű költségátalány megállapítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és az
általam alpolgármesterként javasolt képviselőt, Kecskeméthy Pált társadalmi megbízatású
alpolgármesterré megválasztani szíveskedjenek.

Határozati javaslatok:
......../2016. (IV.14.) sz. Képviselő-testület határozat:
Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete titkos szavazással, .......... igen .......... nem
szavazattal ............ ...................tartózkodás mellett ...................................................képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztását követően a tiszteletdíj és
költségtérítés kérdésében az alábbi határozat elfogadását javaslom:
........./2016. ( ......) sz. Képviselő-testület határozat:
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
meghatározásáról
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete …………… társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80.§ (2) bekezdés és az alpolgármester által a
képviselő-testülethez intézett nyilatkozata alapján 134.100,-,-Ft/hó összegben, költségtérítését
tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegben, azaz 20.115,-Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Harkány, 2016.04.14.
Baksai Endre Tamás
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű
határozatokról, beszámoló a két testületi
ülés között eltelt időszakról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE
1. Napirendi pont

Dr. Markovics Boglárka Baksai Endre Tamás
jegyző
polgármester

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. április 14. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, tájékoztató az utolsó
rendes testületi ülés óta eltelt időszakról
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város önkormányzat utolsó rendes testületi ülése 2016. március 31. napján volt,
melyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:

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
Az eszközhasználati megállapodás aláírásra került.
51/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
Szolgáltatás megrendelése a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-től
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 képviselőtestület az erre irányuló szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, vezérigazgató
azonnal
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A vállalkozási szerződés az építési törmelék darálására 2016.03.31-én aláírásra került.

61/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
300 millió Ft összegű, fejlesztési célt szolgáló pénzeszköz 6 hónapos futamidejű Féléves Kincstárjegy
2016/40 elnevezésű értékpapírba 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
A Féléves Kincstárjegy értékpapír jegyzésére vonatkozó nyilatkozat 2016. április 5. napján a
Szigetvári Takarékszövetkezettel aláírásra került.

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 módosításokkalkiegészítésekkel elfogadja Harkány Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának tervezetét és az azokat megalapozó vizsgálatot.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
A Stratégia készítője írásban értesítve lett a bizottság és a képviselő-testület által észlelt
kiegészítésekről, hogy annak alapján az elfogadott stratégia szövegében is megjelenjenek a kért
kiegészítések.

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.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A vállalkozóval a szerződés aláírásra került.
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
A néptánc csoport a döntésről értesítve lett, az egyesületi forma megalakítása folyamatban
van.
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
A házasságkötésről szóló rendelet módosítása a 2016.04.14-i képviselő-testületi ülésen
napirenden lesz.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
Az eltelt időszakban az önkormányzat, az alábbi szerződéseket kötötte meg, amelyek a hatályos
önkormányzati rendeletek alapján testületi döntést nem igényeltek:
-

Folyamatban van az önkormányzat jelenlegi, KATAWIN rendszerben vezetett
vagyonkataszterének felülvizsgálata, a régi program helyett egy új, a sok önkormányzat által
már használt, korszerű E-Kata program kerülne bevezetésre. Ezzel egyidejűleg átvizsgálásra
kerülne az önkormányzat teljes ingatlan vagyona is és aktualizálnánk a régóta esedékes tárgyi
eszköz nyilvántartást is. Ezen munkálatok elvégzése roppant fontos és időszerű Harkány
esetében; ugyanakkor a feladatok nagyságrendjét mutatja az a tény, hogy a folyamat lezárása
várhatóan az év végéig elhúzódik majd.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.
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…./2016.(IV.14.) 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
Harkány, 2016. április 11.
Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: A Harkányi Városgazdálkodási Zrt.

Felügyelő Bizottsági ügyrendjének elfogadása
Melléklet: Ügyrend

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE
3. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

Marosi András
Ferenc
vezérigazgató

Remmert
FB elnöke
Dr. Markovics Boglárka
jegyző
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés
6. oldal Ügyrend

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április
14. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsági
Ügyrendjének jóváhagyása
ELŐTERJESZTŐ:Marosi András, vezérigazgató, Remmert Ferenc, FB elnők
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi
határozatával döntötta Harkányi Városgazdálkodási Zrt. létrehozásáról. A hivatkozott határozattal a
képviselő-testület megválasztotta a cég felügyelő bizottságának tagjait is. A felügyelő bizottság
alakuló ülését 2016. március 24. napján megtartotta, az alakuló ülésen megállapította a bizottság
Ügyrendjét.
Az Ügyrend tartalmazza a Felügyelő Bizottsági tagok jogállását, az elnökre vonatkozó előírásokat, a
bizottság feladat-és hatáskörét valamint a működésre vonatkozó szabályokat.
A Felügyelő Bizottság elfogadott Ügyrendjét az előterjesztéshez csatoltuk. A fentieknek megfelelően
kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez Ügyrendet tárgyalja meg és annak
elfogadásáról határozni szíveskedjék!

Határozati javaslat
Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének jóváhagyása
tárgyában
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító,a 100%-os tulajdonában álló Harkányi
Városgazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának 2016. március 24. napján elfogadott Ügyrendjét
- az előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja VAGY
- az előterjesztéshez csatolt tartalomhoz képest az alábbi módosításokkal fogadja
el:……….(módosítások megjelölése esetén: a képviselő-testület felkéri a Felügyelő Bizottság
Elnökét, hogy a megjelölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új ügyrendet
elfogadásra a Felügyelő bizottság ülésére terjessze be.)
Felelős:
Határidő:

Harkányi Városgazdálkodási Zrt vezérigazgató; Felügyelő Bizottság elnöke
azonnal

Harkány, 2016. április 7.

Maros

Tárgy: A Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal létszámkeretének 1 fővel történő
bővítése
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE
4. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.04.14-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2. oldal előterjesztés
nincs

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április
14. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME:
A Harkányi
létszámkeretének 1 fővel történő bővítése

Közös

Önkormányzati

Hivatal

ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy az Önök előtt ismert, a testület 2/2016.(II.26.) számú rendeletével fogadta el Harkány Város
Önkormányzatának 2016. évi költségvetését. A költségvetés tartalma szerint az önkormányzat
engedélyezett létszámkerete mindösszesen 82 fő volt az év elején, amelyből 29 fő a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal állományi létszáma.
A hivatal állományi létszáma 2014-ben még 31 fő volt, ezt a tavalyi költségvetési évben 30 főre
csökkentettük, de ténylegesen csak 29 fővel működött Hivatalunk. Úgy gondoltuk, hogy tartható ez a
létszámkeret, de sajnos a Pénzügyi Osztály tartósan biztonságos működése érdekében szükséges az
osztály létszámkeretét 1 fővel bővíteni az alábbi indokok miatt:
-

-

-

Az osztályról egészségügyi okok miatt közel egy éve távol van az egyik kollégánk, akinek
helyét – a határozott idő és a helyettesítési jelleg miatt – nem tudtuk betölteni szakképzett
munkavállalóval,
az osztályvezetői státusz is betöltetlen egyelőre, így jelen pillanatban két kulcsmunkatárs is
hiányzik az osztályról.
A mérlegképes könyvelői vagy felsőfokú végzettséget igénylő feladatokat ellátók belső
helyettesítése nem megoldható; (Ti. más osztályokon több esetben éltünk munkakörátcsoportosításokkal, amely intézkedések meghozták a várt eredményt.).
a rapid határidők tartása érdekében egyes fontos adminisztratív feladatok terén elmaradások
vannak, amelyeket szeretnénk belátható időn belül megszüntetni;
és végül, de nem utolsó sorban már 2015. év előttről rendkívül nagy mennyiségű ki nem adott
szabadság halmozódott fel az osztályon, amelynek kiadása – ad absurdum a pihenéshez,
regenerálódáshoz való alapjog biztosítása e kollégák vonatkozásában – más módon nem
lehetséges!

Megjegyzem, hogy ez a helyzet nem az osztályon dolgozó kollégák hibájából alakult ki, hanem több,
egymással összefüggő, egyidejűleg jelentkező ok váltotta ki.
Ezek:
- folyamatos létszámhiány, amelynek hátterében az önkormányzat és a hivatal által ellátandó
feladatok folyamatos növekedése, az adminisztrációs feladatok emelkedése és a jogszabályi
környezet intenzív módosulása áll.
- 2012-13-ban létrehozott munkakörök félmegoldást jelentettek, mert elsősorban mennyiségi
szempontból biztosították a feladatok ellátását, és az is megállapítható, hogy átlagosan több,
mint két éven keresztül nem volt betöltve 1 fő teljes munkaidős álláshely.

-

Felmerült a Kttv. alapján a létszámbővítés határozott idejű formában történő biztosítása is, de
sajnos (más jegyző kollégáim által is megerősített) tapasztalatunk azt mutatja, hogy határozott
idejű jogviszonyra szakképzett pénzügyi előadót szinte lehetetlen találni.

A létszámbővítés, bár jelent némi többletterhet az önkormányzatnak, annak elmaradása is
súlyos anyagi, illetve egyéb jogkövetkezménnyel is járhat, gondolok itt nemcsak a kiadatlan
szabadság kifizetésének kötelezettségére esetleges jogviszony megszűnés esetén, de a
határidők be nem tartásának pénzügyi vonzataira is (pl. bírságok) vagy a munkatársak
huzamos idejű túlterheltségének káros következményeire.
Mindezekre tekintettel, mint a Hivatal vezetője javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal állományi létszámát 29-ről 30 főre emeljék úgy,
hogy a keletkező státuszt a pénzügyi osztályon tölthessük be kizárólag szakképzett kollégával.
Természetesen a javaslat támogatása esetén szükség lesz a létszámkeret költségvetési
rendeletben történő módosítására; az engedélyezett létszámkeret módosítása a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt. által átvett munkavállalók létszámának korrigálása miatt amúgy is
indokolt lesz.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 1 fővel történő bővítésének
engedélyezése
1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jegyző által előterjesztetteknek
megfelelően engedélyezi, hogy a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
létszámkerete 2016. április 1. napjától 29 főről 30 főre módosuljon azzal, hogy a
létesített státuszt a Pénzügyi osztályon kell betölteni, szakképzett munkavállalóval.
2.) A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.) számú rendeletének első módosítása alkalmával
gondoskodjon a változásokmódosító rendeletbe történő beépítéséről– beleértve a
Harkányi Városgazdálkodási Zrt-hez átvett munkavállalók létszámából fakadó
változásokat is.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
jegyző, polgármester

Harkány, 2016. április 1.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tárgy:
Harkány
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének a házasságkötés és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn
kívül történő engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díj mértékéről
szóló 17/2011.(VI.30.)
önkormányzati
rendeletének módosítása.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE
5. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

17/2001. (VI.30.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Minősített többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés
3. oldal rendelet tervezet

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
1

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.04.14-én tartandó
rendes ülésére.
Előterjesztés címe: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házasságkötés
és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, a hivatali
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj
mértékéről szóló 17/2011.(VI.30.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Előterjesztést készítette: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-sa szerint:
„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.”
Ezen felhatalmazás alapján született meg Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2011.(VI.30.) számú rendelete.
Gusztávné Ragályi Csilla anyakönyvvezető írásbeli kérelemmel fordult a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez az esküvőnként az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékének emelése iránt.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31. napján az alábbi határozatot
hozta a kérelemmel kapcsolatban:

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.
2

Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző

Hatásvizsgálat
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A rendelet megalkotása nem jár
ilyen jellegű következménnyel.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet megalkotása csekély
mértékben növeli az önkormányzat erre fordított kiadásait.
Környezeti és egészségi következménye: A rendelet megalkotása nem jár ilyen jellegű
következménnyel.
Adminisztratív következmények: A rendelet megalkotása nem jár ilyen jellegű
következménnyel.
Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekre tekintettel kérem az alábbi rendelet tervezet
megvitatását és annak elfogadását.

Harkány, 2016. április 11.

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

3

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016.(IV...) sz. önkormányzati rendelete
A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díj mértékéről szóló
17/2011.(VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.
évi I. törvény 96. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a házasságkötés és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díj mértékéről szóló
17/2011.(VI.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az Ör. 5. §. (4) bekezdése számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 13.000,- Ft díjazás illeti
meg.”

3.§
Záró rendelkezés
(1)Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2)A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a rendelet egységes szerkezetbe foglalására.
(3)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2016. április 14. napján tartott képviselő-testületi ülésén tárgyalta
és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve:
Harkány, 2016.
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy:
Harkány
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
rendeletének
megalkotása az avar és kerti hulladékok
szabadtéri égetéséről
Melléklet: Rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE
6. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Minősített többség

2. oldal előterjesztés
3. oldal rendelet tervezet

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.04.14-én tartandó rendes
ülésére.
Előterjesztés címe: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletének megalkotása
az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről
Előterjesztést készítette: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM. rendelet. A rendelet 225 § (1) bekezdésében foglaltak szerint „ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b)
pontja alapján a települési önkormányzat képviselő- testületének hatáskörébe tartozik a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
Önkormányzati rendeletünkben foglalt eddigi szabályozás szerint közterületen és belterületi ingatlanon
tilos volt a kerti hulladék égetése.
Több kérdés és bejelentés érkezett a tűzgyújtás szabályaira vonatkozóan, a lakosság felől tehát igény
mutatkozik a tűzgyújtás szabályozott engedélyezésére.
Szükséges ezért a növényi hulladék égetésére vonatkozó alapvető szabályokat előírni rendeletben,
mivel az azoknak a gyakorlatban történő alkalmazása ezt indokolttá teszi.
Fentiek alapján elkészült az avar és kerti hulladék égetésének főbb szabályait tartalmazó rendelettervezet, amely - városunk idegenforgalmi jellegét is figyelembe véve – tartalmazza a szabadtéri
tűzgyújtásra vonatkozó főbb előírásokat is.
A rendelet-tervezetben foglalt egyes rendelkezések megszegőivel szemben a következő ülésen
tárgyalandó - a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló - rendeletben foglaltak alapján, annak hatálybalépését követően, az abban
foglalt szankciók alapján lesz lehetőség eljárást lefolytatni.
A megalkotott szabályokról a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesíteni kell.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján fogadja el az alábbi rendelet tervezetet.
Harkány, 2016. április 11.
dr.Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a rendelkezik az előzetes hatásvizsgálat
elvégzéséről, melynek során az alábbiakat kell vizsgálni:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
· Társadalmi hatás: az önkormányzati rendelet-tervezet biztosítja a lakosság és a nyaraló
tulajdonosok részére az ingatlanukon keletkezett nem komposztálható növényi
hulladék elégetését.
· Gazdasági hatás: a növényi hulladékot helyben lehet hasznosítani, hulladékszállítási
közszolgáltatás keretében történő elszállítása nem jelent költséget.
· Költségvetési hatás: nincs
2. Környezeti és egészségi következmények: A rendeletben foglalt előírások a káros
következményeket minimálisra csökkentik.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Számottevő hatás nem állapítható meg.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48.
§ (4) bekezdés b.) pontja alapján a szabályozás a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: Rendes ügymenetben a feltételek önkormányzatunknál biztosítottak.

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (IV. …..) sz.
önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében
eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok és
korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének
védelmét.
(2) Jelen rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzat közigazgatási területén végzett avar
és kerti hulladék égetésére terjed ki.
II. Általános rendelkezések
2. §
A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során
keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék,
nyesedék, ágak, gallyak, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok;
továbbiakban együtt: kerti hulladék)
III. Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai
3. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban újrahasznosítással (helyben történő
komposztálással) történhet.
(2) A nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan kerti hulladék az (1)
bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag indokolt esetben, a tűzvédelmi jogszabályok
figyelembe vételével, az e rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.
(3) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar
és kerti hulladék semmisíthető meg.
(4) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és
gazdasági épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, természeti és épített
környezetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.

(5) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart
és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan
kis adagokban történhet.
(6) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró,
ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld
növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bőz, pernye, és
hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell
fejezni.
(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és
erős szél esetén.
(8) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(9) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi
adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
(10) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
(11) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti
locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket,
lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
(12) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének
elhagyása előtt meg kell győződni.
Az égetés időpontja
4.§
(1) A kerti hulladékok nyílttéri égetése október 1. és április 30. közötti időszakban
pénteki és szombati napokon reggel 7 órától este 8 óráig megengedett. Az egészségügyi,
oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres
körzetében kizárólag szombati napokon engedélyezett.
(2) Egyéb, az (1) bekezdésben felsorolt időszakon kívül az égetés tilos.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt időtartamban és időszakban történő égetés kizárólag a 2. §ban és a 3. § -ban felsorolt szabályok, és tilalmak figyelembe vételével történhet.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt időtartamban és időszakban sem lehet égetni, ha a település
területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben.
Záró rendelkezés

5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A környezet védelméről szóló 2/2004.(II.9.) számú rendelet 8. §. (3) bekezdése jelen
rendelettel az alábbiak szerint kerül módosításra:
„Avar és kerti hulladékok szabadtéri égetése a külön önkormányzati rendeletben
szabályozottak szerint megengedett.”

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2016. április 14. napján tartott képviselő-testületi ülésén
tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás

Dr. Markovics Boglárka

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy:Döntés
Harkány
Város
Településrendezési
Tervének
Módosítása
ügyében,
a
véleményeztetési
folyamat
összefoglalásáról
Melléklet: Rendezési Terv véleményezése

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
2016.04.14-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1. oldal
38. oldal véleményezési
dokumentáció

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. április 14. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Harkány Város Településrendezési Tervének Módosítása
ügyében, a véleményeztetési folyamat összefoglalásáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-Testület a 2016. 02. 29-i ülésén a következők szerint határozott:
„Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy kezdeményezi Harkány Város
Rendezési Tervének (Szabályozási terv-Helyi Építési Szabályzat) javítását-módosítását.”
A döntésre a GINOP-7.3.1-2015 kódszámú, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése című
pályázaton való indulás tette szükségessé, és a Harka szolgáltatóház megépítése érdekében történt.
A Településrendezési terv módosítását egyszerűsített eljárás keretein belül folytatjuk le. Jelenleg
elérkeztünk a véleményeztetési szakasz lezárásához, ami azt jelenti, hogy a szomszédos
Önkormányzatok, az érintett Államigazgatási szervek és a Partnerségi szabályzatunk szerinti Partnerek
véleményeinek és a véleményeztetési folyamat összefoglalásának elfogadása a feladat. Mellékelem a
Vélemények figyelembevételével módosított Településrendezési Tervet és a véleményeztetési
folyamat összefoglalását.
Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:
Döntés a Településrendezési Terv Módosításáról és a véleményeztetési folyamat összefoglalásának
elfogadásáról
1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hübner Tervező Kft. által
összeállított és jelen előterjesztés mellékletét képező, a véleményeztetési szakaszban
felmerülő vélemények figyelembevételével módosított Településrendezési Terv módosítását.
2. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a véleményeztetési folyamat
összefoglalását, és egyetért annak a Polgármester által történő aláírására.
3. Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a Záróvéleményezési dokumentációt az Állami
Főépítész számára nyújtsa be.
Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, műszaki ov.
Harkány, 2016. április

Albrecht Ferenc műszaki ov

Tárgy: Elővásárlási jog lemondás
harkányi 2452 hrsz-ú ingatlanról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszerű többség

2. oldal

a

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron
következő képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Elővásárlási jog lemondás a harkányi 2452 hrsz-ú
ingatlanról
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

AKKORD-G Kft. Tóth Edit felszámolóbiztos (1149 Budapest, Angol u. 77.),
megkereste az önkormányzatot a harkányi 2452 hrsz-ú ingatlan értékesítési
ügyében. Tárgyi ingatlanra kiírt pályázat eredményes volt, csatoltan megküldték az
ajánlat másolatát, amely nettó 8.000.000,-Ft (bruttó 10.160.000,-Ft) összegről szól.
Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog
megállapításáról szóló 13/2001. (IX.17.) sz. rendelete 1. számú melléklete a.) pontja
alapján, „fürdő fejlesztés és közpark kialakítás céljából” elővásárlási jog bejegyzése
van.
Megvizsgálva a szabályozási tervet a 2452 hrsz-ú ingatlan A „K-M1” jelű (GYÓGYÉS STRANDFÜRDŐ) építési övezetbe F7 jelű vegyes ellátási alövezetbe tartozik.
Az övezet elsősorban a nem szezonális (télen is üzemelő), fürdőn kívülre is
megnyitott kereskedelmi és vendéglátó létesítmények (éttermek, sörözők, üzletek
stb.) valamint a fürdő igazgatási épületének elhelyezésére szolgál.
Az övezetben kijelölt építési helyen belül (20,0 m széles építési sáv) épület, legfeljebb 6,0 m építménymagassággal, a vendéglátó teraszok sávján (10,0 m széles
sáv a fürdőn belül) pedig fedett- nyitott terasz-építmények, legfeljebb 4,0 m
építménymagassággal, helyezhetők el.
Az átépítés, bővítés során a terület építészeti és funkcionális egységét
(tömegformálás, anyaghasználat, funkcionális rend) biztosítani kell. A területen
építmény csak a terv szerinti „szakasz-határ”-ral leválasztott területekre egy-egy
építési engedély alapján építhető. Az engedélyezett tervek megvalósítása
ütemezetten is történhet.
Az övezetben meglévő telkeket az építés előtt a fürdő területéhez kell csatolni.
Építés az önálló telkeken nem engedélyezhető.

.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.
Harkány, 2016. április 13.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály

Határozati javaslat:
…./2016.(………….) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a harkányi 2452 hrsz-ú ingatlan elővásárlási
jog érvényesítése kérdésében
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
harkányi 2452 hrsz-ú, ingatlanra vonatkozóan
elővásárlási jogával élni kíván/nem kíván élni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztály

Tárgy: TAO Sporttelep fejlesztési program
2016-2017 év megtárgyalása
Melléklet: Tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 14-i ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

MEGTÁRGYALTA:
2016.04.14-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszerű többség

1. oldal
1. oldal Nyilatkozat

Előterjesztés Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 14-i rendes
ülésére
Tárgy: TAO Sporttelep fejlesztési program 2016-2017 év megtárgyalása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Előterjesztést készítette: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő- Testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség TAO program keretében pályázatot írt ki Sportegyesületek
részére.
Harkányfürdő Sportegyesület nyertes pályázat esetén a sportpályán, sportfejlesztési tárgyi
eszköz felújítást kíván megvalósítani.
A sporttelepen a következő beruházásokat kívánjuk megvalósítani:
Új kerítés építése az MLSZ szabályai szerint: 6 100 000 Ft
Az edzőpálya talajának felújítása: 2 200 000 Ft
A két pálya közé járda építése: 1 000 000 Ft
A pályázat beadási határideje április 30.
A pályázat beadásához szükséges az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata 5 millió
forintot meghaladó beruházás esetén, valamint az ingatlanra a felújítás megvalósításától
számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre a Magyar Állam javára, ennek bejegyzéséhez szintén önkormányzati jóváhagyás
kell.
Határozati javaslat:
Tulajdonosi hozzájárulás megadása, a Harkány, Petőfi Sándor u 42. (242/7 hrsz-ú) ingatlan
vonatkozásában
1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 1/1
tulajdoni hányad arányban tulajdonát képező harkányi 242/7 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan a Harkányfürdő Sportegyesület pályázatot nyújtson be.

2. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint tulajdonosi joggyakorló
hozzájárul ahhoz, hogy a Harkány, Petőfi S. u. 42. sz. 242/7 hrsz-ú ingatlanra a
felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás
mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. A Képviselőestület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

