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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Gyógy-Man Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés
megszüntetése
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Mellékletek: Megszüntető szerződés tervezet
Tisztelt Képviselő-testület!
Emlékeztetőül: A Harkány 1. számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében Harkány Város
Önkormányzatának a Gyógy-Man Bt. (7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.) szám alatti
székhelyű egészségügyi szolgáltatóval és dr. Manzini Tibor személyes ellátásra kötelezett,
praxisjoggal rendelkező orvossal van feladat-ellátási szerződése. A körzethez tartoznak még
Drávaszerdahely, Drávacsepely, Kovácshida és Ipacsfa községek is.
Dr. Manzini Tibor 2016. október 10-én e-mailben küldött tájékoztatás keretében értesítette az
önkormányzatot arról, hogy a praxisa értékesítésére irányuló tárgyalások végre eredményre
vezettek, és a doktor úr a praxisjogot értékesíteni kívánja, amelyre vonatkozóan adásvételi
előszerződést kötött a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal Dr. Ivánfi Judittal. A körzetet
ellátó új doktornő szerződését a képviselő-testület 2016. október 27-én tárgyalta és elfogadta,
az ellátó orvos személye és a praxisváltás 2017. január 1-től történne meg.
A fentiekre tekintettel 2016.11.15-én Dr. Manzini Tibor jelezte, hogy a Gyógy-Man
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. valamint az ellátási területhez tartozó önkormányzatok között
korábban, határozatlan időre létrejött háziorvosi feladat-ellátási szerződéseket a praxis
értékesítésére tekintettel 2016.12.31-i hatállyal a Bt. és a doktor úr meg kívánják szüntetni.
Manzini doktorral az önkormányzat 1997-ben kötött szerződést, amelyet utoljára közös
megegyezéssel a Felek 2015.05.14-én módosítottak, és a megállapodást egységes szerkezetbe
foglalták. A szerződés 2016.12.31-i hatállyal történő megszüntetésére vonatkozó
megállapodást elkészítettem, tartalmát előzetesen leegyeztettem.
A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés és a csatolt megállapodás megtárgyalását és az
alábbi határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a GYÓGY-MAN Bt-vel
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dr. Manzini
Tibor, mint praxisjogosult által működtetett, Harkány, 1. számú felnőtt háziorvosi körzet
vonatkozásában a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátásra
vonatkozóan a GYÓGY-MAN Egészségügyi Szolgáltatóés Kereskedelmi Bt.-vel (7815
Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43., képviselője: Dr. Manzini Tibor háziorvos) Harkányban
2015.05.14-én aláírt Feladat-ellátási szerződést 2016.12.31-i hatállyal közös megegyezéssel
2

megszünteti. A Feladat-ellátási szerződés megszüntetését az előterjesztéssel egyező
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert a Feladat-ellátási
szerződés megszüntetésének aláírására.
Határidő: azonnal, ill. 2016.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző

3

Tárgy: A Gyógy-Man Bt-vel kötött feladat-

ellátási szerződés megszüntetése
Melléklet: Megszüntető szerződés tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
9.) 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:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

1. oldal Megszüntető szerződés
tervezet

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Gyógy-Man Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés
megszüntetése
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Mellékletek: Megszüntető szerződés tervezet
Tisztelt Képviselő-testület!
Emlékeztetőül: A Harkány 1. számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében Harkány Város
Önkormányzatának a Gyógy-Man Bt. (7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.) szám alatti
székhelyű egészségügyi szolgáltatóval és dr. Manzini Tibor személyes ellátásra kötelezett,
praxisjoggal rendelkező orvossal van feladat-ellátási szerződése. A körzethez tartoznak még
Drávaszerdahely, Drávacsepely, Kovácshida és Ipacsfa községek is.
Dr. Manzini Tibor 2016. október 10-én e-mailben küldött tájékoztatás keretében értesítette az
önkormányzatot arról, hogy a praxisa értékesítésére irányuló tárgyalások végre eredményre
vezettek, és a doktor úr a praxisjogot értékesíteni kívánja, amelyre vonatkozóan adásvételi
előszerződést kötött a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal Dr. Ivánfi Judittal. A körzetet
ellátó új doktornő szerződését a képviselő-testület 2016. október 27-én tárgyalta és elfogadta,
az ellátó orvos személye és a praxisváltás 2017. január 1-től történne meg.
A fentiekre tekintettel 2016.11.15-én Dr. Manzini Tibor jelezte, hogy a Gyógy-Man
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. valamint az ellátási területhez tartozó önkormányzatok között
korábban, határozatlan időre létrejött háziorvosi feladat-ellátási szerződéseket a praxis
értékesítésére tekintettel 2016.12.31-i hatállyal a Bt. és a doktor úr meg kívánják szüntetni.
Manzini doktorral az önkormányzat 1997-ben kötött szerződést, amelyet utoljára közös
megegyezéssel a Felek 2015.05.14-én módosítottak, és a megállapodást egységes szerkezetbe
foglalták. A szerződés 2016.12.31-i hatállyal történő megszüntetésére vonatkozó
megállapodást elkészítettem, tartalmát előzetesen leegyeztettem.
A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés és a csatolt megállapodás megtárgyalását és az
alábbi határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a GYÓGY-MAN Bt-vel
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dr. Manzini
Tibor, mint praxisjogosult által működtetett, Harkány, 1. számú felnőtt háziorvosi körzet
vonatkozásában a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátásra
vonatkozóan a GYÓGY-MAN Egészségügyi Szolgáltatóés Kereskedelmi Bt.-vel (7815
Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43., képviselője: Dr. Manzini Tibor háziorvos) Harkányban
2015.05.14-én aláírt Feladat-ellátási szerződést 2016.12.31-i hatállyal közös megegyezéssel
2

megszünteti. A Feladat-ellátási szerződés megszüntetését az előterjesztéssel egyező
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert a Feladat-ellátási
szerződés megszüntetésének aláírására.
Határidő: azonnal, ill. 2016.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző

3

Tárgy: A Gyógy-Man Bt-vel kötött feladat-

ellátási szerződés megszüntetése
Melléklet: Megszüntető szerződés tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
9.) 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:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

1. oldal Megszüntető szerződés
tervezet

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Gyógy-Man Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés
megszüntetése
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Mellékletek: Megszüntető szerződés tervezet
Tisztelt Képviselő-testület!
Emlékeztetőül: A Harkány 1. számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében Harkány Város
Önkormányzatának a Gyógy-Man Bt. (7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.) szám alatti
székhelyű egészségügyi szolgáltatóval és dr. Manzini Tibor személyes ellátásra kötelezett,
praxisjoggal rendelkező orvossal van feladat-ellátási szerződése. A körzethez tartoznak még
Drávaszerdahely, Drávacsepely, Kovácshida és Ipacsfa községek is.
Dr. Manzini Tibor 2016. október 10-én e-mailben küldött tájékoztatás keretében értesítette az
önkormányzatot arról, hogy a praxisa értékesítésére irányuló tárgyalások végre eredményre
vezettek, és a doktor úr a praxisjogot értékesíteni kívánja, amelyre vonatkozóan adásvételi
előszerződést kötött a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal Dr. Ivánfi Judittal. A körzetet
ellátó új doktornő szerződését a képviselő-testület 2016. október 27-én tárgyalta és elfogadta,
az ellátó orvos személye és a praxisváltás 2017. január 1-től történne meg.
A fentiekre tekintettel 2016.11.15-én Dr. Manzini Tibor jelezte, hogy a Gyógy-Man
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. valamint az ellátási területhez tartozó önkormányzatok között
korábban, határozatlan időre létrejött háziorvosi feladat-ellátási szerződéseket a praxis
értékesítésére tekintettel 2016.12.31-i hatállyal a Bt. és a doktor úr meg kívánják szüntetni.
Manzini doktorral az önkormányzat 1997-ben kötött szerződést, amelyet utoljára közös
megegyezéssel a Felek 2015.05.14-én módosítottak, és a megállapodást egységes szerkezetbe
foglalták. A szerződés 2016.12.31-i hatállyal történő megszüntetésére vonatkozó
megállapodást elkészítettem, tartalmát előzetesen leegyeztettem.
A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés és a csatolt megállapodás megtárgyalását és az
alábbi határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
Feladat-ellátási szerződés megszüntetése a GYÓGY-MAN Bt-vel
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dr. Manzini
Tibor, mint praxisjogosult által működtetett, Harkány, 1. számú felnőtt háziorvosi körzet
vonatkozásában a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátásra
vonatkozóan a GYÓGY-MAN Egészségügyi Szolgáltatóés Kereskedelmi Bt.-vel (7815
Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43., képviselője: Dr. Manzini Tibor háziorvos) Harkányban
2015.05.14-én aláírt Feladat-ellátási szerződést 2016.12.31-i hatállyal közös megegyezéssel
2

megszünteti. A Feladat-ellátási szerződés megszüntetését az előterjesztéssel egyező
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert a Feladat-ellátási
szerződés megszüntetésének aláírására.
Határidő: azonnal, ill. 2016.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző

3

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
MEGSZÜNTETÉSE
Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátásra
Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzata (székhely: 7815 Harkány,
Petőfi S.u.2-4. ,képv: Baksai Endre Tamás polgármester) továbbiakban megbízó
Önkormányzat – a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
GYÓGY-MAN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (székhely: 7815 Harkány,
Kőrösi Cs. S. u. 43., stat.számjel:20077521-8622-212-02, adószám:20077521-2-02)
továbbiakban megbízott Egészségügyi Szolgáltató, képviselő: Dr. Manzini Tibor háziorvos,
praxisjogosult, személyes ellátásra kötelezett (sz.: Pécs, 1949.01.26., an.: Ferencz Mária, 7815
Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43. sz. alatti lakos, általános orvosi diploma száma: 6999/1974szakorvosi bizonyítvány megnevezése, száma: 640/1998. – a továbbiakban:
Egészségügyi szolgáltató -között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük Feladat-ellátási szerződés jött létre a
Harkányi 1. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi alapellátás tárgyában, határozatlan időre.
2.) Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt szerződés alapján
működtetett praxisához tartozó praxis-jogát 2017.01.01-i hatállyal értékesítette és az
értékesítésre vonatkozóan előszerződést, majd végleges szerződést kötött, amelyről az
érintett önkormányzatokat, köztük Harkány Város Önkormányzatát is korábban
tájékoztatta. A végleges szerződés a felek megállapodása alapján akkor lép hatályba,
amikor az Önkormányzat és az Egészségügyi szolgáltató a Feladat-ellátási szerződést
megszünteti.
3.) A 2. pontban foglalt körülményre tekintettel Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az
1.) pontban megjelölt szerződést közös megegyezéssel 2016. december 31-i hatállyal
megszüntetik. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Egészségügyi szolgáltató a
Feladat-ellátási szerződést teljesítette. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget
vállal arra, hogy a Feladat-ellátási szerződés megszűnéséig a szerződésből eredő
kötelezettségeit teljesíti.
4.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladat-ellátási
szerződésből eredő fizetési kötelezettségének legkésőbb 2017.01.15. napjáig eleget
tesz.
5.) Felek kijelentik, hogy a 4. pontban foglaltakon kívül egymással mindenben
elszámoltak, további követelésük a másik féllel szemben az 1. pontban megjelölt
jogviszonyból fakadóan nincsen.
Felek jelen szerződés-megszüntetést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és
saját kezűleg írták alá. A megállapodás aláírására Harkány Város Önkormányzat képviselőtestülete ……/2016.(XI.24.) számú határozatával adott felhatalmazást.
Harkány, 2016. november 24.

Harkány, 2016. november …….

Harkány Város Önkormányzata
Baksai Endre Tamás, polgármester

GYÓGY-MAN Bt., Eü. szolgáltató
Dr. Manzini Tibor
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Harkányi 1. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi alapellátás tárgyában, határozatlan időre.
2.) Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt szerződés alapján
működtetett praxisához tartozó praxis-jogát 2017.01.01-i hatállyal értékesítette és az
értékesítésre vonatkozóan előszerződést, majd végleges szerződést kötött, amelyről az
érintett önkormányzatokat, köztük Harkány Város Önkormányzatát is korábban
tájékoztatta. A végleges szerződés a felek megállapodása alapján akkor lép hatályba,
amikor az Önkormányzat és az Egészségügyi szolgáltató a Feladat-ellátási szerződést
megszünteti.
3.) A 2. pontban foglalt körülményre tekintettel Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az
1.) pontban megjelölt szerződést közös megegyezéssel 2016. december 31-i hatállyal
megszüntetik. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Egészségügyi szolgáltató a
Feladat-ellátási szerződést teljesítette. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget
vállal arra, hogy a Feladat-ellátási szerződés megszűnéséig a szerződésből eredő
kötelezettségeit teljesíti.
4.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladat-ellátási
szerződésből eredő fizetési kötelezettségének legkésőbb 2017.01.15. napjáig eleget
tesz.
5.) Felek kijelentik, hogy a 4. pontban foglaltakon kívül egymással mindenben
elszámoltak, további követelésük a másik féllel szemben az 1. pontban megjelölt
jogviszonyból fakadóan nincsen.
Felek jelen szerződés-megszüntetést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és
saját kezűleg írták alá. A megállapodás aláírására Harkány Város Önkormányzat képviselőtestülete ……/2016.(XI.24.) számú határozatával adott felhatalmazást.
Harkány, 2016. november 24.

Harkány, 2016. november …….

Harkány Város Önkormányzata
Baksai Endre Tamás, polgármester

GYÓGY-MAN Bt., Eü. szolgáltató
Dr. Manzini Tibor

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
MEGSZÜNTETÉSE
Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátásra
Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzata (székhely: 7815 Harkány,
Petőfi S.u.2-4. ,képv: Baksai Endre Tamás polgármester) továbbiakban megbízó
Önkormányzat – a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
GYÓGY-MAN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (székhely: 7815 Harkány,
Kőrösi Cs. S. u. 43., stat.számjel:20077521-8622-212-02, adószám:20077521-2-02)
továbbiakban megbízott Egészségügyi Szolgáltató, képviselő: Dr. Manzini Tibor háziorvos,
praxisjogosult, személyes ellátásra kötelezett (sz.: Pécs, 1949.01.26., an.: Ferencz Mária, 7815
Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43. sz. alatti lakos, általános orvosi diploma száma: 6999/1974szakorvosi bizonyítvány megnevezése, száma: 640/1998. – a továbbiakban:
Egészségügyi szolgáltató -között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy közöttük Feladat-ellátási szerződés jött létre a
Harkányi 1. számú háziorvosi körzetre vonatkozóan a területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi alapellátás tárgyában, határozatlan időre.
2.) Egészségügyi szolgáltató kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt szerződés alapján
működtetett praxisához tartozó praxis-jogát 2017.01.01-i hatállyal értékesítette és az
értékesítésre vonatkozóan előszerződést, majd végleges szerződést kötött, amelyről az
érintett önkormányzatokat, köztük Harkány Város Önkormányzatát is korábban
tájékoztatta. A végleges szerződés a felek megállapodása alapján akkor lép hatályba,
amikor az Önkormányzat és az Egészségügyi szolgáltató a Feladat-ellátási szerződést
megszünteti.
3.) A 2. pontban foglalt körülményre tekintettel Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az
1.) pontban megjelölt szerződést közös megegyezéssel 2016. december 31-i hatállyal
megszüntetik. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Egészségügyi szolgáltató a
Feladat-ellátási szerződést teljesítette. Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget
vállal arra, hogy a Feladat-ellátási szerződés megszűnéséig a szerződésből eredő
kötelezettségeit teljesíti.
4.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladat-ellátási
szerződésből eredő fizetési kötelezettségének legkésőbb 2017.01.15. napjáig eleget
tesz.
5.) Felek kijelentik, hogy a 4. pontban foglaltakon kívül egymással mindenben
elszámoltak, további követelésük a másik féllel szemben az 1. pontban megjelölt
jogviszonyból fakadóan nincsen.
Felek jelen szerződés-megszüntetést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és
saját kezűleg írták alá. A megállapodás aláírására Harkány Város Önkormányzat képviselőtestülete ……/2016.(XI.24.) számú határozatával adott felhatalmazást.
Harkány, 2016. november 24.

Harkány, 2016. november …….

Harkány Város Önkormányzata
Baksai Endre Tamás, polgármester

GYÓGY-MAN Bt., Eü. szolgáltató
Dr. Manzini Tibor

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

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-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:

3. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. 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. október 27. napján volt,
amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:
223/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlése összehívásának kezdeményezése

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatóját, haladéktalanul hívja össze a Harkányi Gyógyfürdő Zrt Közgyűlését és tűzze
napirendre az alábbi pontokat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. jelenlegi vezérigazgatójának a visszahívása;
A
Harkányi
Gyógyfürdő
Zrt.
felügyelő
bizottságába
új
tag
megválasztása;javadalmazásának meghatározása
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. szervezeti átalakítása, ennek megfelelően
alapszabályának módosítása;
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása;
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. három igazgatósági tagjának megválasztása és
javadalmazásuk megállapítása.
Felelős: Polgármester, vezérigazgató
Határidő:Azonnal
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése 2016. november 25. napjára összehívásra került.

230/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a „Harkány Város Önkormányzata részére Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II. épület
átalakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés
keretében”
tárgyú beszerzés ügyében

1.)

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II.
épület átalakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében”
tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen a műszaki ellenőr kiválasztásában egyetért az eljárást
lezáró döntés tervezettel, és az abban foglaltakkal egyezően határoz.
2.)
Ennek megfelelően a Képviselő-testület a Presting Optimum Mérnöki Zrt. (7633 Pécs, Acsády
Ignác u. 6.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként, nettó 2.468.000 Ft, vállalási díjjal.
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3.)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró döntés és a megbízási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki ov.
A megbízási szerződés 2016. november 14. napján aláírásra került.
237/2016.(X.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés 300 millió Ft összegű, fejlesztési célt szolgáló
lekötéséről

pénzeszköz Kamatozó Kincstárjegybe történő

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat Számlavezető
Pénzintézeténél vezetett értékpapírszámlán lévő 303 millió Ft-ból 175 millió Ft összeget, hat hónapos
futamidőre Féléves Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű értékpapírba leköti, a fennmaradó összeget az
értékpapírszámláról visszavezeti az elkülönített számlára, majd 100 millió Ft-ot az 5080017315503633 számú elkülönített alszámláról három havi egyedi (évi 0,4%-os) kamatozású betétben
kívánja lekötni.
.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 175 millió Ft összegű, Féléves Kamatozó
Kincstárjegy jegyzésére, valamint a betéti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Az értékpapír lekötésére és átutalására vonatkozó iratok a Szigetvári Takarékszövetkezetnél
2016. október 28. napján aláírásra kerültek.
239/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Harkány 1.

számú háziorvosi körzet vonatkozásában

1.)
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Harkány, 1. számú
felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan a Dr. Ivánfi Judit (szül. Ivánfi Judit, 1977.04.09. an: Görgey
Judit, 7761 Kozármisleny, Rózsa u. 28. szám alatti lakos) személyes közreműködésével működő
egészségügyi szolgáltatóval az IVÁNFI-MED Egészségüyi és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 7761
Kozármisleny, Rózsa u. 28., képviselő: Dr. Ivánfi Judit ügyvezető) az előterjesztés szerinti
tartalommal (2. pontban foglalt kiegészítéssel ) feladat-ellátási szerződést köt, és a szolgáltató
működési engedélyének megszerzéséhez valamint a praxisra vonatkozó finanszírozási szerződés
megkötéséhez hozzájárul.
2.)
A képviselő-testület kéri törölni a szerződés tervezetből a 39. pontot. Az ügyeleti ellátásra
vonatkozóan a szerződés tartalmára nézve a képviselő-testület két lehetőséget ajánl, amelyek közül a
praxist vásárló orvos választhat: az egyik, hogy marad az üzemorvosi szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó lehetőség és a szerződés 38. pontja, ez esetben az ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződéses
tartalom megegyezne a többi orvoséval. A másik lehetőség, ha mindenképpen ragaszkodik az ügyeleti
kötelezettség mellőzéséhez, ez esetben töröljék a foglalkozás-egészségügyi ellátás igénybevételére
vonatkozó 38. pontot.
3.)
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltató az önkormányzat
tulajdonát képező Egészségház 1. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó rendelőjét, a 7815
Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43. szám alatti ingatlant fióktelepként használhassa és ennek tényét a
cégnyilvántartásba bejelentse.
4.)
A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az e határozat tartalmának
megfelelően megszövegezett feladat-ellátási szerződés illetve a praxisváltáshoz esetlegesen szükséges
egyéb dokumentumok aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A körzethez tartozó települések önkormányzatainak képviselő-testületei megtárgyalták a
háziorvosi alapellátásra vonatkozó feladat ellátási szerződést és azt jóváhagyták.
A feladat- ellátási szerződés 2016. november 15. napján aláírásra került.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:

-

-

-

-

A Gózon & Gózon Kft.-vel vállalkozói szerződés került aláírásra a KEHOP-5.4.1
Szemléletformáló Programok pályázat megírására, Megvalósíthatósági Tanulmány
elkészítésére 196.850.- Ft+ Áfa összegben.
Megbízási szerződés került aláírásra Borsó István egyéni vállalkozóval a Zsigmondy sétány
szennyvízvezeték rekonstrukciójának építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésére bruttó
635.000.- Ft összegben.
A Harkányi Szabadegyetem Alapítvánnyal támogatási szerződés került aláírásra 2016.11.07.
napján 1.000.000.- Ft összegben a 2016. november 4-9. napja között megrendezésre került
XII. Harkányi Szabadegyetem rendezvényeinek megszervezésére.
ÁSZ jelentésre megfogalmazott Intézkedési Terv végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás:
Elfogadásra került a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és Működési
szabályzata a 201/2016.(IX.08.) sz. határozattal (Polgármester :1.a., Jegyző :1.a. pont szerinti
intézkedés végrehajtva)
Elfogadásra került Harkány Város Önkormányzatának új vagyonrendelete is: Harkány Város
Önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
20/2016.(X.04.) sz. rendelettel (Polgármester: 1.b., Jegyző: 1.d. pont szerinti intézkedés
végrehajtva)
Elfogadásra került Harkány Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója a
2034/2016.(X.27.) sz. határozattal (Polgármester: 1.c., Jegyző: 1.f. pont szerinti intézkedés
végrehajtva)
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása során feltüntetésre
kerültek a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontása belekerült
(Polgármester: 2., Jegyző: 2.a. pont szerinti intézkedés végrehajtva)
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának készítése folyamatban van.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

…./2016.(XI.24.) 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
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Harkány, 2016. november 16.

Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-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:

3. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. 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. október 27. napján volt,
amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:
223/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlése összehívásának kezdeményezése

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatóját, haladéktalanul hívja össze a Harkányi Gyógyfürdő Zrt Közgyűlését és tűzze
napirendre az alábbi pontokat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. jelenlegi vezérigazgatójának a visszahívása;
A
Harkányi
Gyógyfürdő
Zrt.
felügyelő
bizottságába
új
tag
megválasztása;javadalmazásának meghatározása
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. szervezeti átalakítása, ennek megfelelően
alapszabályának módosítása;
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása;
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. három igazgatósági tagjának megválasztása és
javadalmazásuk megállapítása.
Felelős: Polgármester, vezérigazgató
Határidő:Azonnal
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése 2016. november 25. napjára összehívásra került.

230/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a „Harkány Város Önkormányzata részére Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II. épület
átalakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés
keretében”
tárgyú beszerzés ügyében

1.)

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II.
épület átalakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében”
tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen a műszaki ellenőr kiválasztásában egyetért az eljárást
lezáró döntés tervezettel, és az abban foglaltakkal egyezően határoz.
2.)
Ennek megfelelően a Képviselő-testület a Presting Optimum Mérnöki Zrt. (7633 Pécs, Acsády
Ignác u. 6.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként, nettó 2.468.000 Ft, vállalási díjjal.
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3.)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró döntés és a megbízási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki ov.
A megbízási szerződés 2016. november 14. napján aláírásra került.
237/2016.(X.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés 300 millió Ft összegű, fejlesztési célt szolgáló
lekötéséről

pénzeszköz Kamatozó Kincstárjegybe történő

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat Számlavezető
Pénzintézeténél vezetett értékpapírszámlán lévő 303 millió Ft-ból 175 millió Ft összeget, hat hónapos
futamidőre Féléves Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű értékpapírba leköti, a fennmaradó összeget az
értékpapírszámláról visszavezeti az elkülönített számlára, majd 100 millió Ft-ot az 5080017315503633 számú elkülönített alszámláról három havi egyedi (évi 0,4%-os) kamatozású betétben
kívánja lekötni.
.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 175 millió Ft összegű, Féléves Kamatozó
Kincstárjegy jegyzésére, valamint a betéti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Az értékpapír lekötésére és átutalására vonatkozó iratok a Szigetvári Takarékszövetkezetnél
2016. október 28. napján aláírásra kerültek.
239/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Harkány 1.

számú háziorvosi körzet vonatkozásában

1.)
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Harkány, 1. számú
felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan a Dr. Ivánfi Judit (szül. Ivánfi Judit, 1977.04.09. an: Görgey
Judit, 7761 Kozármisleny, Rózsa u. 28. szám alatti lakos) személyes közreműködésével működő
egészségügyi szolgáltatóval az IVÁNFI-MED Egészségüyi és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 7761
Kozármisleny, Rózsa u. 28., képviselő: Dr. Ivánfi Judit ügyvezető) az előterjesztés szerinti
tartalommal (2. pontban foglalt kiegészítéssel ) feladat-ellátási szerződést köt, és a szolgáltató
működési engedélyének megszerzéséhez valamint a praxisra vonatkozó finanszírozási szerződés
megkötéséhez hozzájárul.
2.)
A képviselő-testület kéri törölni a szerződés tervezetből a 39. pontot. Az ügyeleti ellátásra
vonatkozóan a szerződés tartalmára nézve a képviselő-testület két lehetőséget ajánl, amelyek közül a
praxist vásárló orvos választhat: az egyik, hogy marad az üzemorvosi szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó lehetőség és a szerződés 38. pontja, ez esetben az ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződéses
tartalom megegyezne a többi orvoséval. A másik lehetőség, ha mindenképpen ragaszkodik az ügyeleti
kötelezettség mellőzéséhez, ez esetben töröljék a foglalkozás-egészségügyi ellátás igénybevételére
vonatkozó 38. pontot.
3.)
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltató az önkormányzat
tulajdonát képező Egészségház 1. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó rendelőjét, a 7815
Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43. szám alatti ingatlant fióktelepként használhassa és ennek tényét a
cégnyilvántartásba bejelentse.
4.)
A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az e határozat tartalmának
megfelelően megszövegezett feladat-ellátási szerződés illetve a praxisváltáshoz esetlegesen szükséges
egyéb dokumentumok aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A körzethez tartozó települések önkormányzatainak képviselő-testületei megtárgyalták a
háziorvosi alapellátásra vonatkozó feladat ellátási szerződést és azt jóváhagyták.
A feladat- ellátási szerződés 2016. november 15. napján aláírásra került.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:

-

-

-

-

A Gózon & Gózon Kft.-vel vállalkozói szerződés került aláírásra a KEHOP-5.4.1
Szemléletformáló Programok pályázat megírására, Megvalósíthatósági Tanulmány
elkészítésére 196.850.- Ft+ Áfa összegben.
Megbízási szerződés került aláírásra Borsó István egyéni vállalkozóval a Zsigmondy sétány
szennyvízvezeték rekonstrukciójának építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésére bruttó
635.000.- Ft összegben.
A Harkányi Szabadegyetem Alapítvánnyal támogatási szerződés került aláírásra 2016.11.07.
napján 1.000.000.- Ft összegben a 2016. november 4-9. napja között megrendezésre került
XII. Harkányi Szabadegyetem rendezvényeinek megszervezésére.
ÁSZ jelentésre megfogalmazott Intézkedési Terv végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás:
Elfogadásra került a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és Működési
szabályzata a 201/2016.(IX.08.) sz. határozattal (Polgármester :1.a., Jegyző :1.a. pont szerinti
intézkedés végrehajtva)
Elfogadásra került Harkány Város Önkormányzatának új vagyonrendelete is: Harkány Város
Önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
20/2016.(X.04.) sz. rendelettel (Polgármester: 1.b., Jegyző: 1.d. pont szerinti intézkedés
végrehajtva)
Elfogadásra került Harkány Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója a
2034/2016.(X.27.) sz. határozattal (Polgármester: 1.c., Jegyző: 1.f. pont szerinti intézkedés
végrehajtva)
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása során feltüntetésre
kerültek a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontása belekerült
(Polgármester: 2., Jegyző: 2.a. pont szerinti intézkedés végrehajtva)
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának készítése folyamatban van.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

…./2016.(XI.24.) 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
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Harkány, 2016. november 16.

Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-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:

3. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. 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. október 27. napján volt,
amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:
223/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlése összehívásának kezdeményezése

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatóját, haladéktalanul hívja össze a Harkányi Gyógyfürdő Zrt Közgyűlését és tűzze
napirendre az alábbi pontokat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. jelenlegi vezérigazgatójának a visszahívása;
A
Harkányi
Gyógyfürdő
Zrt.
felügyelő
bizottságába
új
tag
megválasztása;javadalmazásának meghatározása
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. szervezeti átalakítása, ennek megfelelően
alapszabályának módosítása;
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása;
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. három igazgatósági tagjának megválasztása és
javadalmazásuk megállapítása.
Felelős: Polgármester, vezérigazgató
Határidő:Azonnal
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése 2016. november 25. napjára összehívásra került.

230/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a „Harkány Város Önkormányzata részére Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II. épület
átalakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés
keretében”
tárgyú beszerzés ügyében

1.)

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Harkányi Gyógy- és Strandfürdő II.
épület átalakításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében”
tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen a műszaki ellenőr kiválasztásában egyetért az eljárást
lezáró döntés tervezettel, és az abban foglaltakkal egyezően határoz.
2.)
Ennek megfelelően a Képviselő-testület a Presting Optimum Mérnöki Zrt. (7633 Pécs, Acsády
Ignác u. 6.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként, nettó 2.468.000 Ft, vállalási díjjal.
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3.)

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró döntés és a megbízási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki ov.
A megbízási szerződés 2016. november 14. napján aláírásra került.
237/2016.(X.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés 300 millió Ft összegű, fejlesztési célt szolgáló
lekötéséről

pénzeszköz Kamatozó Kincstárjegybe történő

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzat Számlavezető
Pénzintézeténél vezetett értékpapírszámlán lévő 303 millió Ft-ból 175 millió Ft összeget, hat hónapos
futamidőre Féléves Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű értékpapírba leköti, a fennmaradó összeget az
értékpapírszámláról visszavezeti az elkülönített számlára, majd 100 millió Ft-ot az 5080017315503633 számú elkülönített alszámláról három havi egyedi (évi 0,4%-os) kamatozású betétben
kívánja lekötni.
.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 175 millió Ft összegű, Féléves Kamatozó
Kincstárjegy jegyzésére, valamint a betéti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Az értékpapír lekötésére és átutalására vonatkozó iratok a Szigetvári Takarékszövetkezetnél
2016. október 28. napján aláírásra kerültek.
239/2016. (X.27.) sz. Önkormányzati határozat:
Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Harkány 1.

számú háziorvosi körzet vonatkozásában

1.)
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Harkány, 1. számú
felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan a Dr. Ivánfi Judit (szül. Ivánfi Judit, 1977.04.09. an: Görgey
Judit, 7761 Kozármisleny, Rózsa u. 28. szám alatti lakos) személyes közreműködésével működő
egészségügyi szolgáltatóval az IVÁNFI-MED Egészségüyi és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 7761
Kozármisleny, Rózsa u. 28., képviselő: Dr. Ivánfi Judit ügyvezető) az előterjesztés szerinti
tartalommal (2. pontban foglalt kiegészítéssel ) feladat-ellátási szerződést köt, és a szolgáltató
működési engedélyének megszerzéséhez valamint a praxisra vonatkozó finanszírozási szerződés
megkötéséhez hozzájárul.
2.)
A képviselő-testület kéri törölni a szerződés tervezetből a 39. pontot. Az ügyeleti ellátásra
vonatkozóan a szerződés tartalmára nézve a képviselő-testület két lehetőséget ajánl, amelyek közül a
praxist vásárló orvos választhat: az egyik, hogy marad az üzemorvosi szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó lehetőség és a szerződés 38. pontja, ez esetben az ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződéses
tartalom megegyezne a többi orvoséval. A másik lehetőség, ha mindenképpen ragaszkodik az ügyeleti
kötelezettség mellőzéséhez, ez esetben töröljék a foglalkozás-egészségügyi ellátás igénybevételére
vonatkozó 38. pontot.
3.)
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltató az önkormányzat
tulajdonát képező Egészségház 1. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó rendelőjét, a 7815
Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43. szám alatti ingatlant fióktelepként használhassa és ennek tényét a
cégnyilvántartásba bejelentse.
4.)
A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az e határozat tartalmának
megfelelően megszövegezett feladat-ellátási szerződés illetve a praxisváltáshoz esetlegesen szükséges
egyéb dokumentumok aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

A körzethez tartozó települések önkormányzatainak képviselő-testületei megtárgyalták a
háziorvosi alapellátásra vonatkozó feladat ellátási szerződést és azt jóváhagyták.
A feladat- ellátási szerződés 2016. november 15. napján aláírásra került.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:

-

-

-

-

A Gózon & Gózon Kft.-vel vállalkozói szerződés került aláírásra a KEHOP-5.4.1
Szemléletformáló Programok pályázat megírására, Megvalósíthatósági Tanulmány
elkészítésére 196.850.- Ft+ Áfa összegben.
Megbízási szerződés került aláírásra Borsó István egyéni vállalkozóval a Zsigmondy sétány
szennyvízvezeték rekonstrukciójának építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésére bruttó
635.000.- Ft összegben.
A Harkányi Szabadegyetem Alapítvánnyal támogatási szerződés került aláírásra 2016.11.07.
napján 1.000.000.- Ft összegben a 2016. november 4-9. napja között megrendezésre került
XII. Harkányi Szabadegyetem rendezvényeinek megszervezésére.
ÁSZ jelentésre megfogalmazott Intézkedési Terv végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás:
Elfogadásra került a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal új Szervezeti és Működési
szabályzata a 201/2016.(IX.08.) sz. határozattal (Polgármester :1.a., Jegyző :1.a. pont szerinti
intézkedés végrehajtva)
Elfogadásra került Harkány Város Önkormányzatának új vagyonrendelete is: Harkány Város
Önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
20/2016.(X.04.) sz. rendelettel (Polgármester: 1.b., Jegyző: 1.d. pont szerinti intézkedés
végrehajtva)
Elfogadásra került Harkány Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója a
2034/2016.(X.27.) sz. határozattal (Polgármester: 1.c., Jegyző: 1.f. pont szerinti intézkedés
végrehajtva)
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása során feltüntetésre
kerültek a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontása belekerült
(Polgármester: 2., Jegyző: 2.a. pont szerinti intézkedés végrehajtva)
Az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának készítése folyamatban van.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

…./2016.(XI.24.) 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
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Harkány, 2016. november 16.

Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy:Döntés mikulás csomag és karácsonyi
élelmiszercsomag nyújtásáról a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és
gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet alapján

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
2. ) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS
RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

7 /2015. (II.27.)

határozat

Egyszerű többség

1.oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
november 24. napján tartandó rendes testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag
nyújtásáról a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 31.§-sa biztosítja a jogi alapot a gyermekek és az időskorúak települési
támogatásához, mely szerint:
„A Képviselő-testület az óvodás és általános iskolás gyermekek, valamint a 70. életévüket betöltöttek
és az annál idősebbek részére természetbeni támogatásként – hivatalból - évente egy alkalommal
élelmiszercsomagot biztosíthat, az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott forrás
rendelkezésre állása esetén, képviselő-testületi határozat alapján.”
A támogatás keretében az előzetes felmérések alapján mintegy 470 db Mikulás csomagot és 700db
élelmiszercsomagot osztana szét az arra jogosultak között az Önkormányzat.
A beszerzést megelőzően a beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően több multi cég és nagy
élelmiszer áruház nyilvános árlistáit is áttekintettük. A rendelkezésre álló költségvetési forrás
figyelembe vételével a Mikulás csomagok 600,-Ft/csomag egységáron, az élelmiszercsomagok 2.000,Ft/csomag egységáron kerülnek megvásárlásra.
A fenti egységárak és darabszámok alapján várhatóan 1.682.000,-Ft lesz a két fajta csomag
összköltsége, így javasolt idén is 1.700.000,-Ft keretösszeg elkülönítése e célra. A Pénzügyi Osztály
szóbeli tájékoztatása alapján a támogatáshoz a szükséges forrás a költségvetési rendeletben
rendelkezésre áll.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatásról szóló előterjesztést
megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék!
Határozati javaslat
Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag nyújtásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a
szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31.§-ban
biztosított jogkörében úgy dönt, hogy az óvodás és általános iskolás gyermekek, valamint a 70.
életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére természetbeni támogatásként élelmiszercsomagot
nyújt, melyre a 2016. évi költségvetéséből 1.700.000 Ft forrást biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Harkány, 2016. november 14.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tárgy:Döntés mikulás csomag és karácsonyi
élelmiszercsomag nyújtásáról a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és
gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet alapján

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
2. ) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS
RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

7 /2015. (II.27.)

határozat

Egyszerű többség

1.oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
november 24. napján tartandó rendes testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag
nyújtásáról a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 31.§-sa biztosítja a jogi alapot a gyermekek és az időskorúak települési
támogatásához, mely szerint:
„A Képviselő-testület az óvodás és általános iskolás gyermekek, valamint a 70. életévüket betöltöttek
és az annál idősebbek részére természetbeni támogatásként – hivatalból - évente egy alkalommal
élelmiszercsomagot biztosíthat, az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott forrás
rendelkezésre állása esetén, képviselő-testületi határozat alapján.”
A támogatás keretében az előzetes felmérések alapján mintegy 470 db Mikulás csomagot és 700db
élelmiszercsomagot osztana szét az arra jogosultak között az Önkormányzat.
A beszerzést megelőzően a beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően több multi cég és nagy
élelmiszer áruház nyilvános árlistáit is áttekintettük. A rendelkezésre álló költségvetési forrás
figyelembe vételével a Mikulás csomagok 600,-Ft/csomag egységáron, az élelmiszercsomagok 2.000,Ft/csomag egységáron kerülnek megvásárlásra.
A fenti egységárak és darabszámok alapján várhatóan 1.682.000,-Ft lesz a két fajta csomag
összköltsége, így javasolt idén is 1.700.000,-Ft keretösszeg elkülönítése e célra. A Pénzügyi Osztály
szóbeli tájékoztatása alapján a támogatáshoz a szükséges forrás a költségvetési rendeletben
rendelkezésre áll.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatásról szóló előterjesztést
megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék!
Határozati javaslat
Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag nyújtásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a
szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31.§-ban
biztosított jogkörében úgy dönt, hogy az óvodás és általános iskolás gyermekek, valamint a 70.
életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére természetbeni támogatásként élelmiszercsomagot
nyújt, melyre a 2016. évi költségvetéséből 1.700.000 Ft forrást biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Harkány, 2016. november 14.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tárgy:Döntés mikulás csomag és karácsonyi
élelmiszercsomag nyújtásáról a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és
gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet alapján

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
2. ) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS
RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

7 /2015. (II.27.)

határozat

Egyszerű többség

1.oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
november 24. napján tartandó rendes testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag
nyújtásáról a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 31.§-sa biztosítja a jogi alapot a gyermekek és az időskorúak települési
támogatásához, mely szerint:
„A Képviselő-testület az óvodás és általános iskolás gyermekek, valamint a 70. életévüket betöltöttek
és az annál idősebbek részére természetbeni támogatásként – hivatalból - évente egy alkalommal
élelmiszercsomagot biztosíthat, az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott forrás
rendelkezésre állása esetén, képviselő-testületi határozat alapján.”
A támogatás keretében az előzetes felmérések alapján mintegy 470 db Mikulás csomagot és 700db
élelmiszercsomagot osztana szét az arra jogosultak között az Önkormányzat.
A beszerzést megelőzően a beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően több multi cég és nagy
élelmiszer áruház nyilvános árlistáit is áttekintettük. A rendelkezésre álló költségvetési forrás
figyelembe vételével a Mikulás csomagok 600,-Ft/csomag egységáron, az élelmiszercsomagok 2.000,Ft/csomag egységáron kerülnek megvásárlásra.
A fenti egységárak és darabszámok alapján várhatóan 1.682.000,-Ft lesz a két fajta csomag
összköltsége, így javasolt idén is 1.700.000,-Ft keretösszeg elkülönítése e célra. A Pénzügyi Osztály
szóbeli tájékoztatása alapján a támogatáshoz a szükséges forrás a költségvetési rendeletben
rendelkezésre áll.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatásról szóló előterjesztést
megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék!
Határozati javaslat
Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag nyújtásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a
szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31.§-ban
biztosított jogkörében úgy dönt, hogy az óvodás és általános iskolás gyermekek, valamint a 70.
életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére természetbeni támogatásként élelmiszercsomagot
nyújt, melyre a 2016. évi költségvetéséből 1.700.000 Ft forrást biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Harkány, 2016. november 14.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tárgy: A Villányi Mikrotérségi Szociális
és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Melléklet: Társulási Megállapodás
Módosító Okirata
ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

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

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző
-

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
17. oldal társulási megállapodás

ELŐTERJESZTÉS:Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.
november 24. napján tartandó ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása.
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. november 07. napján
megtartott Társulási Tanácsülésén elhangzott, hogy Alsószentmárton, Bisse, Babarcszőlős,
Siklósbodony, Garé és Rádfalva települések 2017. 01. 01. napjától kilépnek a Társulásból a
házi segítségnyújtás feladatellátás tekintetében. Az önkormányzatok kilépési szándékukról a
Mötv. és a Társulási Megállapodás által előírt határidőben értesítették a Társulást. A kilépés
miatt a Társulási Megállapodás házi segítségnyújtásra vonatkozó tagi köre módosul (a
Társulási Megállapodás I/6. pontja), mely változás 2017. 01. 01. napjával fog hatályba lépni.
A családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó tagi kör változatlan marad. A
Társulási Megállapodás IV/3. pontjának megfelelően módosul a Társulási Megállapodás 1. sz.
melléklete a házi segítségnyújtás szolgáltatásra irányadó költségvetési hozzájárulási arányok
megváltozása miatt.
A Társulási Megállapodás 2017.01.01. napjától életbe lépő szövegében bekövetkező
módosulások egyesével:
1.

a Társulási Megállapodás I.6. pontjában változik a TAG1 körre vonatkozó felsorolás, az 1)3), 12), 21)-22) pontban felsorolt tagok törlésre kerülnek, a számozás értelemszerű
megváltozásával, a felsorolás 1-től 21-ig terjed, a MÁK törzskönyvi rendszeréhez igazítva
pontosításra, kiírásra kerültek továbbá az utcanevek és az út/utca megjelölés,
2. a III.2.3. pontban – elírás miatt – a „VI.” számozás „V.” számozásra javítva,
3. a IV.7. d) pont kiegészül az alábbi szövegrészekkel: „kiszabása tárgyában meghozandó
döntésekhez, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához”, (…) „megbízatás
megszűnéséről” való döntéseknél.
4. a IV.7.h) pont szövegezése kiegészül az alábbiakkal: „az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja
szerinti”
5. a jelenlegi IV.7. pont kiegészül az alábbi i) ponttal „az SZMSZ-ben meghatározott ügyek
eldöntéséhez”,
6. az V.1. c) pontban a „2015.01.01.” helyébe „2016.01.01.” lép, hasonlóképpen a 2. pontban,
7. az V. fejezetben a pontok számozása 1-től 14-ig terjed – a korábbi szövegverziót javítva,
illetve a 13. pontban a „VI.” fejezetre való hivatkozás „V”-re módosul,
8. a VIII.5. pontjában a jelenleg hatályos szöveg helyébe az elfogadott megállapodásban
szereplő szöveg lép,
9. a IX.3. pont törlésre kerül, a fejezet számozásának értelemszerű megváltozásával,
10. a X.4. pontban a „2016.01.01.” helyébe „2017.01.01.” lép,
11. a keltezés 2016.11.07. napjára változik,

12. az aláírók köre módosul, az I.6. pontban foglaltaknak megfelelően,
13. az 1. sz. melléklet helyébe a jelen szövegben szereplő, a 21 tagra vonatkozó, a 2016.01.01-i
lakosságszámhoz igazodó költségvetési hozzájárulási arányokat tartalmazó melléklet lép,
14. a 2. sz. melléklet helyébe az elfogadott megállapodásban szereplő, a 2016.01.01-i
lakosságszámot és az ahhoz igazodó költségvetési hozzájárulási arányokat tartalmazó 2. sz.
melléklet lép.
Fent leírtak és a jelen előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodásban foglaltakra tekintettel,kérem, szíveskedjenek az alábbi
határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni.
Határozati javaslat:
Döntés a VillányiMikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Alsószentmárton,
Babarcszőlős, Bisse, Garé, Rádfalva és Siklósbodony településeknek a Villányi Mikrotérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulásból történő kilépésére vonatkozó döntését tudomásul veszi
és ennek megfelelően a Társulási Megállapodás 2017. 01. 01. napjától hatályos módosítását a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Kelt: Harkány, 2016. november 14.
Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tárgy: A Villányi Mikrotérségi Szociális
és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása.
Melléklet: Társulási Megállapodás
Módosító Okirata
ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

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

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző
-

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
17. oldal társulási megállapodás

ELŐTERJESZTÉS:Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.
november 24. napján tartandó ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása.
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. november 07. napján
megtartott Társulási Tanácsülésén elhangzott, hogy Alsószentmárton, Bisse, Babarcszőlős,
Siklósbodony, Garé és Rádfalva települések 2017. 01. 01. napjától kilépnek a Társulásból a
házi segítségnyújtás feladatellátás tekintetében. Az önkormányzatok kilépési szándékukról a
Mötv. és a Társulási Megállapodás által előírt határidőben értesítették a Társulást. A kilépés
miatt a Társulási Megállapodás házi segítségnyújtásra vonatkozó tagi köre módosul (a
Társulási Megállapodás I/6. pontja), mely változás 2017. 01. 01. napjával fog hatályba lépni.
A családsegítésre és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó tagi kör változatlan marad. A
Társulási Megállapodás IV/3. pontjának megfelelően módosul a Társulási Megállapodás 1. sz.
melléklete a házi segítségnyújtás szolgáltatásra irányadó költségvetési hozzájárulási arányok
megváltozása miatt.
A Társulási Megállapodás 2017.01.01. napjától életbe lépő szövegében bekövetkező
módosulások egyesével:
1.

a Társulási Megállapodás I.6. pontjában változik a TAG1 körre vonatkozó felsorolás, az 1)3), 12), 21)-22) pontban felsorolt tagok törlésre kerülnek, a számozás értelemszerű
megváltozásával, a felsorolás 1-től 21-ig terjed, a MÁK törzskönyvi rendszeréhez igazítva
pontosításra, kiírásra kerültek továbbá az utcanevek és az út/utca megjelölés,
2. a III.2.3. pontban – elírás miatt – a „VI.” számozás „V.” számozásra javítva,
3. a IV.7. d) pont kiegészül az alábbi szövegrészekkel: „kiszabása tárgyában meghozandó
döntésekhez, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához”, (…) „megbízatás
megszűnéséről” való döntéseknél.
4. a IV.7.h) pont szövegezése kiegészül az alábbiakkal: „az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja
szerinti”
5. a jelenlegi IV.7. pont kiegészül az alábbi i) ponttal „az SZMSZ-ben meghatározott ügyek
eldöntéséhez”,
6. az V.1. c) pontban a „2015.01.01.” helyébe „2016.01.01.” lép, hasonlóképpen a 2. pontban,
7. az V. fejezetben a pontok számozása 1-től 14-ig terjed – a korábbi szövegverziót javítva,
illetve a 13. pontban a „VI.” fejezetre való hivatkozás „V”-re módosul,
8. a VIII.5. pontjában a jelenleg hatályos szöveg helyébe az elfogadott megállapodásban
szereplő szöveg lép,
9. a IX.3. pont törlésre kerül, a fejezet számozásának értelemszerű megváltozásával,
10. a X.4. pontban a „2016.01.01.” helyébe „2017.01.01.” lép,
11. a keltezés 2016.11.07. napjára változik,
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A VILLÁNYI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁSA
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
2.
3.
4.

A Társulás neve: Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás.
A Társulás székhelye: 7773 Villány, Fő tér 1.
A Társulás működési területe: a tag települési önkormányzatok közigazgatási
területe.
A Társulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkező társulás, amelynek
munkaszervezeti, pénzügyi-gazdasági feladatait a Villányi Közös Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) látja el.

5.

A Társulás pecsétje: kör alakú, középen Magyarország címere, a kör szélén a „Villányi
Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás” körbefutó felirattal.

6.

A Társulás tagjai:
1) Cún Községi Önkormányzat, 7843 Cún, Fő utca 78. (képviseli: Dudás János
polgármester)
2) Diósviszló Község Önkormányzata, 7817 Diósviszló, Petőfi Sándor utca 106.
(képviseli: Keserűné Nagy Margit polgármester)
3) Drávacsehi Község Önkormányzata, 7849 Drávacsehi, Kossuth utca 2. (képviseli:
Németh Tamás polgármester)
4) Drávacsepely Község Önkormányzat, 7846 Drávacsepely, Dózsa György utca 2.
(képviseli: Bónis Gyuláné polgármester)
5) Drávapalkonya Község Önkormányzata, 7850 Drávapalkonya, Fő utca 42. (képviseli:
Pápai Zoltánné polgármester)
6) Drávapiski Községi Önkormányzat, 7843 Drávapiski, Fő utca 2. (képviseli: Mali
Zoltán polgármester)
7) Drávaszabolcs Község Önkormányzata, 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 1.
(képviseli: Baráth Attiláné polgármester)
8) Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, 7847 Drávaszerdahely, Kossuth Lajos utca
17. (képviseli: Alpár György Zoltán polgármester)
9) Gordisa Község Önkormányzata, 7853 Gordisa, Kossuth L. utca 12. (képviseli:
Lukácsné Kislaki Zsuzsanna polgármester)
10) Harkány Város Önkormányzata, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4. (képviseli:
Baksai Endre Tamás polgármester)
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11) Ipacsfa Községi Önkormányzat, 7847 Ipacsfa, Petőfi Sándor utca 16. (képviseli:
Pancsa Ferenc polgármester)
12) Kémes Községi Önkormányzat, 7843 Kémes, Kossuth L. utca 18 (képviseli:
Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester)
13) Kisdér Községi Önkormányzata, 7814 Kisdér, Petőfi utca 52. (képviseli: dr. Ács Imre
polgármester)
14) Kisjakabfalva Község Önkormányzata, 7773 Kisjakabfalva, Fő utca 65. (képviseli:
Biró László polgármester)
15) Kovácshida Község Önkormányzat, 7847 Kovácshida, Fő utca 13. (képviseli: KüzdőÁbrahám Edit polgármester)
16) Márfa Községi Önkormányzat, 7817 Márfa, Fő utca 45. (képviseli: Farkas József
polgármester)
17) Szaporca Községi Önkormányzat, 7843 Szaporca, Kossuth utca 5. (képviseli: Pál
Csaba polgármester)
18) Szava Községi Önkormányzat, 7813 Szava, Kossuth L. utca 41. (képviseli: Haszillóné
Lovas Beatrix polgármester)
19) Tésenfa Községi Önkormányzat, 7843 Tésenfa, Kossuth L. utca 71. (képviseli: Hideg
József polgármester)
20) Villány Város Önkormányzata, 7773 Villány,Fő tér 1. (képviseli: Takáts Gyula Imre
polgármester),
21) Villánykövesd Község Önkormányzata, 7772 Villánykövesd, Kossuth L. utca 2.
(képviseli: Róth András Ervin polgármester), a továbbiakban: Tag 1,
Diósviszló Község Önkormányzata, Kovácshida Község Önkormányzat, Harkány Város
Önkormányzata, Villány Város Önkormányzata a továbbiakban úgy is, mint Tag 2, a
továbbiakban együttesen: Tagönkormányzatok/Tagok
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II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI
A felsorolt tagok a Társulást a társult önkormányzatok összehangolt kötelező feladataik
ellátására, intézmény fenntartására hozzák létre. A Társulásban résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes
tevékenység érdekében jelen megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzítettek
szerint szervezik meg, illetve hangolják össze a települési önkormányzatok egyes alábbi
feladatait:
1.

szociális szolgáltatások és ellátások nyújtása, szociális ellátás feltételeinek biztosítása
körében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szerinti szociális alapszolgáltatások ellátása az alábbiak
szerint:
1.1
1.2

2.

a TAG1 önkormányzatok által lakosságuk részére társulásban biztosított házi
segítségnyújtás, valamint
a TAG2 önkormányzatok, mint közös
önkormányzati
hivatalok
székhelytelepülései által a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
településeken, az érintett települések lakosságának társulásban nyújtott
családsegítés; továbbá

a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások körében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások keretében a TAG2 önkormányzatok
mint közös önkormányzati hivatalok székhelytelepülései által a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó településeken, az érintett települések lakosságának társulásban,
gyermekjóléti alapellátás keretében, személyes gondoskodásként nyújtott
gyermekjóléti szolgáltatás,

Tagok a fenti feladatok ellátásáról az általuk létrehozott intézmény útján gondoskodnak, a
Megállapodásban foglaltak szerint. A részletes feladatokat az intézmény alapító okirata
tartalmazza.
Fentieken túl a Társulás feladatát képezik:
- az Szt. 92.§ (3) bekezdésével összhangban, szolgáltatástervezési koncepció készítése
a szociálisan rászorult személyeknek biztosítandó szolgáltatási feladatokról,
amelyet a Társulás kétévente felülvizsgál és aktualizál,
- helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozása az Szt. 58/B. § (2) bekezdésben
foglaltak szerint, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére,
mely évente legalább egy alkalommal ülésezik a tagönkormányzatok, a társulás
területén szociális intézményeket működtető fenntartók és a helyi rendeletben
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meghatározott szervezetek képviselői részvételével.

III. A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE
1.

A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a Tagönkormányzatoknak a Megállapodás II. pontjában foglalt feladatai ellátása érdekében,
az ott meghatározott ellátási területtel intézményt tart fenn az alábbiak szerint:
Közös fenntartású intézmény megnevezése, székhelye:
Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (7773 Villány, Deák F. u. 22.)

2.

A közös fenntartású intézmények működésével kapcsolatos kérdések:
2.1. Az intézmény alapítója és Fenntartója a Társulás. Az intézmény tekintetében a
fenntartói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.
2.2. Az irányítási jogköröket az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)
9.§-a, a joggyakorlással kapcsolatos rendelkezéseket az Áht. 9/A.§-a, a hatáskör
címzettjét az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 6.§-a és 1. számú melléklete II.1. pontjának c) pontja határozza
meg. A fenntartói jogok körét az Szt. 92/B.§ (1) bekezdése, illetve a Gyvt. 104.§ (1)
bekezdése nevesíti.
2.3. Az intézmény működtetését a felek határozatlan időre vállalják. Az intézmény
fenntartását a Tagok a Megállapodás V. fejezetében foglaltak szerint
finanszírozzák.
2.4. Az intézményvezető évente egy alkalommal beszámol a Társulásnak a szakmai
működésről.

IV.
1.
2.

3.
4.

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

A Társulás szervei a Társulási Tanács, az elnök, az alelnök. A Társulást az Elnök
képviseli.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulás tagjait a
tagönkormányzatok képviselő-testületei által delegált személyek képviselik. A Tagot
képviselő személyt akadályoztatása esetén:
a)
a Tag-önkormányzat képviselő-testülete által delegált tag, illetve
b)
amennyiben a Tag Képviselő-testülete a polgármestert delegálja, úgy
akadályoztatása esetén az a) pont szerinti személy vagy a törvény erejénél fogva
az alpolgármester helyettesítheti.
Az a) pont szerinti helyettesítés esetén a képviseleti jogosultság igazolása írásbeli
formához kötött.
A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Tanácsban minden tag
egységesen 1 szavazattal rendelkezik.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok felével rendelkező
tagok képviselője jelen van.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához TAG1 önkormányzatok esetén
legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők
szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát, TAG2 önkormányzatok esetén az egyszerű többséggel meghozott
határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az igen szavazatok száma meghaladja a
jelenlévő képviselők szavazatainak több, mint a felét
A minősített többséghez a mind a TAG1, mind TAG2 önkormányzatok részvételével
összehívott Társulási Tanácsi ülésen annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban résztvevő tagok szavazatainak több, mint a felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
Minősített többség szükséges:
a) a Társulási Megállapodás elfogadásához, módosításához, megszüntetéséhez, a
Társulás megszüntetéséhez;
b) az SZMSZ elfogadásához és módosításához;
c)
elnök és alelnök személyének megválasztásához;
d) a Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása
tárgyában
meghozandó
döntésekhez,
összeférhetetlenség,
méltatlanság megállapításához, kizárásról, megbízatás megszűnéséről való
döntéseknél;
e) intézmény alapításához; és megszüntetéséhez; intézményátszervezésről szóló
döntés meghozatalához;
f)
külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez,
nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, abból történő
kiváláshoz;
g) titkos szavazás elrendeléséhez;
h) az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez;
i)
az SZMSZ-ben meghatározott ügyek eldöntéséhez.
A Társulási Tanács ülésére a megállapodás II. pontjában meghatározott feladatokra
társult Tagönkormányzatokat kell meghívni, a határozatképességre és
döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések is ennek megfelelően, az adott tagi kör
figyelembe vételével, adott tagokra kiterjedően irányadóak.
A Társulás működésével összefüggő teendőket, munkaszervezeti feladatokat a Közös
Hivatal látja el.
A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek beszámolni
képviselő-testületeiknek a Társulás tevékenységéről.
A Társulási Tanács működésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Társulási
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, az alábbiakra kiterjedően:
a) A Társulás hivatalos megnevezése, székhelye,
b) A Társulási Tanács átruházott hatásköreinek felsorolása,
c)
A Társulási Tanács üléseinek összehívása, vezetése, tanácskozási rendje,
d) a Társulási Tanács tagjaira vonatkozó magatartási szabályok, az ülés rendjének
fenntartása és az annak érdekében hozható intézkedések,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
12.

V.

1.

a nyilvánosság biztosítása,
a döntéshozatali eljárás, a szavazás módja,
határozathozatal,
a Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyve,
közmeghallgatás,
A Társulás szervei, azok jogállása, feladatai
a Közös Hivatal jegyzőjének a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére
irányuló kötelezettsége,
a Társulási Tanács bizottságai.

A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása
A Társulás működésével kapcsolatos, munkaszervezeti feladatait a Közös Hivatal látja
el, amely magában foglalja a társulás döntés-előkészítési, végrehajtási és
adminisztratív feladatait, az alábbiakra kiterjedően:
a) ellátja az adminisztrációs és igazgatási feladatokat,
b) ellátja a pénzügyi, gazdálkodással összefüggő feladatokat, egyebek között:
- javaslatot tesz a Társulás éves költségvetési előirányzataira, elkészíti a Társulás
költségvetését, féléves és éves pénzügyi beszámolóit, az időközi költségvetési és
mérlegjelentést,
- ellenőrzi a tagok által fizetendő pénzügyi hozzájárulás jelen megállapodásban
foglaltak szerinti határidőre történő befizetésének, az anyagi támogatások
időarányos befizetésének megtörténtét,
- figyelemmel kíséri a társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét,
figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Társulás működését,
- intézi a Társulást megillető állami támogatások igénylésével, az igénylés
módosításával és a lemondással, valamint a támogatás visszafizetésével, a
kapcsolódó
adatszolgáltatásokkal
kapcsolatos
feladatokat,
pályázati
támogatások lehívását, stb.,
c)
ellátja az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatokat,
d)
ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe
utal.

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, A PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE,
MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA, NEMFIZETÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS,
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, ELLENŐRZÉS

A Társulás gazdálkodását, intézmény-fenntartási, feladat-ellátási és működési
költségeit az alábbi pénzügyi forrásokból finanszírozza:
a) a feladatellátáshoz kapcsolódóan, a vonatkozó szakágazati jogszabályok,
valamint a központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. rendelkezései
szerint a Társulásban részes önkormányzatokat megillető állami támogatásból,
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b)
c)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

kötött felhasználású állami támogatásból, valamint
az a)-b) pontokon felül a működéshez, gazdálkodáshoz, feladat-ellátáshoz,
intézményfenntartáshoz
szükséges,
a
tagönkormányzatok
által
a
feladatellátáshoz lakosságszám-arányosan – a 2016.01.01. napján fennálló, KSH
által közzétett lakosságszám alapulvételével – befizetett pénzügyi
hozzájárulásból, illetve
d) egyéb forrásból (pl. pályázati támogatásból).
A TAG2 önkormányzatok – mint Közös Önkormányzati Hivatalok székhelytelepülései
– által a Megállapodás II. pontjának 1.2. és 2. pontjában meghatározott
feladatellátáshoz kapcsolódóan fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértéke a Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok összlakosságszámához igazodik.
A települések 2016.01.01. napján fennálló lakosságszámát, valamint a pénzügyi
hozzájárulás mértékének százalékos arányát a Tagok vonatkozásában az 1. és 2. sz.
mellékletek tartalmazzák.
A társulás költségvetését a Társulási Tanács költségvetési határozatban állapítja meg.
A Társulás költségvetése két részből tevődik össze, igazodva a Megállapodás II. pontja
szerinti differenciált tagi körhöz és feladatellátáshoz.
A Megállapodás II. pontja szerinti összes feladat ellátásával és az
intézményfenntartással kapcsolatban közösen felmerült, egyértelműen valamely
feladathoz nem rendelhető költségek tekintetében a költségvetés elkészítése során az
Intézményvezető javaslata szerint kerül meghatározásra a közösen felmerült
költségek aránya a költségvetésben, továbbá a Társulás felhatalmazásával az
Intézményvezető dönt a költségek egyes feladatok közötti arányos megosztásáról, e
költségek elszámolása a költségvetés végrehajtása során ennek megfelelően történik.
A Tagok a pénzügyi hozzájárulást két egyenlő részletben, az alábbi ütemezésben és
határidőig kötelesek a Társulás bankszámlájára banki átutalással megfizetni:
a) az első részletet adott év március 31. napjáig, illetve, amennyiben a költségvetés
elfogadására későbbi időpontban kerül sor, legkésőbb a költségvetés
elfogadását követő 15 napon belül,
b) a második részletet adott év július 31. napjáig.
A Társulás Tagjai kötelesek a költségvetési számlájukat vezető pénzforgalmi
szolgáltatójuknak adott, a Társulást a számlára vonatkozó beszedési megbízás
benyújtására feljogosító, a pénzforgalmi szolgáltató által visszaigazolt/záradékolt
felhatalmazó nyilatkozatot (a továbbiakban: felhatalmazó levél) eredetben a Társulás
részére rendelkezésre bocsátani. Amennyiben bármely Tag költségvetési
számlaszáma változik, úgy a változást követő 15 napon belül köteles az új
költségvetési számlaszámra vonatkozó, záradékolt felhatalmazó levél eredeti
példányát a Közös Hivatalnak átadni.
Amennyiben bármely tagönkormányzat az általa fizetendő pénzügyi hozzájárulást az
arra megállapított határidőben nem teljesíti, úgy a Társulás Elnöke jogosult és köteles
a tagot írásban felszólítani, 15 napos fizetési határidő tűzésével. Amennyiben az első
fizetési felszólítás ellenére a Tagönkormányzat tartozását nem teljesíti, úgy a Társulás
Elnöke ismételt fizetési felszólítást küld, melyben 8 napos fizetési határidővel a
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

tartozás kiegyenlítésére hívja fel a Tagot.
Ha a tag az ismételt írásbeli felszólításban meghatározott határidőn belül továbbra
sem tesz eleget kötelezettségének, a Társulás elnöke gondoskodik a követelés
összegének a tag bankszámlájáról azonnali beszedési megbízással történő
behajtásáról a Társulás bankszámlája javára. Amennyiben az azonnali beszedési
megbízás nem jár eredménnyel, az Elnök jogosult annak ismételt benyújtására.
Amennyiben a Tag kétszeri felszólítás ellenére, a második írásbeli felszólításban
meghatározott határidőre sem rendezi tartozását, és a benyújtott beszedési megbízás
sem vezet eredményre vagy azt felhatalmazó levél hiányában nem lehetett
benyújtani, úgy a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével a
Tagönkormányzatot év közben is kizárhatja a társulásból, egyúttal – kizárás
hiányában is – megteheti a szükséges lépéseket a követelés (a tartozás és kamatai)
jogi úton történő érvényesítése érdekében.
Késedelmes teljesítés esetén a Társulás a Taggal szemben, a fennálló lejárt tartozás
után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
késedelmi kamatra vonatkozó igényt érvényesíthet.
A Társulás elnöke jogosult a Társulás meglévő pénzeszközeire, a vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával, - a Társulás gazdálkodását nem veszélyeztetve lekötési megbízást adni.
A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt,
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat,
kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
A Társulás által beadott pályázatok saját erejének finanszírozásához vállalt
kötelezettséget nem teljesítő Társulási tagokkal szemben a Megállapodás V.
pontjában foglalt, nemfizetés esetén alkalmazandó eljárásrend irányadó.
A Társulás működésének jogszerűségét Magyarország Alaptörvénye, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) alapján a Kormányhivatal ellenőrzi, amely ellátja a társulás
működésének törvényességi felügyeletét. A Társulás pénzügyi-gazdasági
tevékenységét a Társulás belső ellenőr útján ellenőrzi.

VI.

1.

2.
3.

KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

A társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat a Társulási Tanács
elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy írja
alá.
A társulás nevében, a társulás költségvetésében előirányzat terhére a Társulási
Tanács elnöke vagy az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Közös Hivatal pénzügyi
8

csoportvezetője illetve a szabályzatban erre kijelölt személy jogosult.

VII. A TÁRSULÁS VAGYONA

1.

A Tagok Társulásba bevitt vagyonát a Tagok vagyonaként kell nyilvántartani, a
vagyonszaporulat e Társulási Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a
Tagönkormányzatok közös vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni, a Társulási Megállapodás IX. pontjában foglalt eltérésekkel.

2.

A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet. Amennyiben uniós/hazai beruházás,
pályázat előírásai alapján a pályázó szervezet csak a Társulás lehet és az eljárási
feltételek alapján a vagyon a Társulást illeti meg. A Társulás fennállása alatt a
tulajdonosi jogokat a Társulás vagyona vonatkozásában a Társulási Tanács
gyakorolja.

VIII. A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS,
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE,
TAG KIVÁLÁSA, A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

1.

2.

3.

4.

A Társuláshoz bármely önkormányzat csatlakozhat. A csatlakozás napja január 1.
vagy július 1. napja lehet. A csatlakozási szándékról a Társulási Tanácsot írásban
értesíteni kell,, a döntést a csatlakozni szándékozó önkormányzat a csatlakozást
megelőzően legalább hat hónappal köteles meghozni. Az új tag csatlakozási
kérelméről a Társulási Tanács ülésén határozattal dönt. A tagfelvételi kérelemhez az
új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott, minősített többséggel
elfogadott képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát,
hogy a Társulási Megállapodásban foglalt követelményeket maradéktalanul elfogadja.
A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához, illetve a Társulás
megszüntetéséhez.
A Társulásból kiválni augusztus 31., illetve december 31. napjával lehet. A kiválásról
szóló, minősített többséggel hozott képviselő-testületi döntést a Társulásból kiválni
szándékozó képviselő-testület legkésőbb a kiválás napját megelőző hat hónappal
korábban köteles meghozni és a Társulással közölni.
A társulás tanácsának minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával, illetve a pénzügyi hozzájárulási kötelezettség nem teljesítése miatt év
közben is, kizárhatja a társulásból azt a tag-önkormányzatot, amely a Társulási
Megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett
9

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

eleget.
A Társulásból történő kilépés, illetve kizárás nem mentesíti a kilépő, illetve kizárt
önkormányzatot a
Társulási Megállapodásban vállalt, még fennálló anyagi
kötelezettségek, illetve tartozás teljesítése alól. Kilépés/kizárás esetén a felek külön
megállapodásban szabályozzák a kilépő/kizárt tag és a Társulás közötti közfeladat
átadás-átvétel rendjét és az ahhoz kapcsolódó feladatokat, illetve jogokat és
kötelezettségeket.
A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás illetve kizárás esetén - eltérő
megállapodás hiányában - a Társulás vagyonát azon Tagnak kell visszaadni, amelyik
azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. A Társulásból történő kiválás esetén a
vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további
működését. Ebben az esetben a kivált/kizárt tagot - a Társulással kötött szerződés
alapján - használati díj illeti meg.
A Társulást a Tagok határozatlan időre hozzák létre, a Megállapodást határozatlan
időre kötik. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, illetve a Társulás
megszüntetését a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a
megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, kiválásról, illetve a Társulás
megszüntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számított harminc napon belül
döntenek.
A Társulási Megállapodás módosítása hatályba lépésének napja a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napja vagy annál későbbi időpont lehet. A Társulás
az alapító szerv által meghatározott időpontban szűnik meg, mely a törzskönyvi
bejegyzés napjánál korábbi időpont is lehet.
A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok polgármesterei írják alá.
A társulás megszűnik, ha valamennyi tagjának képviselő-testülete minősített
többséggel hozott döntésével elhatározta a társulás megszüntetését, illetve törvény
rendelkezése vagy bíróság jogerős döntése alapján.
A társulás megszűnésekor a Tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a
társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó
pénzösszeg a pénzügyi hozzájárulások arányában kerül felosztásra a Tagok között.
Ez alól kivételt képez mindaz az ingatlan vagyon, illetve ingatlanon fennálló
tulajdonrész, amelyet a Társulás mint - az általa elnyert pályázati forrásokból
fejlesztést megvalósító - ráépítő szerzett meg valamely társulási tag vagy tagok
tulajdonában álló ingatlanon. Ezen ingatlan vagyon illetve ilyen ingatlanvagyonban
fennálló társulási tulajdonrész a Társulás megszűnésével kizárólag az eredeti - az erre
vonatkozó megállapodás időpontjában - tulajdonos önkormányzat(ok) tulajdonába
kerül(nek) az eredeti tulajdoni hányaduknak megfelelő arányban. Ezen
vagyonrészekből a Társulást alkotó többi önkormányzat nem részesül, illetve ezzel
kapcsolatban semmiféle jogcímen megtérítési igényt nem támaszthat sem a
Társulással, sem a tulajdonos önkormányzat(okk)al szemben. A Társulás
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet
olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.
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A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi,
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a
törzsvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő
elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és
átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és
feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése
feltételeiben állapodnak meg.

IX.

1.

2.

3.

A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS ÁLTAL
MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI

A Tagok megállapodnak, hogy a tárulás alapvető célja a társult önkormányzatok
egyes, jelen Megállapodásban foglalt feladatainak költséghatékonyabb, takarékosabb,
szakszerűbb ellátása, kötelezettségeinek teljesítése.
A Társulási Megállapodásban illetve az egyes szolgáltatásokra vonatkozó Társulási
Tanácsi határozatokban foglalt feltételek betartásával a Társulás minden tagja azonos
feltételekkel veheti igénybe a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat.
Villány Város Önkormányzata – mint a Társulás által erre kijelölt Tagönkormányzat –
rendeletet alkot a Társulás keretében nyújtott gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről, továbbá rendeletet alkot a Társulás keretében biztosított,
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, a
házi segítségnyújtás kapcsán fizetendő intézményi térítési díjakról. Villány Város
Önkormányzata e rendeletekben szabályozza:
a) a Társulás által biztosított személyes gondoskodás formáit,
b) a Társulás által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának
módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
c)
az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható illetve
kötelezően biztosítandó ellátásokat,
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj
csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
X.

1.
2.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek
egymás között tárgyalás útján egyeztetni.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Tagok között felmerült, e
társulásból eredő jogviták elbírálására az eljárásra illetékes Pécsi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel.
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3.
4.

A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., az Áht., az
Ávr., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
A társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata
2017.01.01. napjával lép hatályba.

Villány, 2016. november 7.

_______________________________
Dudás János
polgármester
Cún Községi Önkormányzat

________________________________
Keserűné Nagy Margit
polgármester
Diósviszló Község Önkormányzata

________________________________
Németh Tamás
polgármester
Drávacsehi Község Önkormányzata

________________________________
Bónis Gyuláné
polgármester
Drávacsepely Község Önkormányzat

__________________________________
Pápai Zoltánné
polgármester
Drávapalkonya Község Önkormányzata
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___________________________________
Mali Zoltán
polgármester
Drávapiski Községi Önkormányzat

____________________________________
Baráth Attiláné
polgármester
Drávaszabolcs Község Önkormányzata

____________________________________
Alpár György Zoltán
polgármester
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat

____________________________________
Lukácsné Kislaki Zsuzsanna
polgármester
Gordisa Község Önkormányzata

___________________________________
Baksai Endre Tamás
polgármester
Harkány Város Önkormányzata

__________________________________
Pancsa Ferenc
polgármester
Ipacsfa Községi Önkormányzat
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_________________________________
Szolykóné Pfeifer Gabriella
polgármester
Kémes Községi Önkormányzat

________________________________
dr. Ács Imre
polgármester
Kisdér Községi Önkormányzata

________________________________
Biró László
polgármester
Kisjakabfalva Község Önkormányzata

_________________________________
Küzdő-Ábrahám Edit
polgármester
Kovácshida Község Önkormányzat

_________________________________
Farkas József
polgármester
Márfa Községi Önkormányzat

_________________________________
Pál Csaba
polgármester
Szaporca Községi Önkormányzat
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_________________________________
Haszillóné Lovas Beatrix
polgármester
Szava Községi Önkormányzat

________________________________
Hideg József
polgármester
Tésenfa Községi Önkormányzat

_______________________________
Róth András Ervin
polgármester
Villánykövesd Község Önkormányzata

_______________________________
Takáts Gyula Imre
polgármester
Villány Város Önkormányzata
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1. számú melléklet
A TAG1 tagönkormányzatok lakosságszáma és a költségvetési hozzájárulás aránya a
házi segítségnyújtásra vonatkozóan

Önkormányzat

KSH
kódja

Településnév

211086
232373
228617
228121
222734
212380
228608
230030
233084
221528
229948
210542
232744
212849
224226
209450
231060
234032
228024
205209
232744

Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Gordisa
Harkány
Ipacsfa
Kémes
Kisdér
Kisjakabfalva
Kovácshida
Márfa
Szava
Szaporca
Villány
Villánykövesd
Tésenfa

Teljes állandó
lakosságszám
2016.01.01.
napján

Ktg.vetési
hozzájárulási
arány (%)

254
722
209
211
277
96
702
201
304
4420
216
482
132
152
287
218
367
244
2394
282
193
12363

2,05%
5,84%
1,69%
1,71%
2,24%
0,78%
5,68%
1,63%
2,46%
35,75%
1,75%
3,90%
1,07%
1,23%
2,32%
1,76%
2,97%
1,97%
19,36%
2,28%
1,56%
100,00%
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2. számú melléklet
A TAG2 tagönkormányzatok közös önkormányzati hivatalához tartozó települések
lakosságszáma és a költségvetési hozzájárulás aránya a családsegítésre és
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan
TAG2
Közös
Teljes
Önkormányzat
Önkormányzati
állandó
TAG2
ellátási
Hivatalhoz
lakosságszám
Önkormányzatok
területének
tartozó
2016.01.01.
lakosságszáma
települések
napján
(2016.01.01.)

Diósviszló

Harkány

Kovácshida

Villány

Babarcszőlős
Bisse
Diósviszló
Garé
Kisdér
Rádfalva
Siklósbodony
Drávaszerdahely
Harkány
Márfa
Szava
Cún
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Gordisa
Ipacsfa
Kémes
Kovácshida
Szaporca
Tésenfa
Kisjakabfalva
Villány
Villánykövesd

140
245
722
303
132
223
149
201
4420
218
367
254
209
211
277
96
702
304
216
482
287
244
193
152
2394
282
13423

17

Ktg.vetési
hozzájárulási
arány (%)

1914

14,26%

5206

38,78%

3475

25,89%

2828

21,07%

13423

100,00%

Tárgy: Szociális célú tűzifa rendelet módosítása,
döntés szociális tűzifa vásárlásáról
Melléklet: Rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
4.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

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

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

21/2012. (XII.28.)

Rendelet
és határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Minősített többség (rendelet)
Egyszerű többség (határozat)

TERJEDELEM:

2.
oldal előterjesztés
2. oldal rendelet tervezet

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS:Harkány Város
november 24. napján tartandó ülésére

Önkormányzat

Képviselő-testületének

2016.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Szociális célú tűzifa rendelet módosítása, döntés szociális
tűzifa vásárlásáról
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A pályázati kiírás szerint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó
támogatásra pályázhattak, mely pályázat eredményeként Harkány Város Önkormányzata
99 erdei m3 tűzifára 1.760.220,-Ft összeget nyert. Ez a mennyiség az előző évi, 76 m3 tűzifa
mennyiséghez viszonyítva jelentős emelkedést mutat. Szabó Mátyásné szociális ügyintézővel
egyeztetve előreláthatólag ez a mennyiség elég lesz a beérkező kérelmek és a kérelmek szerint
a jogosultsági feltételeknek megfelelő lakossági igények kielégítésére.
A támogatás formája:vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke, tekintve, hogy Harkány település nem szerepel a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzatok között, így kemény lombos fafajta esetében 14.000 Ft/ erdei m3.
Az elnyert támogatáson felül kemény lombos tűzifa esetében 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA
mértékű önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelhette, amelyik a szociális rászorultság és a
2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) a háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,
valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.

Az önkormányzatnak a támogatásból vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig kell kiosztania a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017.
március 31-ig történhet meg.
A tűzifa szállításából – ideértbe a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az
önkormányzatot terhelik.
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
A rendelet módosítás kapcsán a kérelmek benyújtásának kezdő időpontja, valamint a tűzifa
kiosztásának határideje kerülne aktualizálásra.
Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette Harkány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012.
(XII.28.) önkormányzati rendelete módosítását.
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosítás társadalmi hatása
pozitív, a lakosság szociális ellátása magasabb szintű lesz.
A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás növeli az
önkormányzat szociális támogatásra biztosított kiadásait.
Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és
egészségügyi hatása nincs.
Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása közepes mértékben növeli az
apparátus adminisztratív terheit.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjék!
A rendelet módosítása mellett szükséges döntést hozni arról, hogy a szociális tűzifa pályázat
keretében elnyert 1.760.220,-Ft összegű támogatásból a 99 erdei köbméter fát mely
regisztrált erdőgazdálkodótól szerzi be az Önkormányzat beszerzési eljárás útján. Az 1000.Ft + ÁFA/m3 önerőn kívül az önkormányzatnak önerőként kell biztosítania a szállítás
teljes költségét, mert azt sem lehet a támogatásra jogosultakra áthárítani, így az ajánlatok
elbírálása során ezen költségekkel is számolnunk kell.
A Beszerzési szabályzatban előírtak szerint előzetesen megtörtént a 3 db árajánlat bekérése,
amelyre az egyes erdőgazdálkodási nyilvántartási azonosítóval rendelkező ajánlattevők az
alábbi ajánlatokat adták:
1.

2.

MÁTYÁS Fakereskedő Kft.(7101,Bonyhád, 0574/72 hrsz.): 17.800,-Ft/m3+ÁFA
összeg ellenében biztosítaná a 99 m3 tűzifát, így 1 m3 tűzifa bruttó22.606,-Ft/m3
összegbe kerülne. A MÁTYÁS Fakereskedő Kft ajánlatánál szállítási költség nem
merülne fel, mert a fa a Kft. harkányi telephelyén rendelkezésre áll.
Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete(7960 Sellye, Mátyás K. u. 87.):15.000,-Ft +
ÁFA/m3összeg ellenében biztosítaná a 99 m3 tűzifát, így 1 m3 tűzifa bruttó 19.050,-Ft
összegbe kerülne, azonban annak szállítása és az azzal járó költségek teljes mértékben
az Önkormányzatot terhelnék, tekintettel arra, hogy az erdészet nem vállal kiszállítást.

3.

A Mecsekerdő Zrt. által ajánlott Ifj. Krémer Kft-vel (7682 Bükkösd, Ifjúság u. 16.,
képv.: ifj. Krémer László) fuvarossal felvettük a kapcsolatot az esetleges tűzifa
szállítási költségek vonatkozásában Sellye-Harkány viszonylatban. A kapott árajánlat
szerint 3.500,-Ft + ÁFA/m3 áron vállalná a tűzifa szállítását. Fent leírtakat összesítve
tehát 1 m3 fa ára 15.000,-Ft + ÁFA, fuvarozásának díja 3.500,-Ft + ÁFA, így összesen
18.500,-Ft + ÁFA, bruttó költségekkel számolva 23.495,-Ft/m3 a tűzifa ára.
Kosztolányi György László (7811 Túrony, Kossuth L. u. 2/G.) 16.000,-Ft + ÁFA/m3
áron tudná biztosítani a fát és 2.362,-Ft+ÁFA/m3 összegért a fuvarozást, így a
kapott árajánlat szerint összesen bruttó23.300,-Ft/m3 összegbe kerülne 1 m3 tűzifa.

A fentiekből kiolvasható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a MÁTYÁS Fakereskedő Kft. adta,
így javasoljuk, hogy a beszerzési szabályzatban előírtaknak megfelelően a Képviselő-testület
az alábbiak szerint döntsön:
1. sz. Határozati javaslat:
Döntés szociális tűzifa vásárlása kapcsán szerződő partner kiválasztásáról
1.

2.

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális
tűzifa vásárlás kapcsán az elnyert 1.760.220,-Ft összegű, 99 erdei köbméter fának a
beszerzését a korábban bekért 3 db érvényes árajánlat alapján a legkedvezőbb árat adó
MÁTYÁS Falekereskedő Kft-vel (7101,Bonyhád, 0574/72 hrsz.) bruttó 22.606,-Ft/m3
áron megkötött szerződés útján biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Előfordulhat, az Önkormányzat idén is saját költségvetése és készlete terhére azokat a
szociálisan rászorult kérelmezőket, akik nem férnek bele a 99 erdei m3 tűzifa keretbe, a
rendelkezésére álló saját tűzifa készletéből a tavalyi évhez hasonlóan 1-1 m3 fában részesítheti.
Ebben az esetben az alábbi határozati javaslat meghozatala indokolt:
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés az Önkormányzat rendelkezésére álló saját tűzifa készletből 1-1 m3 tűzifa kiosztásáról
a jogosultak részére.
Harkány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 99 m3 tűzifát nyert, melyet a
vonatkozó helyi rendelet szabályai szerint oszt ki a jogosultaknak. A pályázaton elnyert tűzifa
mennyiségen felül, az önkormányzat az esetlegesen rendelkezésére álló saját készletéből
kérelmezőnként 1-1 m3 tűzifát biztosíthat azon kérelmezőknek, akik a pályázat által biztosított
keretbe nem fértek bele, de a rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelnek. Az
önkormányzat az ehhez szükséges forrást biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást és a határozati javaslatokat
megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék!
Kelt: Harkány, 2016. november 14.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tárgy: Szociális célú tűzifa rendelet módosítása,
döntés szociális tűzifa vásárlásáról
Melléklet: Rendelet tervezet
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Önkormányzat

Képviselő-testületének

2016.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Szociális célú tűzifa rendelet módosítása, döntés szociális
tűzifa vásárlásáról
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A pályázati kiírás szerint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó
támogatásra pályázhattak, mely pályázat eredményeként Harkány Város Önkormányzata
99 erdei m3 tűzifára 1.760.220,-Ft összeget nyert. Ez a mennyiség az előző évi, 76 m3 tűzifa
mennyiséghez viszonyítva jelentős emelkedést mutat. Szabó Mátyásné szociális ügyintézővel
egyeztetve előreláthatólag ez a mennyiség elég lesz a beérkező kérelmek és a kérelmek szerint
a jogosultsági feltételeknek megfelelő lakossági igények kielégítésére.
A támogatás formája:vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke, tekintve, hogy Harkány település nem szerepel a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzatok között, így kemény lombos fafajta esetében 14.000 Ft/ erdei m3.
Az elnyert támogatáson felül kemény lombos tűzifa esetében 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA
mértékű önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelhette, amelyik a szociális rászorultság és a
2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) a háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,
valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.

Az önkormányzatnak a támogatásból vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig kell kiosztania a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017.
március 31-ig történhet meg.
A tűzifa szállításából – ideértbe a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az
önkormányzatot terhelik.
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
A rendelet módosítás kapcsán a kérelmek benyújtásának kezdő időpontja, valamint a tűzifa
kiosztásának határideje kerülne aktualizálásra.
Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette Harkány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012.
(XII.28.) önkormányzati rendelete módosítását.
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosítás társadalmi hatása
pozitív, a lakosság szociális ellátása magasabb szintű lesz.
A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás növeli az
önkormányzat szociális támogatásra biztosított kiadásait.
Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és
egészségügyi hatása nincs.
Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása közepes mértékben növeli az
apparátus adminisztratív terheit.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjék!
A rendelet módosítása mellett szükséges döntést hozni arról, hogy a szociális tűzifa pályázat
keretében elnyert 1.760.220,-Ft összegű támogatásból a 99 erdei köbméter fát mely
regisztrált erdőgazdálkodótól szerzi be az Önkormányzat beszerzési eljárás útján. Az 1000.Ft + ÁFA/m3 önerőn kívül az önkormányzatnak önerőként kell biztosítania a szállítás
teljes költségét, mert azt sem lehet a támogatásra jogosultakra áthárítani, így az ajánlatok
elbírálása során ezen költségekkel is számolnunk kell.
A Beszerzési szabályzatban előírtak szerint előzetesen megtörtént a 3 db árajánlat bekérése,
amelyre az egyes erdőgazdálkodási nyilvántartási azonosítóval rendelkező ajánlattevők az
alábbi ajánlatokat adták:
1.

2.

MÁTYÁS Fakereskedő Kft.(7101,Bonyhád, 0574/72 hrsz.): 17.800,-Ft/m3+ÁFA
összeg ellenében biztosítaná a 99 m3 tűzifát, így 1 m3 tűzifa bruttó22.606,-Ft/m3
összegbe kerülne. A MÁTYÁS Fakereskedő Kft ajánlatánál szállítási költség nem
merülne fel, mert a fa a Kft. harkányi telephelyén rendelkezésre áll.
Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete(7960 Sellye, Mátyás K. u. 87.):15.000,-Ft +
ÁFA/m3összeg ellenében biztosítaná a 99 m3 tűzifát, így 1 m3 tűzifa bruttó 19.050,-Ft
összegbe kerülne, azonban annak szállítása és az azzal járó költségek teljes mértékben
az Önkormányzatot terhelnék, tekintettel arra, hogy az erdészet nem vállal kiszállítást.

3.

A Mecsekerdő Zrt. által ajánlott Ifj. Krémer Kft-vel (7682 Bükkösd, Ifjúság u. 16.,
képv.: ifj. Krémer László) fuvarossal felvettük a kapcsolatot az esetleges tűzifa
szállítási költségek vonatkozásában Sellye-Harkány viszonylatban. A kapott árajánlat
szerint 3.500,-Ft + ÁFA/m3 áron vállalná a tűzifa szállítását. Fent leírtakat összesítve
tehát 1 m3 fa ára 15.000,-Ft + ÁFA, fuvarozásának díja 3.500,-Ft + ÁFA, így összesen
18.500,-Ft + ÁFA, bruttó költségekkel számolva 23.495,-Ft/m3 a tűzifa ára.
Kosztolányi György László (7811 Túrony, Kossuth L. u. 2/G.) 16.000,-Ft + ÁFA/m3
áron tudná biztosítani a fát és 2.362,-Ft+ÁFA/m3 összegért a fuvarozást, így a
kapott árajánlat szerint összesen bruttó23.300,-Ft/m3 összegbe kerülne 1 m3 tűzifa.

A fentiekből kiolvasható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a MÁTYÁS Fakereskedő Kft. adta,
így javasoljuk, hogy a beszerzési szabályzatban előírtaknak megfelelően a Képviselő-testület
az alábbiak szerint döntsön:
1. sz. Határozati javaslat:
Döntés szociális tűzifa vásárlása kapcsán szerződő partner kiválasztásáról
1.

2.

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális
tűzifa vásárlás kapcsán az elnyert 1.760.220,-Ft összegű, 99 erdei köbméter fának a
beszerzését a korábban bekért 3 db érvényes árajánlat alapján a legkedvezőbb árat adó
MÁTYÁS Falekereskedő Kft-vel (7101,Bonyhád, 0574/72 hrsz.) bruttó 22.606,-Ft/m3
áron megkötött szerződés útján biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Előfordulhat, az Önkormányzat idén is saját költségvetése és készlete terhére azokat a
szociálisan rászorult kérelmezőket, akik nem férnek bele a 99 erdei m3 tűzifa keretbe, a
rendelkezésére álló saját tűzifa készletéből a tavalyi évhez hasonlóan 1-1 m3 fában részesítheti.
Ebben az esetben az alábbi határozati javaslat meghozatala indokolt:
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés az Önkormányzat rendelkezésére álló saját tűzifa készletből 1-1 m3 tűzifa kiosztásáról
a jogosultak részére.
Harkány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 99 m3 tűzifát nyert, melyet a
vonatkozó helyi rendelet szabályai szerint oszt ki a jogosultaknak. A pályázaton elnyert tűzifa
mennyiségen felül, az önkormányzat az esetlegesen rendelkezésére álló saját készletéből
kérelmezőnként 1-1 m3 tűzifát biztosíthat azon kérelmezőknek, akik a pályázat által biztosított
keretbe nem fértek bele, de a rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelnek. Az
önkormányzat az ehhez szükséges forrást biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást és a határozati javaslatokat
megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék!
Kelt: Harkány, 2016. november 14.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző
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Önkormányzat

Képviselő-testületének

2016.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Szociális célú tűzifa rendelet módosítása, döntés szociális
tűzifa vásárlásáról
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A pályázati kiírás szerint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó
támogatásra pályázhattak, mely pályázat eredményeként Harkány Város Önkormányzata
99 erdei m3 tűzifára 1.760.220,-Ft összeget nyert. Ez a mennyiség az előző évi, 76 m3 tűzifa
mennyiséghez viszonyítva jelentős emelkedést mutat. Szabó Mátyásné szociális ügyintézővel
egyeztetve előreláthatólag ez a mennyiség elég lesz a beérkező kérelmek és a kérelmek szerint
a jogosultsági feltételeknek megfelelő lakossági igények kielégítésére.
A támogatás formája:vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke, tekintve, hogy Harkány település nem szerepel a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzatok között, így kemény lombos fafajta esetében 14.000 Ft/ erdei m3.
Az elnyert támogatáson felül kemény lombos tűzifa esetében 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA
mértékű önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelhette, amelyik a szociális rászorultság és a
2016. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatálybalépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) a háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,
valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.

Az önkormányzatnak a támogatásból vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig kell kiosztania a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017.
március 31-ig történhet meg.
A tűzifa szállításából – ideértbe a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az
önkormányzatot terhelik.
A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül.
A rendelet módosítás kapcsán a kérelmek benyújtásának kezdő időpontja, valamint a tűzifa
kiosztásának határideje kerülne aktualizálásra.
Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette Harkány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012.
(XII.28.) önkormányzati rendelete módosítását.
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosítás társadalmi hatása
pozitív, a lakosság szociális ellátása magasabb szintű lesz.
A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás növeli az
önkormányzat szociális támogatásra biztosított kiadásait.
Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és
egészségügyi hatása nincs.
Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása közepes mértékben növeli az
apparátus adminisztratív terheit.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt
rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjék!
A rendelet módosítása mellett szükséges döntést hozni arról, hogy a szociális tűzifa pályázat
keretében elnyert 1.760.220,-Ft összegű támogatásból a 99 erdei köbméter fát mely
regisztrált erdőgazdálkodótól szerzi be az Önkormányzat beszerzési eljárás útján. Az 1000.Ft + ÁFA/m3 önerőn kívül az önkormányzatnak önerőként kell biztosítania a szállítás
teljes költségét, mert azt sem lehet a támogatásra jogosultakra áthárítani, így az ajánlatok
elbírálása során ezen költségekkel is számolnunk kell.
A Beszerzési szabályzatban előírtak szerint előzetesen megtörtént a 3 db árajánlat bekérése,
amelyre az egyes erdőgazdálkodási nyilvántartási azonosítóval rendelkező ajánlattevők az
alábbi ajánlatokat adták:
1.

2.

MÁTYÁS Fakereskedő Kft.(7101,Bonyhád, 0574/72 hrsz.): 17.800,-Ft/m3+ÁFA
összeg ellenében biztosítaná a 99 m3 tűzifát, így 1 m3 tűzifa bruttó22.606,-Ft/m3
összegbe kerülne. A MÁTYÁS Fakereskedő Kft ajánlatánál szállítási költség nem
merülne fel, mert a fa a Kft. harkányi telephelyén rendelkezésre áll.
Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete(7960 Sellye, Mátyás K. u. 87.):15.000,-Ft +
ÁFA/m3összeg ellenében biztosítaná a 99 m3 tűzifát, így 1 m3 tűzifa bruttó 19.050,-Ft
összegbe kerülne, azonban annak szállítása és az azzal járó költségek teljes mértékben
az Önkormányzatot terhelnék, tekintettel arra, hogy az erdészet nem vállal kiszállítást.

3.

A Mecsekerdő Zrt. által ajánlott Ifj. Krémer Kft-vel (7682 Bükkösd, Ifjúság u. 16.,
képv.: ifj. Krémer László) fuvarossal felvettük a kapcsolatot az esetleges tűzifa
szállítási költségek vonatkozásában Sellye-Harkány viszonylatban. A kapott árajánlat
szerint 3.500,-Ft + ÁFA/m3 áron vállalná a tűzifa szállítását. Fent leírtakat összesítve
tehát 1 m3 fa ára 15.000,-Ft + ÁFA, fuvarozásának díja 3.500,-Ft + ÁFA, így összesen
18.500,-Ft + ÁFA, bruttó költségekkel számolva 23.495,-Ft/m3 a tűzifa ára.
Kosztolányi György László (7811 Túrony, Kossuth L. u. 2/G.) 16.000,-Ft + ÁFA/m3
áron tudná biztosítani a fát és 2.362,-Ft+ÁFA/m3 összegért a fuvarozást, így a
kapott árajánlat szerint összesen bruttó23.300,-Ft/m3 összegbe kerülne 1 m3 tűzifa.

A fentiekből kiolvasható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a MÁTYÁS Fakereskedő Kft. adta,
így javasoljuk, hogy a beszerzési szabályzatban előírtaknak megfelelően a Képviselő-testület
az alábbiak szerint döntsön:
1. sz. Határozati javaslat:
Döntés szociális tűzifa vásárlása kapcsán szerződő partner kiválasztásáról
1.

2.

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális
tűzifa vásárlás kapcsán az elnyert 1.760.220,-Ft összegű, 99 erdei köbméter fának a
beszerzését a korábban bekért 3 db érvényes árajánlat alapján a legkedvezőbb árat adó
MÁTYÁS Falekereskedő Kft-vel (7101,Bonyhád, 0574/72 hrsz.) bruttó 22.606,-Ft/m3
áron megkötött szerződés útján biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Előfordulhat, az Önkormányzat idén is saját költségvetése és készlete terhére azokat a
szociálisan rászorult kérelmezőket, akik nem férnek bele a 99 erdei m3 tűzifa keretbe, a
rendelkezésére álló saját tűzifa készletéből a tavalyi évhez hasonlóan 1-1 m3 fában részesítheti.
Ebben az esetben az alábbi határozati javaslat meghozatala indokolt:
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés az Önkormányzat rendelkezésére álló saját tűzifa készletből 1-1 m3 tűzifa kiosztásáról
a jogosultak részére.
Harkány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 99 m3 tűzifát nyert, melyet a
vonatkozó helyi rendelet szabályai szerint oszt ki a jogosultaknak. A pályázaton elnyert tűzifa
mennyiségen felül, az önkormányzat az esetlegesen rendelkezésére álló saját készletéből
kérelmezőnként 1-1 m3 tűzifát biztosíthat azon kérelmezőknek, akik a pályázat által biztosított
keretbe nem fértek bele, de a rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelnek. Az
önkormányzat az ehhez szükséges forrást biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást és a határozati javaslatokat
megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék!
Kelt: Harkány, 2016. november 14.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016. (XI. .) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatásról szóló
21/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a)
pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8.a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa juttatásról szóló
21/2012. (XII. 28.) rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 7. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő
időpontja 2016. november 28. napja.”
2. §
Az Ör. 7. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„A kérelem azon időpontig nyújtható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló
készlet határozattal kiutalásra nem került, azzal, hogy az önkormányzatnak a támogatásból
vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére.”
3. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A képviselő-testület elrendeli jelen
módosító rendeletnek az 21/2012. (XII. 28.) számú alaprendelettel történő egységes
szerkezetbe foglalását és kihirdetését.
Harkány, 2016. …hó …nap

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2016. … hó .. nap
Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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„Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő
időpontja 2016. november 28. napja.”
2. §
Az Ör. 7. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„A kérelem azon időpontig nyújtható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló
készlet határozattal kiutalásra nem került, azzal, hogy az önkormányzatnak a támogatásból
vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére.”
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Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról
szóló új rendelet megalkotása.

Melléklet: rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
5.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

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

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Minősített többség

TERJEDELEM:

1 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

5 oldal rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2016. november 24. napján
tartandó rendesképviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME:Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló új rendelet
megalkotása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya által tett jelzések alapján szükségszerű a jelenleg hatályos és a
közelmúltban módosított 4/2013. (II. 20.) számú a háziorvosi körzet megállapításáról szóló
rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása.
A módosítás azért indokolt, mert a Kormányhivatal jelezte, hogy az Ör. bevezető
rendelkezése az elmúlt években bekövetkezett központi jogszabályváltozás miatt jelenlegi
formájában nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendeletben foglaltaknak. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése
értelmében nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a
hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint a
jogszabállyal – a fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi
szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.
Ebből kifolyólag mindenképpen indokolt egy tartalmában a jelenleg hatályban lévő
rendelethez igazodó, kisebb korrigálásokat tartalmazó új rendelet megalkotása.
A fent írtakon felül a rendeletben feltüntetésre kerül, hogy a körzetek vegyes jellege, mind a
háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, fogorvosi és fogorvosi ügyeleti körzetek esetében, valamint az
iskola-egészségügyi ellátás az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
tartalmához igazítva kerül szabályozásra.
Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette a rendeletmódosítást.
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: a rendelet megalkotásának
társadalmi hatása nincs.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: hatása nincs.
Környezeti és egészségi következménye: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének teljesítése.
Adminisztratív következmények: hatása nincs.
A rendelet módosításának elmaradása esetén várhatóan törvényességi felügyeleti eljárást
indít a Baranya Megyei Kormányhivatal.
Kelt: Harkány, 2016. november 10.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról
szóló új rendelet megalkotása.

Melléklet: rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
5.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

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

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Minősített többség

TERJEDELEM:

1 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

5 oldal rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2016. november 24. napján
tartandó rendesképviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME:Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló új rendelet
megalkotása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya által tett jelzések alapján szükségszerű a jelenleg hatályos és a
közelmúltban módosított 4/2013. (II. 20.) számú a háziorvosi körzet megállapításáról szóló
rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása.
A módosítás azért indokolt, mert a Kormányhivatal jelezte, hogy az Ör. bevezető
rendelkezése az elmúlt években bekövetkezett központi jogszabályváltozás miatt jelenlegi
formájában nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendeletben foglaltaknak. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése
értelmében nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a
hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint a
jogszabállyal – a fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi
szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.
Ebből kifolyólag mindenképpen indokolt egy tartalmában a jelenleg hatályban lévő
rendelethez igazodó, kisebb korrigálásokat tartalmazó új rendelet megalkotása.
A fent írtakon felül a rendeletben feltüntetésre kerül, hogy a körzetek vegyes jellege, mind a
háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, fogorvosi és fogorvosi ügyeleti körzetek esetében, valamint az
iskola-egészségügyi ellátás az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
tartalmához igazítva kerül szabályozásra.
Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette a rendeletmódosítást.
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: a rendelet megalkotásának
társadalmi hatása nincs.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: hatása nincs.
Környezeti és egészségi következménye: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének teljesítése.
Adminisztratív következmények: hatása nincs.
A rendelet módosításának elmaradása esetén várhatóan törvényességi felügyeleti eljárást
indít a Baranya Megyei Kormányhivatal.
Kelt: Harkány, 2016. november 10.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tárgy: Háziorvosi körzetek megállapításáról
szóló új rendelet megalkotása.

Melléklet: rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
5.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

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

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Minősített többség

TERJEDELEM:

1 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

5 oldal rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2016. november 24. napján
tartandó rendesképviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME:Háziorvosi körzetek megállapításáról szóló új rendelet
megalkotása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya által tett jelzések alapján szükségszerű a jelenleg hatályos és a
közelmúltban módosított 4/2013. (II. 20.) számú a háziorvosi körzet megállapításáról szóló
rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása.
A módosítás azért indokolt, mert a Kormányhivatal jelezte, hogy az Ör. bevezető
rendelkezése az elmúlt években bekövetkezett központi jogszabályváltozás miatt jelenlegi
formájában nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendeletben foglaltaknak. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése
értelmében nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a
hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint a
jogszabállyal – a fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi
szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.
Ebből kifolyólag mindenképpen indokolt egy tartalmában a jelenleg hatályban lévő
rendelethez igazodó, kisebb korrigálásokat tartalmazó új rendelet megalkotása.
A fent írtakon felül a rendeletben feltüntetésre kerül, hogy a körzetek vegyes jellege, mind a
háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, fogorvosi és fogorvosi ügyeleti körzetek esetében, valamint az
iskola-egészségügyi ellátás az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
tartalmához igazítva kerül szabályozásra.
Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette a rendeletmódosítást.
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: a rendelet megalkotásának
társadalmi hatása nincs.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: hatása nincs.
Környezeti és egészségi következménye: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének teljesítése.
Adminisztratív következmények: hatása nincs.
A rendelet módosításának elmaradása esetén várhatóan törvényességi felügyeleti eljárást
indít a Baranya Megyei Kormányhivatal.
Kelt: Harkány, 2016. november 10.

Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (.. ..) számú rendelete
a háziorvosi körzetek megállapításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az
Eatv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Harkány közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
működő
a) két háziorvosi körzetre (felnőtt),
b) egy gyermekorvosi körzetre,
c) két vegyes fogorvosi körzetre,
d) egy védőnői ellátási körzetre,
e) az alapellátáshoz kapcsolódó vegyes háziorvosi és vegyes fogorvosi ügyeleti ellátásra és
f) iskola-egészségügyi ellátásra.
2.§
A rendeletben meghatározott háziorvosi alapellátási feladat teljesítésére az önkormányzattal
szerződést kötött és jogot szerzett orvos a háziorvos.
Az alapellátás körzetei:
3.§
(1) A képviselő-testület felnőtt háziorvosi tevékenységet két körzetben állapítja meg.
(2) I. felnőtt körzet: Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely községek teljes
közigazgatási területe, továbbá Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi
közterületek:
48-as tér
Kökény utca
Ady E. utca páros oldala a 66. számig
Körtér
Avar utca
Lanka utca
Babér utca
Lepke utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Liget utca
Barátság utca
Liliom utca
Bartók Béla utca
Liszt Ferenc tér
Béke utca
Lomb utca
Berek utca
Muskátli utca
Buzogány utca
Nefelejcs utca
Ciklámen utca
Nyárfa tér
Dráva utca
Orgona utca
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Drávaszabolcsi út
Erkel Ferenc tér
Fenyő tér
Fürdő utca
Gyöngyvirág utca
Hajnalka utca
Hársfa tér
Hársfa utca
Homok utca
Ibolya utca
Tulipán utca
Járó József utca
Jókai M. utca
József Attila utca páratlan oldala
Koppány utca
Korvin Ottó utca
Kossuth Lajos utca páratlan oldala
Szőlőhegy 58. sz. főút keleti oldala

Pipacs utca
Rezeda utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Ságvári telep
Sallai utca
Siklósi út
Szabadság utca
Szegfű tér
Szent István u. páratlan oldala
Ifjúság utca
Üdülés utca
Virág tér
Vörösmarty utca
Zalka Máté utca
Zrínyi Miklós utca
Zója utca
Zsigmondy sétány

(3) Az I. háziorvosi körzet székhelye: 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(4) Az I. háziorvosi körzet fióktelephelyei: 7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
3/A. §
(1) II. felnőtt körzet: Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi közterületek:
12-es őrház
Ady E. utca páratlan és páros oldala a 66.számtól
Kőrösi Cs. S. utca
Malom telep
Alkotmány utca
Aradi utca
Munkácsy Mihály utca
Arany János utca
Nagyhegy utca
Bem utca
Nevelők útja
Bercsényi utca
Ostoros utca
Bezerédi utca
Petőfi utca
Bocskai utca
Rákóczi utca
Damjanich tér
Széchenyi tér
Dankó Pista utca
Szent István utca páros oldala
Dózsa György utca
Táncsics Mihály utca
Erdőszél utca
Terehegyi utca
Hunyadi utca
Töttösi tanya
József Attila utca páros oldala
Vak Bottyán utca
Klauzál utca
Vasút utca
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Kolozsvár utca
Kossuth Lajos utca páros oldala
Kölcsey tér
tanya

Vasútállomás
Vasútköz
Szőlőhegy 58.sz. főút nyugati Mackó
oldala

(2) A II. háziorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A II. háziorvosi körzet fióktelephelyei:nincs.
4.§
(1) A képviselő-testület a házi gyermekorvosi tevékenység körzetét egy körzetben állapítja
meg, melynek területe: Harkány Város és Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely,
Drávacsepely községek teljes közigazgatási területe.
(2) A gyermekorvosi körzet székhelye: 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A gyermekorvosi körzet fióktelephelyei:7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
5. §
(1) A képviselő-testület a védőnői körzetet a teljes településre vonatkozóan egy körzetben
állapítja meg, melynek területe: Harkány Város, ezen kívül Kovácshida, Ipacsfa,
Drávaszerdahely, Drávacsepely községek teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2) A védőnői körzet székhelye:
7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A védőnői körzet fióktelephelyei: 7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
6.§
(1) A képviselő-testület a fogorvosi alapellátástkét vegyes körzetben állapítja meg.
(2)I. számú vegyes fogorvosi körzet: Diósviszló, Márfa, Rádfalva, Drávaszabolcs,
Drávacsehi, Drávapalkonya, Gordisa községek teljes közigazgatási területe, továbbá
Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi utcák:
Kőrösi Cs. S. utca
Mackó tanya
Malom telep
Munkácsy Mihály utca
Nevelők útja
Petőfi Sándor utca
Sallai Imre utca

Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Bercsényi utca
Bocskai utca
Erkel Ferenc tér
Fürdő utca
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Gyöngyvirág utca
Homok utca
Klauzál utca

Szent István utca
Terehegyi utca
Töttösi tanya
Vasút utca

(3) Az I. fogorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 36.
(4) Az I. fogorvosi körzet fióktelephelyei:nincs
6/A. §
(1) II. számú vegyes fogorvosi körzet: Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely,
Drávapiski, Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún községek teljes közigazgatási területe, továbbá
Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi utcák:
Aradi utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Bartók Béla utca
Damjanich tér
Dankó Pista utca
Dózsa György utca
Járó József utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kolozsvár utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc tér
Malom telep
Ostoros utca
Rákóczi utca
Ságvári utca

Béke utca
Bem utca
Bezerédi utca
Erdőszél utca
Hársfa tér
Hunyadi utca
Ságvári üdülőtelep
Széchenyi tér
Szőlőhegy
Táncsics utca
Töttösi tanya
Vak Bottyán utca
Zalka Máté utca
Zója utca
Zrínyi utca

(2) A II. fogorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 42.
(3) A II. fogorvosi körzet fióktelephelyei:nincs
7. §
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátást
Harkány Város Önkormányzata a Harkányban működő háziorvosi ügyelet által biztosítja.
(2) A háziorvosi ügyelet ellátási székhelye: Egészségház, 7815 Harkány, Kőrösi Csoma
Sándor u. 43.
(3) A hétvégi gyermek és felnőtt (vegyes)fogorvosi ügyeletet ellátó szolgáltató neve és
székhelye: Dr. Dudás Béla Fogászati Bt. 7773 Villány, Oportó utca 3.
(4) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll,
amelyet a fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével Harkány Város
Önkormányzata az illetékes oktatási intézmény révén biztosít.
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8. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzatok saját tulajdonában lévő egészségügyi
intézményeket – orvosi rendelőket – a háziorvosi szolgálat ellátása érdekében biztosítja, az
egészségügyi alapellátás folytatásához a háziorvos használatába adja.
(2) Az intézmények működtetésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokat külön
megállapodásban rögzíti a képviselő-testület a háziorvossal.
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon léphatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűlegHarkány Város Önkormányzatának Képviselőtestületehatályon kívül helyezi a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 4/2013. (II.20.)
számú rendeletét.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2016. november …

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (.. ..) számú rendelete
a háziorvosi körzetek megállapításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az
Eatv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Harkány közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
működő
a) két háziorvosi körzetre (felnőtt),
b) egy gyermekorvosi körzetre,
c) két vegyes fogorvosi körzetre,
d) egy védőnői ellátási körzetre,
e) az alapellátáshoz kapcsolódó vegyes háziorvosi és vegyes fogorvosi ügyeleti ellátásra és
f) iskola-egészségügyi ellátásra.
2.§
A rendeletben meghatározott háziorvosi alapellátási feladat teljesítésére az önkormányzattal
szerződést kötött és jogot szerzett orvos a háziorvos.
Az alapellátás körzetei:
3.§
(1) A képviselő-testület felnőtt háziorvosi tevékenységet két körzetben állapítja meg.
(2) I. felnőtt körzet: Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely községek teljes
közigazgatási területe, továbbá Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi
közterületek:
48-as tér
Kökény utca
Ady E. utca páros oldala a 66. számig
Körtér
Avar utca
Lanka utca
Babér utca
Lepke utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Liget utca
Barátság utca
Liliom utca
Bartók Béla utca
Liszt Ferenc tér
Béke utca
Lomb utca
Berek utca
Muskátli utca
Buzogány utca
Nefelejcs utca
Ciklámen utca
Nyárfa tér
Dráva utca
Orgona utca
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Drávaszabolcsi út
Erkel Ferenc tér
Fenyő tér
Fürdő utca
Gyöngyvirág utca
Hajnalka utca
Hársfa tér
Hársfa utca
Homok utca
Ibolya utca
Tulipán utca
Járó József utca
Jókai M. utca
József Attila utca páratlan oldala
Koppány utca
Korvin Ottó utca
Kossuth Lajos utca páratlan oldala
Szőlőhegy 58. sz. főút keleti oldala

Pipacs utca
Rezeda utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Ságvári telep
Sallai utca
Siklósi út
Szabadság utca
Szegfű tér
Szent István u. páratlan oldala
Ifjúság utca
Üdülés utca
Virág tér
Vörösmarty utca
Zalka Máté utca
Zrínyi Miklós utca
Zója utca
Zsigmondy sétány

(3) Az I. háziorvosi körzet székhelye: 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(4) Az I. háziorvosi körzet fióktelephelyei: 7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
3/A. §
(1) II. felnőtt körzet: Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi közterületek:
12-es őrház
Ady E. utca páratlan és páros oldala a 66.számtól
Kőrösi Cs. S. utca
Malom telep
Alkotmány utca
Aradi utca
Munkácsy Mihály utca
Arany János utca
Nagyhegy utca
Bem utca
Nevelők útja
Bercsényi utca
Ostoros utca
Bezerédi utca
Petőfi utca
Bocskai utca
Rákóczi utca
Damjanich tér
Széchenyi tér
Dankó Pista utca
Szent István utca páros oldala
Dózsa György utca
Táncsics Mihály utca
Erdőszél utca
Terehegyi utca
Hunyadi utca
Töttösi tanya
József Attila utca páros oldala
Vak Bottyán utca
Klauzál utca
Vasút utca
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Kolozsvár utca
Kossuth Lajos utca páros oldala
Kölcsey tér
tanya

Vasútállomás
Vasútköz
Szőlőhegy 58.sz. főút nyugati Mackó
oldala

(2) A II. háziorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A II. háziorvosi körzet fióktelephelyei:nincs.
4.§
(1) A képviselő-testület a házi gyermekorvosi tevékenység körzetét egy körzetben állapítja
meg, melynek területe: Harkány Város és Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely,
Drávacsepely községek teljes közigazgatási területe.
(2) A gyermekorvosi körzet székhelye: 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A gyermekorvosi körzet fióktelephelyei:7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
5. §
(1) A képviselő-testület a védőnői körzetet a teljes településre vonatkozóan egy körzetben
állapítja meg, melynek területe: Harkány Város, ezen kívül Kovácshida, Ipacsfa,
Drávaszerdahely, Drávacsepely községek teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2) A védőnői körzet székhelye:
7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A védőnői körzet fióktelephelyei: 7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
6.§
(1) A képviselő-testület a fogorvosi alapellátástkét vegyes körzetben állapítja meg.
(2)I. számú vegyes fogorvosi körzet: Diósviszló, Márfa, Rádfalva, Drávaszabolcs,
Drávacsehi, Drávapalkonya, Gordisa községek teljes közigazgatási területe, továbbá
Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi utcák:
Kőrösi Cs. S. utca
Mackó tanya
Malom telep
Munkácsy Mihály utca
Nevelők útja
Petőfi Sándor utca
Sallai Imre utca

Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Bercsényi utca
Bocskai utca
Erkel Ferenc tér
Fürdő utca
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Gyöngyvirág utca
Homok utca
Klauzál utca

Szent István utca
Terehegyi utca
Töttösi tanya
Vasút utca

(3) Az I. fogorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 36.
(4) Az I. fogorvosi körzet fióktelephelyei:nincs
6/A. §
(1) II. számú vegyes fogorvosi körzet: Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely,
Drávapiski, Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún községek teljes közigazgatási területe, továbbá
Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi utcák:
Aradi utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Bartók Béla utca
Damjanich tér
Dankó Pista utca
Dózsa György utca
Járó József utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kolozsvár utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc tér
Malom telep
Ostoros utca
Rákóczi utca
Ságvári utca

Béke utca
Bem utca
Bezerédi utca
Erdőszél utca
Hársfa tér
Hunyadi utca
Ságvári üdülőtelep
Széchenyi tér
Szőlőhegy
Táncsics utca
Töttösi tanya
Vak Bottyán utca
Zalka Máté utca
Zója utca
Zrínyi utca

(2) A II. fogorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 42.
(3) A II. fogorvosi körzet fióktelephelyei:nincs
7. §
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátást
Harkány Város Önkormányzata a Harkányban működő háziorvosi ügyelet által biztosítja.
(2) A háziorvosi ügyelet ellátási székhelye: Egészségház, 7815 Harkány, Kőrösi Csoma
Sándor u. 43.
(3) A hétvégi gyermek és felnőtt (vegyes)fogorvosi ügyeletet ellátó szolgáltató neve és
székhelye: Dr. Dudás Béla Fogászati Bt. 7773 Villány, Oportó utca 3.
(4) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll,
amelyet a fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével Harkány Város
Önkormányzata az illetékes oktatási intézmény révén biztosít.
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8. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzatok saját tulajdonában lévő egészségügyi
intézményeket – orvosi rendelőket – a háziorvosi szolgálat ellátása érdekében biztosítja, az
egészségügyi alapellátás folytatásához a háziorvos használatába adja.
(2) Az intézmények működtetésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokat külön
megállapodásban rögzíti a képviselő-testület a háziorvossal.
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon léphatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűlegHarkány Város Önkormányzatának Képviselőtestületehatályon kívül helyezi a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 4/2013. (II.20.)
számú rendeletét.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2016. november …

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (.. ..) számú rendelete
a háziorvosi körzetek megállapításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az
Eatv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Harkány közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
működő
a) két háziorvosi körzetre (felnőtt),
b) egy gyermekorvosi körzetre,
c) két vegyes fogorvosi körzetre,
d) egy védőnői ellátási körzetre,
e) az alapellátáshoz kapcsolódó vegyes háziorvosi és vegyes fogorvosi ügyeleti ellátásra és
f) iskola-egészségügyi ellátásra.
2.§
A rendeletben meghatározott háziorvosi alapellátási feladat teljesítésére az önkormányzattal
szerződést kötött és jogot szerzett orvos a háziorvos.
Az alapellátás körzetei:
3.§
(1) A képviselő-testület felnőtt háziorvosi tevékenységet két körzetben állapítja meg.
(2) I. felnőtt körzet: Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely községek teljes
közigazgatási területe, továbbá Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi
közterületek:
48-as tér
Kökény utca
Ady E. utca páros oldala a 66. számig
Körtér
Avar utca
Lanka utca
Babér utca
Lepke utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Liget utca
Barátság utca
Liliom utca
Bartók Béla utca
Liszt Ferenc tér
Béke utca
Lomb utca
Berek utca
Muskátli utca
Buzogány utca
Nefelejcs utca
Ciklámen utca
Nyárfa tér
Dráva utca
Orgona utca
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Drávaszabolcsi út
Erkel Ferenc tér
Fenyő tér
Fürdő utca
Gyöngyvirág utca
Hajnalka utca
Hársfa tér
Hársfa utca
Homok utca
Ibolya utca
Tulipán utca
Járó József utca
Jókai M. utca
József Attila utca páratlan oldala
Koppány utca
Korvin Ottó utca
Kossuth Lajos utca páratlan oldala
Szőlőhegy 58. sz. főút keleti oldala

Pipacs utca
Rezeda utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Ságvári telep
Sallai utca
Siklósi út
Szabadság utca
Szegfű tér
Szent István u. páratlan oldala
Ifjúság utca
Üdülés utca
Virág tér
Vörösmarty utca
Zalka Máté utca
Zrínyi Miklós utca
Zója utca
Zsigmondy sétány

(3) Az I. háziorvosi körzet székhelye: 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(4) Az I. háziorvosi körzet fióktelephelyei: 7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
3/A. §
(1) II. felnőtt körzet: Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi közterületek:
12-es őrház
Ady E. utca páratlan és páros oldala a 66.számtól
Kőrösi Cs. S. utca
Malom telep
Alkotmány utca
Aradi utca
Munkácsy Mihály utca
Arany János utca
Nagyhegy utca
Bem utca
Nevelők útja
Bercsényi utca
Ostoros utca
Bezerédi utca
Petőfi utca
Bocskai utca
Rákóczi utca
Damjanich tér
Széchenyi tér
Dankó Pista utca
Szent István utca páros oldala
Dózsa György utca
Táncsics Mihály utca
Erdőszél utca
Terehegyi utca
Hunyadi utca
Töttösi tanya
József Attila utca páros oldala
Vak Bottyán utca
Klauzál utca
Vasút utca
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Kolozsvár utca
Kossuth Lajos utca páros oldala
Kölcsey tér
tanya

Vasútállomás
Vasútköz
Szőlőhegy 58.sz. főút nyugati Mackó
oldala

(2) A II. háziorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A II. háziorvosi körzet fióktelephelyei:nincs.
4.§
(1) A képviselő-testület a házi gyermekorvosi tevékenység körzetét egy körzetben állapítja
meg, melynek területe: Harkány Város és Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely,
Drávacsepely községek teljes közigazgatási területe.
(2) A gyermekorvosi körzet székhelye: 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A gyermekorvosi körzet fióktelephelyei:7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
5. §
(1) A képviselő-testület a védőnői körzetet a teljes településre vonatkozóan egy körzetben
állapítja meg, melynek területe: Harkány Város, ezen kívül Kovácshida, Ipacsfa,
Drávaszerdahely, Drávacsepely községek teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2) A védőnői körzet székhelye:
7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
(3) A védőnői körzet fióktelephelyei: 7846 Drávacsepely, Vörösmarty u. 1.
7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
7847 Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
7847 Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
6.§
(1) A képviselő-testület a fogorvosi alapellátástkét vegyes körzetben állapítja meg.
(2)I. számú vegyes fogorvosi körzet: Diósviszló, Márfa, Rádfalva, Drávaszabolcs,
Drávacsehi, Drávapalkonya, Gordisa községek teljes közigazgatási területe, továbbá
Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi utcák:
Kőrösi Cs. S. utca
Mackó tanya
Malom telep
Munkácsy Mihály utca
Nevelők útja
Petőfi Sándor utca
Sallai Imre utca

Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Bercsényi utca
Bocskai utca
Erkel Ferenc tér
Fürdő utca
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Gyöngyvirág utca
Homok utca
Klauzál utca

Szent István utca
Terehegyi utca
Töttösi tanya
Vasút utca

(3) Az I. fogorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 36.
(4) Az I. fogorvosi körzet fióktelephelyei:nincs
6/A. §
(1) II. számú vegyes fogorvosi körzet: Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely,
Drávapiski, Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún községek teljes közigazgatási területe, továbbá
Harkány Város közigazgatási területéből az alábbi utcák:
Aradi utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Bartók Béla utca
Damjanich tér
Dankó Pista utca
Dózsa György utca
Járó József utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kolozsvár utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey Ferenc tér
Malom telep
Ostoros utca
Rákóczi utca
Ságvári utca

Béke utca
Bem utca
Bezerédi utca
Erdőszél utca
Hársfa tér
Hunyadi utca
Ságvári üdülőtelep
Széchenyi tér
Szőlőhegy
Táncsics utca
Töttösi tanya
Vak Bottyán utca
Zalka Máté utca
Zója utca
Zrínyi utca

(2) A II. fogorvosi körzet székhelye:7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 42.
(3) A II. fogorvosi körzet fióktelephelyei:nincs
7. §
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátást
Harkány Város Önkormányzata a Harkányban működő háziorvosi ügyelet által biztosítja.
(2) A háziorvosi ügyelet ellátási székhelye: Egészségház, 7815 Harkány, Kőrösi Csoma
Sándor u. 43.
(3) A hétvégi gyermek és felnőtt (vegyes)fogorvosi ügyeletet ellátó szolgáltató neve és
székhelye: Dr. Dudás Béla Fogászati Bt. 7773 Villány, Oportó utca 3.
(4) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll,
amelyet a fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével Harkány Város
Önkormányzata az illetékes oktatási intézmény révén biztosít.
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8. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzatok saját tulajdonában lévő egészségügyi
intézményeket – orvosi rendelőket – a háziorvosi szolgálat ellátása érdekében biztosítja, az
egészségügyi alapellátás folytatásához a háziorvos használatába adja.
(2) Az intézmények működtetésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokat külön
megállapodásban rögzíti a képviselő-testület a háziorvossal.
Záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon léphatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűlegHarkány Város Önkormányzatának Képviselőtestületehatályon kívül helyezi a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 4/2013. (II.20.)
számú rendeletét.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: 2016. november …

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról,
pályázati együttműködések megkötéséről
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
6.) Napirendi pont

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:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén

-

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

5. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján tartandó rendes képviselőtestületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés pályázatok benyújtásáról, pályázati együttműködések megkötéséről
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-Testület 2016. 01. 27-én tájékoztatást kapott több pályázati lehetőségről, és ennek tükrében a
Testület elhatározta, hogy indulni kíván az akkor bemutatott TOP-os pályázatokon. Az eltelt időszakban ezeken a
pályázatokon kívül, további pályázatok beadását valósította meg az Önkormányzat. Bár a beadott pályázatainkról
még döntés nem született, folyamatosan készítünk újabb és újabb pályázatokat, mintegy előre menekülve a
lehetőségeket keresve, bízva a későbbi sikerben. Jelenleg is egy 5 pályázatból álló csomag beadására van
lehetősége az Önkormányzatnak, melyről egyfelől tájékoztatást nyújt jelen előterjesztés, másfelől döntések
meghozatalát igényli.
1./ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16)
-Rövid leírás: Kulturális intézmények által megvalósított formális oktatás támogató és kiegészítő kulturális nevelés,
infrastrukturális fejlesztés.
-Harkány esetében: A művelődési házat fenntartó harkányi önkormányzat informális és nem formális tanulási
alkalmak biztosítására szeretne pályázni, amelyek hatékonyan kiegészítik a nevelési-oktatási intézmények
programját. A pályázat keretében a harkányi önkormányzat tíz nevelési-oktatási intézménnyel (nyolc iskola és két
óvoda) működne együtt, és 25 millió forintos támogatási összegre pályázna.
A nevelési-oktatási intézmények számára kínált program célja, hogy a helyi és a közösségi identitástudat
megerősítésével olyan nemzedék nevelését segítse, amely a későbbiekben hozzájárul a város versenyképességéhez,
sikerességéhez, innovatív fejlődéséhez.
A program négy fő tevékenységi forma köré épül:
1. Ifjúsági táncszakkör: célja az informális ismerkedés, a személyes interakció révén a tánc, mint az egyik
legalapvetőbb önkifejezési forma kibontakoztatása, a résztvevők közötti kapcsolatok megerősítése.
2. A témanapoknak hármas célkitűzése van:
a) pénzügyi kultúra fejlesztése, különös tekintettel a tudatos gazdálkodásra; a banki alapismeretek
elsajátítására, illetve a pénzügyi információk azonosítására, megszerzésére és értelmezésére
b) jogismeret és jogtudatosság gyarapítása és fejlesztése, az alábbi altémákban: alapjogok; az állam, ahol
élünk – alkotmányjogi alapismeretek; hazánk és az Európai Unió
c) lelki-testi egészségfejlesztés, főként a problémamegoldó, stressz- és konfliktuskezelési készség
fejlesztése; pályaorientációs tanácsadás, illetve digitális függőség helyett egészséges feszültségoldás.
3. A témanapokra három tematikus verseny épülne:
a) pénzügyi hódítók világa: Ki mit tud a pénzről? és A pénz és a virtuális világ.
b) jog(os) kérdések: állampolgári ki mit tud és föld-rajz – Európa-rajz
c) egészséges vetélkedés: ki mozog többet és ki mit tud a lelki egészségről
4. Az évente megrendezendő táborok két fő témája az egészséges életmód, illetve a hely- és országismeret
lenne: Az ördögszántotta hegy, Harkány városa és Gyógyító vizeink témakörben.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 25 MFt/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 500.000,-Ft + Áfa.
-Beadás: 2016. 11. 29.

1. Határozati javaslat
Döntés a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat
benyújtásáról

1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
tárgyú, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
500.000,-Ft + Áfa) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 11. 29.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
2./ Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázata
-Rövid leírás: Sportlétesítmény-fejlesztés, tornaterem/tornacsarnok felújítási program.
-Harkány esetében: A 242/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7815, Harkány Petőfi Sándor u. 42.
címen található ingatlanon, az MKSZ Országos Tornaterem program pályázatának keretében Harkány Város
Önkormányzata a sportcsarnok részleges felújítására pályázik a felülvilágító kupola és 2 db vendég wc-blokk
felújítására, továbbá homlokzati ablakok részleges fóliázására. A felújítást terveztettük, a pályázatot a közeli
határidő miatt elkészítettük.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 18.351.072 Ft / 5.505. 322 Ft / 70%, előkészítési költség: 304.800,-Ft.
A 30 %-os önerő tartalmaz egy 5 %-os előre befizetendő biztosítékot (917.554,-Ft), melyet a pályázat
benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni.
-Beadás: 2016. 11. 25.
2. Határozati javaslat
Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos
Tornaterem program pályázat benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület elfogadja, és jóváhagyja a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget
(304.800,-Ft), melyet a költségvetése terhére biztosít.
3.) A Képviselő-Testület elfogadja, és jóváhagyja az 5 %-os pályázati biztosíték (917.554,-Ft) befizetését,
valamint nyertes pályázat esetén a biztosítékot magában foglaló 30 %-os önerőt (5.505. 322 Ft), melyet a
költségvetése terhére biztosít.
4.) A Képviselő-testület jóváhagyja, a polgármestert pályázati aláírását ésbeadását.
Határidő: 2016. 11. 25.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
3./ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-16)
-Rövid leírás: A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi
bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését
szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a

leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a
3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A
felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően (például bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú
intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma –
családi bölcsőde – fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást
lehessen kialakítani az adott térségben, illetve településen. A bölcsődei ellátás 2018-tól kötelező önkormányzati
feladat.
-Harkány esetében: A tervezett létszám figyelembevételével egy elválasztható bölcsődei csoportszoba és a hozzá
tartozó vizesblokk kerülne kialakításra a meglévő, üres óvodai csoportszobából. A beruházás jelentős
eszközbeszerzést is tartalmaz. Előzetes becslések alapján kb. 30-40 MFt-ra pályázna az önkormányzat.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás:

Jelenleg nem ismert/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 5 %.

-Beadás: 2017 év eleje.

3. Határozati javaslat
Döntés A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-16 kódszámú
pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
5 %) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2017. január.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
4./ Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3)
-Rövid leírás: A Felhívás célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális
háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi
ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi termelők, termékek előtérbe
hozása és a foglalkoztatás bővítése céljából.
-Harkány esetében: A harkányi őstermelői piac felújítása, fejlesztése, a leromlott állagú szerviz épületek felújítása,
a korszerű árusítóhelyek kialakítása, a helyi élelmiszer ellátáshoz kapcsolódó kötelező feladatok biztosítása.
A pályázat elkészítését a korábbi TOP-os pályázatokhoz hasonlóan a Baranya Megyei Önkormányzattal
együttműködve készítenénk el, akik a pályázat előkészítésével, benyújtásával, és a projektekben való hathatós
közreműködéssel segítik városunkat.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás:

250 MFt/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 1 MFt

-Beadás: 2016. év vége, 2017 év eleje.

4.) Határozati javaslat
Döntés A Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú, TOP-1.1.3 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú, TOP-1.1.3 kódszámú
pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (kb 1 MFt)
a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben
vállalt önerőt a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
4.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint felkéri a Baranya Megyei
Önkormányzatot a projekt tekintetében a közreműködésre.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás kidolgozásában
vegyen részt, és felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 12.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
5./ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
erőgépek és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
-Rövid leírás:
1. sz. célterület:
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak:
· mechanikai stabilizálása
· Fejlesztésszélesítéssel
· alépítményének és szilárd burkolatnak kialakítása
1. sz.célterület:
Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító
· vontatott és függesztett munkagépek,
· erőgépek,
· erőgépek és vonatok függesztett munkagépek, ágaprító gépek beszerzése.
-Harkány esetében: A zártkerti úthálózat egyik legforgalmasabb útjának fejlesztése aszfaltos útfelülettel,
útpadkával, vízelvezetéssel. Az út az 58-as út buszmegállójától induló vízszintes útszakaszt jelenti 1-es ütemként
(3443, 5189 hrsz-ek), de tervezéssel és engedélyezéssel érintenénk a további folytatólagos szakaszt is (2-es ütem) a
temetőtől felmenő aszfaltos útig (5251 és 5228 hrsz-ek). A beruházás engedélyköteles tevékenység, ezért
terveztetni kell. A pályázat tartalmaz traktorra szerelhető árok és útpadka tisztítására alkalmas szerelvényeket.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 130 MFt/19,5 MFt/15%, előkészítési költség: kb. 3,2 MFt + Áfa.
-Beadás: 2016. 11.

4. Határozati javaslat
Döntés a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
erőgépek és munkagépek beszerzése tárgyú, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erőgépek és munkagépek beszerzése tárgyú, VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
3,2 MFt + Áfa) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben
vállalt 15 %-os önerőt (maximum 19,5 MFt) a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori
költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 11.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
Tisztelettel:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról,
pályázati együttműködések megkötéséről
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
6.) Napirendi pont

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:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén

-

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

5. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján tartandó rendes képviselőtestületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés pályázatok benyújtásáról, pályázati együttműködések megkötéséről
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-Testület 2016. 01. 27-én tájékoztatást kapott több pályázati lehetőségről, és ennek tükrében a
Testület elhatározta, hogy indulni kíván az akkor bemutatott TOP-os pályázatokon. Az eltelt időszakban ezeken a
pályázatokon kívül, további pályázatok beadását valósította meg az Önkormányzat. Bár a beadott pályázatainkról
még döntés nem született, folyamatosan készítünk újabb és újabb pályázatokat, mintegy előre menekülve a
lehetőségeket keresve, bízva a későbbi sikerben. Jelenleg is egy 5 pályázatból álló csomag beadására van
lehetősége az Önkormányzatnak, melyről egyfelől tájékoztatást nyújt jelen előterjesztés, másfelől döntések
meghozatalát igényli.
1./ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16)
-Rövid leírás: Kulturális intézmények által megvalósított formális oktatás támogató és kiegészítő kulturális nevelés,
infrastrukturális fejlesztés.
-Harkány esetében: A művelődési házat fenntartó harkányi önkormányzat informális és nem formális tanulási
alkalmak biztosítására szeretne pályázni, amelyek hatékonyan kiegészítik a nevelési-oktatási intézmények
programját. A pályázat keretében a harkányi önkormányzat tíz nevelési-oktatási intézménnyel (nyolc iskola és két
óvoda) működne együtt, és 25 millió forintos támogatási összegre pályázna.
A nevelési-oktatási intézmények számára kínált program célja, hogy a helyi és a közösségi identitástudat
megerősítésével olyan nemzedék nevelését segítse, amely a későbbiekben hozzájárul a város versenyképességéhez,
sikerességéhez, innovatív fejlődéséhez.
A program négy fő tevékenységi forma köré épül:
1. Ifjúsági táncszakkör: célja az informális ismerkedés, a személyes interakció révén a tánc, mint az egyik
legalapvetőbb önkifejezési forma kibontakoztatása, a résztvevők közötti kapcsolatok megerősítése.
2. A témanapoknak hármas célkitűzése van:
a) pénzügyi kultúra fejlesztése, különös tekintettel a tudatos gazdálkodásra; a banki alapismeretek
elsajátítására, illetve a pénzügyi információk azonosítására, megszerzésére és értelmezésére
b) jogismeret és jogtudatosság gyarapítása és fejlesztése, az alábbi altémákban: alapjogok; az állam, ahol
élünk – alkotmányjogi alapismeretek; hazánk és az Európai Unió
c) lelki-testi egészségfejlesztés, főként a problémamegoldó, stressz- és konfliktuskezelési készség
fejlesztése; pályaorientációs tanácsadás, illetve digitális függőség helyett egészséges feszültségoldás.
3. A témanapokra három tematikus verseny épülne:
a) pénzügyi hódítók világa: Ki mit tud a pénzről? és A pénz és a virtuális világ.
b) jog(os) kérdések: állampolgári ki mit tud és föld-rajz – Európa-rajz
c) egészséges vetélkedés: ki mozog többet és ki mit tud a lelki egészségről
4. Az évente megrendezendő táborok két fő témája az egészséges életmód, illetve a hely- és országismeret
lenne: Az ördögszántotta hegy, Harkány városa és Gyógyító vizeink témakörben.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 25 MFt/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 500.000,-Ft + Áfa.
-Beadás: 2016. 11. 29.

1. Határozati javaslat
Döntés a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat
benyújtásáról

1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
tárgyú, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
500.000,-Ft + Áfa) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 11. 29.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
2./ Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázata
-Rövid leírás: Sportlétesítmény-fejlesztés, tornaterem/tornacsarnok felújítási program.
-Harkány esetében: A 242/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7815, Harkány Petőfi Sándor u. 42.
címen található ingatlanon, az MKSZ Országos Tornaterem program pályázatának keretében Harkány Város
Önkormányzata a sportcsarnok részleges felújítására pályázik a felülvilágító kupola és 2 db vendég wc-blokk
felújítására, továbbá homlokzati ablakok részleges fóliázására. A felújítást terveztettük, a pályázatot a közeli
határidő miatt elkészítettük.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 18.351.072 Ft / 5.505. 322 Ft / 70%, előkészítési költség: 304.800,-Ft.
A 30 %-os önerő tartalmaz egy 5 %-os előre befizetendő biztosítékot (917.554,-Ft), melyet a pályázat
benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni.
-Beadás: 2016. 11. 25.
2. Határozati javaslat
Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos
Tornaterem program pályázat benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület elfogadja, és jóváhagyja a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget
(304.800,-Ft), melyet a költségvetése terhére biztosít.
3.) A Képviselő-Testület elfogadja, és jóváhagyja az 5 %-os pályázati biztosíték (917.554,-Ft) befizetését,
valamint nyertes pályázat esetén a biztosítékot magában foglaló 30 %-os önerőt (5.505. 322 Ft), melyet a
költségvetése terhére biztosít.
4.) A Képviselő-testület jóváhagyja, a polgármestert pályázati aláírását ésbeadását.
Határidő: 2016. 11. 25.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
3./ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-16)
-Rövid leírás: A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi
bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését
szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a

leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a
3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A
felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően (például bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú
intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma –
családi bölcsőde – fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást
lehessen kialakítani az adott térségben, illetve településen. A bölcsődei ellátás 2018-tól kötelező önkormányzati
feladat.
-Harkány esetében: A tervezett létszám figyelembevételével egy elválasztható bölcsődei csoportszoba és a hozzá
tartozó vizesblokk kerülne kialakításra a meglévő, üres óvodai csoportszobából. A beruházás jelentős
eszközbeszerzést is tartalmaz. Előzetes becslések alapján kb. 30-40 MFt-ra pályázna az önkormányzat.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás:

Jelenleg nem ismert/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 5 %.

-Beadás: 2017 év eleje.

3. Határozati javaslat
Döntés A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-16 kódszámú
pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
5 %) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2017. január.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
4./ Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3)
-Rövid leírás: A Felhívás célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális
háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi
ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi termelők, termékek előtérbe
hozása és a foglalkoztatás bővítése céljából.
-Harkány esetében: A harkányi őstermelői piac felújítása, fejlesztése, a leromlott állagú szerviz épületek felújítása,
a korszerű árusítóhelyek kialakítása, a helyi élelmiszer ellátáshoz kapcsolódó kötelező feladatok biztosítása.
A pályázat elkészítését a korábbi TOP-os pályázatokhoz hasonlóan a Baranya Megyei Önkormányzattal
együttműködve készítenénk el, akik a pályázat előkészítésével, benyújtásával, és a projektekben való hathatós
közreműködéssel segítik városunkat.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás:

250 MFt/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 1 MFt

-Beadás: 2016. év vége, 2017 év eleje.

4.) Határozati javaslat
Döntés A Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú, TOP-1.1.3 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú, TOP-1.1.3 kódszámú
pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (kb 1 MFt)
a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben
vállalt önerőt a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
4.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint felkéri a Baranya Megyei
Önkormányzatot a projekt tekintetében a közreműködésre.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás kidolgozásában
vegyen részt, és felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 12.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
5./ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
erőgépek és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
-Rövid leírás:
1. sz. célterület:
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak:
· mechanikai stabilizálása
· Fejlesztésszélesítéssel
· alépítményének és szilárd burkolatnak kialakítása
1. sz.célterület:
Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító
· vontatott és függesztett munkagépek,
· erőgépek,
· erőgépek és vonatok függesztett munkagépek, ágaprító gépek beszerzése.
-Harkány esetében: A zártkerti úthálózat egyik legforgalmasabb útjának fejlesztése aszfaltos útfelülettel,
útpadkával, vízelvezetéssel. Az út az 58-as út buszmegállójától induló vízszintes útszakaszt jelenti 1-es ütemként
(3443, 5189 hrsz-ek), de tervezéssel és engedélyezéssel érintenénk a további folytatólagos szakaszt is (2-es ütem) a
temetőtől felmenő aszfaltos útig (5251 és 5228 hrsz-ek). A beruházás engedélyköteles tevékenység, ezért
terveztetni kell. A pályázat tartalmaz traktorra szerelhető árok és útpadka tisztítására alkalmas szerelvényeket.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 130 MFt/19,5 MFt/15%, előkészítési költség: kb. 3,2 MFt + Áfa.
-Beadás: 2016. 11.

4. Határozati javaslat
Döntés a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
erőgépek és munkagépek beszerzése tárgyú, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erőgépek és munkagépek beszerzése tárgyú, VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
3,2 MFt + Áfa) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben
vállalt 15 %-os önerőt (maximum 19,5 MFt) a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori
költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 11.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
Tisztelettel:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról,
pályázati együttműködések megkötéséről
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
6.) Napirendi pont

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:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén

-

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

5. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján tartandó rendes képviselőtestületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés pályázatok benyújtásáról, pályázati együttműködések megkötéséről
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-Testület 2016. 01. 27-én tájékoztatást kapott több pályázati lehetőségről, és ennek tükrében a
Testület elhatározta, hogy indulni kíván az akkor bemutatott TOP-os pályázatokon. Az eltelt időszakban ezeken a
pályázatokon kívül, további pályázatok beadását valósította meg az Önkormányzat. Bár a beadott pályázatainkról
még döntés nem született, folyamatosan készítünk újabb és újabb pályázatokat, mintegy előre menekülve a
lehetőségeket keresve, bízva a későbbi sikerben. Jelenleg is egy 5 pályázatból álló csomag beadására van
lehetősége az Önkormányzatnak, melyről egyfelől tájékoztatást nyújt jelen előterjesztés, másfelől döntések
meghozatalát igényli.
1./ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16)
-Rövid leírás: Kulturális intézmények által megvalósított formális oktatás támogató és kiegészítő kulturális nevelés,
infrastrukturális fejlesztés.
-Harkány esetében: A művelődési házat fenntartó harkányi önkormányzat informális és nem formális tanulási
alkalmak biztosítására szeretne pályázni, amelyek hatékonyan kiegészítik a nevelési-oktatási intézmények
programját. A pályázat keretében a harkányi önkormányzat tíz nevelési-oktatási intézménnyel (nyolc iskola és két
óvoda) működne együtt, és 25 millió forintos támogatási összegre pályázna.
A nevelési-oktatási intézmények számára kínált program célja, hogy a helyi és a közösségi identitástudat
megerősítésével olyan nemzedék nevelését segítse, amely a későbbiekben hozzájárul a város versenyképességéhez,
sikerességéhez, innovatív fejlődéséhez.
A program négy fő tevékenységi forma köré épül:
1. Ifjúsági táncszakkör: célja az informális ismerkedés, a személyes interakció révén a tánc, mint az egyik
legalapvetőbb önkifejezési forma kibontakoztatása, a résztvevők közötti kapcsolatok megerősítése.
2. A témanapoknak hármas célkitűzése van:
a) pénzügyi kultúra fejlesztése, különös tekintettel a tudatos gazdálkodásra; a banki alapismeretek
elsajátítására, illetve a pénzügyi információk azonosítására, megszerzésére és értelmezésére
b) jogismeret és jogtudatosság gyarapítása és fejlesztése, az alábbi altémákban: alapjogok; az állam, ahol
élünk – alkotmányjogi alapismeretek; hazánk és az Európai Unió
c) lelki-testi egészségfejlesztés, főként a problémamegoldó, stressz- és konfliktuskezelési készség
fejlesztése; pályaorientációs tanácsadás, illetve digitális függőség helyett egészséges feszültségoldás.
3. A témanapokra három tematikus verseny épülne:
a) pénzügyi hódítók világa: Ki mit tud a pénzről? és A pénz és a virtuális világ.
b) jog(os) kérdések: állampolgári ki mit tud és föld-rajz – Európa-rajz
c) egészséges vetélkedés: ki mozog többet és ki mit tud a lelki egészségről
4. Az évente megrendezendő táborok két fő témája az egészséges életmód, illetve a hely- és országismeret
lenne: Az ördögszántotta hegy, Harkány városa és Gyógyító vizeink témakörben.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 25 MFt/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 500.000,-Ft + Áfa.
-Beadás: 2016. 11. 29.

1. Határozati javaslat
Döntés a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat
benyújtásáról

1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
tárgyú, EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
500.000,-Ft + Áfa) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 11. 29.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
2./ Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázata
-Rövid leírás: Sportlétesítmény-fejlesztés, tornaterem/tornacsarnok felújítási program.
-Harkány esetében: A 242/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7815, Harkány Petőfi Sándor u. 42.
címen található ingatlanon, az MKSZ Országos Tornaterem program pályázatának keretében Harkány Város
Önkormányzata a sportcsarnok részleges felújítására pályázik a felülvilágító kupola és 2 db vendég wc-blokk
felújítására, továbbá homlokzati ablakok részleges fóliázására. A felújítást terveztettük, a pályázatot a közeli
határidő miatt elkészítettük.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 18.351.072 Ft / 5.505. 322 Ft / 70%, előkészítési költség: 304.800,-Ft.
A 30 %-os önerő tartalmaz egy 5 %-os előre befizetendő biztosítékot (917.554,-Ft), melyet a pályázat
benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni.
-Beadás: 2016. 11. 25.
2. Határozati javaslat
Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos
Tornaterem program pályázat benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület elfogadja, és jóváhagyja a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget
(304.800,-Ft), melyet a költségvetése terhére biztosít.
3.) A Képviselő-Testület elfogadja, és jóváhagyja az 5 %-os pályázati biztosíték (917.554,-Ft) befizetését,
valamint nyertes pályázat esetén a biztosítékot magában foglaló 30 %-os önerőt (5.505. 322 Ft), melyet a
költségvetése terhére biztosít.
4.) A Képviselő-testület jóváhagyja, a polgármestert pályázati aláírását ésbeadását.
Határidő: 2016. 11. 25.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
3./ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-16)
-Rövid leírás: A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi
bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését
szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a

leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a
3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A
felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően (például bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú
intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma –
családi bölcsőde – fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást
lehessen kialakítani az adott térségben, illetve településen. A bölcsődei ellátás 2018-tól kötelező önkormányzati
feladat.
-Harkány esetében: A tervezett létszám figyelembevételével egy elválasztható bölcsődei csoportszoba és a hozzá
tartozó vizesblokk kerülne kialakításra a meglévő, üres óvodai csoportszobából. A beruházás jelentős
eszközbeszerzést is tartalmaz. Előzetes becslések alapján kb. 30-40 MFt-ra pályázna az önkormányzat.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás:

Jelenleg nem ismert/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 5 %.

-Beadás: 2017 év eleje.

3. Határozati javaslat
Döntés A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú, TOP-1.4.1-16 kódszámú
pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
5 %) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2017. január.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
4./ Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3)
-Rövid leírás: A Felhívás célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális
háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi
ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése a helyi termelők, termékek előtérbe
hozása és a foglalkoztatás bővítése céljából.
-Harkány esetében: A harkányi őstermelői piac felújítása, fejlesztése, a leromlott állagú szerviz épületek felújítása,
a korszerű árusítóhelyek kialakítása, a helyi élelmiszer ellátáshoz kapcsolódó kötelező feladatok biztosítása.
A pályázat elkészítését a korábbi TOP-os pályázatokhoz hasonlóan a Baranya Megyei Önkormányzattal
együttműködve készítenénk el, akik a pályázat előkészítésével, benyújtásával, és a projektekben való hathatós
közreműködéssel segítik városunkat.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás:

250 MFt/0 Ft/100%, előkészítési költség: kb. 1 MFt

-Beadás: 2016. év vége, 2017 év eleje.

4.) Határozati javaslat
Döntés A Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú, TOP-1.1.3 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú, TOP-1.1.3 kódszámú
pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (kb 1 MFt)
a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben
vállalt önerőt a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
4.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint felkéri a Baranya Megyei
Önkormányzatot a projekt tekintetében a közreműködésre.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás kidolgozásában
vegyen részt, és felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.
6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 12.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
5./ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
erőgépek és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
-Rövid leírás:
1. sz. célterület:
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak:
· mechanikai stabilizálása
· Fejlesztésszélesítéssel
· alépítményének és szilárd burkolatnak kialakítása
1. sz.célterület:
Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító
· vontatott és függesztett munkagépek,
· erőgépek,
· erőgépek és vonatok függesztett munkagépek, ágaprító gépek beszerzése.
-Harkány esetében: A zártkerti úthálózat egyik legforgalmasabb útjának fejlesztése aszfaltos útfelülettel,
útpadkával, vízelvezetéssel. Az út az 58-as út buszmegállójától induló vízszintes útszakaszt jelenti 1-es ütemként
(3443, 5189 hrsz-ek), de tervezéssel és engedélyezéssel érintenénk a további folytatólagos szakaszt is (2-es ütem) a
temetőtől felmenő aszfaltos útig (5251 és 5228 hrsz-ek). A beruházás engedélyköteles tevékenység, ezért
terveztetni kell. A pályázat tartalmaz traktorra szerelhető árok és útpadka tisztítására alkalmas szerelvényeket.
-Pályázati összeg/önerő/intenzitás: 130 MFt/19,5 MFt/15%, előkészítési költség: kb. 3,2 MFt + Áfa.
-Beadás: 2016. 11.

4. Határozati javaslat
Döntés a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
erőgépek és munkagépek beszerzése tárgyú, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erőgépek és munkagépek beszerzése tárgyú, VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
3,2 MFt + Áfa) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben
vállalt 15 %-os önerőt (maximum 19,5 MFt) a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori
költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: 2016. 11.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
Tisztelettel:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

Tárgy:Döntés

ajánlattételi
felhívás
módosításáról hatástanulmány elkészítésére
(Luxus szálloda létrehozása tárgyában)

Melléklet: Ajánlattételi felhívás

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
7.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Baksai Endre Tamás
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szilágyi Tibor
gazdasági tanácsadó

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

Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

192/2016. (IX.08) sz. határozat

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

3 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

2 melléklet 4 oldal

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 11.24.-i
rendes képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
Előterjesztés címe:Döntés ajánlattételi felhívás módosításáról
elkészítésére (Luxus szálloda létrehozása tárgyában)

hatástanulmány

Előterjesztést készítette:Szilágyi Tibor, gazdasági tanácsadó
Tisztelt Képviselő-testület!
Módosítást terjesztek elő a 2016. szeptember 8.-i képviselő-testületi ülésére előterjesztett és
192/2016. (IX.08.) sz. határozattal elfogadott„Döntés ajánlattételi felhívásról hatástanulmány
elkészítésére (Luxus szálloda létrehozása tárgyában)” napirendi ponttal kapcsolatban, mivel
tisztázó észrevételek érkeztek a felhívással kapcsolatban a megkeresett ajánlattevőktől. Az
észrevételekre tekintettel az eljárást nem folytattuk le, amelyről az érintetteket értesítettük.
Azt az észrevételt tették az érintettek, hogy a meghatározott, ajánlattételi felhívásban írt,
rendelkezésre álló keretösszegben nem tudják vállalni a felhívásban kért terület értékének
vagy hosszú távú bérleti díjának meghatározását, mert egy-egy ilyen, elhelyezkedésénél
fogva speciális adottsággal rendelkező terület értékének meghatározásához speciális
certifikátokkal, adott esetben nemzetközi tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkező
értékbecslő céget kellene bevonni, aminek a költségeit nem fedezné a felhívásban
meghatározott keretösszeg.
Amennyiben a hatástanulmány alátámasztja azt, hogy Harkány városának szüksége lehet
egy új, a fürdővel közvetlen kapcsolatban álló szállodára és meghatározzák a három
lehetséges helyszín közül a legmegfelelőbbet, akkor külön eljárás keretében el kell
készíttetni az adott terület értékbecslését egy erre jogosult céggel.
A szálloda létjogosultságát megalapozó vagy elvető tanulmány ellenszolgáltatási értéke nem
éri el a közbeszerzési határt, ezért a Harkány város Önkormányzat Szabályzata a
közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szabályzat alapján,
háromszereplős meghívásos eljárás keretében ajánlattételi felhívást küldünk ki a kiválasztott
résztvevőknek.
Az ajánlattételi felhívás teljes, a fentiekben leírtak szerint módosított szövegét az
előterjesztéshez csatoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi felhívás kiírásáról dönteni
szíveskedjenek.
Harkány, 2016. november.
Baksai Endre Tamás
polgármester
Határozati javaslat:

Döntés ajánlattételi felhívás módosításáról hatástanulmány elkészítésére (Luxus
szálloda létrehozása tárgyában)
1. Harkány VárosÖnkormányzat Képviselő-testülete a 192/2016. (IX.08.) sz.
határozatával egyezően támogatja azAjánlattételi felhívás kiírását hatástanulmány
elkészítésére (Luxus szálloda létrehozása tárgyában)témában.
2. A képviselő-testület a módosított ajánlattételi felhívástartalmát az előterjesztéssel
egyezően elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított felhívásnak
megfelelően gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról és sikeres ajánlattételi
eljárás esetén a vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: azonnal,
Felelős: Polgármester

Tárgy:Döntés

ajánlattételi
felhívás
módosításáról hatástanulmány elkészítésére
(Luxus szálloda létrehozása tárgyában)
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polgármester
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1. Harkány VárosÖnkormányzat Képviselő-testülete a 192/2016. (IX.08.) sz.
határozatával egyezően támogatja azAjánlattételi felhívás kiírását hatástanulmány
elkészítésére (Luxus szálloda létrehozása tárgyában)témában.
2. A képviselő-testület a módosított ajánlattételi felhívástartalmát az előterjesztéssel
egyezően elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított felhívásnak
megfelelően gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról és sikeres ajánlattételi
eljárás esetén a vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: azonnal,
Felelős: Polgármester

Tárgy:Döntés

ajánlattételi
felhívás
módosításáról hatástanulmány elkészítésére
(Luxus szálloda létrehozása tárgyában)

Melléklet: Ajánlattételi felhívás

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
7.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Baksai Endre Tamás
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szilágyi Tibor
gazdasági tanácsadó

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

Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

192/2016. (IX.08) sz. határozat

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

3 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

2 melléklet 4 oldal

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 11.24.-i
rendes képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
Előterjesztés címe:Döntés ajánlattételi felhívás módosításáról
elkészítésére (Luxus szálloda létrehozása tárgyában)

hatástanulmány

Előterjesztést készítette:Szilágyi Tibor, gazdasági tanácsadó
Tisztelt Képviselő-testület!
Módosítást terjesztek elő a 2016. szeptember 8.-i képviselő-testületi ülésére előterjesztett és
192/2016. (IX.08.) sz. határozattal elfogadott„Döntés ajánlattételi felhívásról hatástanulmány
elkészítésére (Luxus szálloda létrehozása tárgyában)” napirendi ponttal kapcsolatban, mivel
tisztázó észrevételek érkeztek a felhívással kapcsolatban a megkeresett ajánlattevőktől. Az
észrevételekre tekintettel az eljárást nem folytattuk le, amelyről az érintetteket értesítettük.
Azt az észrevételt tették az érintettek, hogy a meghatározott, ajánlattételi felhívásban írt,
rendelkezésre álló keretösszegben nem tudják vállalni a felhívásban kért terület értékének
vagy hosszú távú bérleti díjának meghatározását, mert egy-egy ilyen, elhelyezkedésénél
fogva speciális adottsággal rendelkező terület értékének meghatározásához speciális
certifikátokkal, adott esetben nemzetközi tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkező
értékbecslő céget kellene bevonni, aminek a költségeit nem fedezné a felhívásban
meghatározott keretösszeg.
Amennyiben a hatástanulmány alátámasztja azt, hogy Harkány városának szüksége lehet
egy új, a fürdővel közvetlen kapcsolatban álló szállodára és meghatározzák a három
lehetséges helyszín közül a legmegfelelőbbet, akkor külön eljárás keretében el kell
készíttetni az adott terület értékbecslését egy erre jogosult céggel.
A szálloda létjogosultságát megalapozó vagy elvető tanulmány ellenszolgáltatási értéke nem
éri el a közbeszerzési határt, ezért a Harkány város Önkormányzat Szabályzata a
közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szabályzat alapján,
háromszereplős meghívásos eljárás keretében ajánlattételi felhívást küldünk ki a kiválasztott
résztvevőknek.
Az ajánlattételi felhívás teljes, a fentiekben leírtak szerint módosított szövegét az
előterjesztéshez csatoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi felhívás kiírásáról dönteni
szíveskedjenek.
Harkány, 2016. november.
Baksai Endre Tamás
polgármester
Határozati javaslat:

Döntés ajánlattételi felhívás módosításáról hatástanulmány elkészítésére (Luxus
szálloda létrehozása tárgyában)
1. Harkány VárosÖnkormányzat Képviselő-testülete a 192/2016. (IX.08.) sz.
határozatával egyezően támogatja azAjánlattételi felhívás kiírását hatástanulmány
elkészítésére (Luxus szálloda létrehozása tárgyában)témában.
2. A képviselő-testület a módosított ajánlattételi felhívástartalmát az előterjesztéssel
egyezően elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított felhívásnak
megfelelően gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról és sikeres ajánlattételi
eljárás esetén a vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő: azonnal,
Felelős: Polgármester

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
H A R K Á N Y Petőfi S. u. 2-4. 7815
(72) 480-100 (72) 480-202 Fax: (72) 480-518
E-mail: titkarsag@harkany.hu
Web: www.harkany.hu
__________________________________________________________________________________________

Ügyiratszám: 4737/2016
Ügyintéző: Szilágyi Tibor

Tárgy:ajánlattételi felhívás
Melléklet: 2 db

Harkány Város Önkormányzatának
ajánlattételi felhívása
hatástanulmány elkészítésének megrendelésére
AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Harkány Város Önkormányzata
Címzett: Harkány Város Közös Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Polgármester
Cím:
Petőfi Sándor utca 2-4.
Irányítószám: 7815
Város:
Harkány
Ország:
Magyarország
Telefon:
+36-72/480-100
Fax:
+36-72/480-518
E-mail:
titkarsag@harkany.hu
A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA
Ajánlatkérő a hatástanulmány tárgyát képezőprojekt dokumentációját jelen felhívással egyidejűleg I.
számú mellékletként megküldi az Ajánlattevő részére.
SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés
A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
Harkány Város Önkormányzata hatástanulmány elkészítésének megrendelése céljából írt ki
ajánlattételi felhívást.
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 2.000.000,-Ft azaz kettő-millió forint.
Az ajánlati ár úgy kerüljön meghatározásra, hogy az már tartalmazza a terepbejárás és esetleges
konzultáció költségeit.
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
A teljesítés határideje: 2017. február 28.

Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére

1

A TELJESÍTÉS HELYE
HarkányiKözös Önkormányzati Hivatal; 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szabályszerűen kiállított és igazolt számla kézhezvételét
követően 30 napon belül egy összegben átutalással fizeti meg az Ajánlattevő számára.
A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Egyszeri alkalommal, 3 azaz három munkanapos határidő biztosítása mellett.
Hiánypótlási határidő: 2016. december15.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Az ajánlatok elbírálásának a szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Dátum: 2016. december 09.Időpont: 10.00 óra
Ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük, azaz nem elegendő az ajánlatok
postára adása. Ajánlati kötöttség Harkány Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzéseiről szóló szabályzatának 1. § (1) bekezdése a) pontja szerint áll be.
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, az ajánlattételi határidő lejártáig
a beadás helyére beérkeztek.
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE
Dátum: 2016. december 09.Időpont: 10.00. óra
Hely: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti; 1 másolati, legalább az eredetit megjelölve) zárt,
sérülésmentes csomagolásban vagy borítékban, sérülés nélkül bonthatatlan kötésben (spirálosan
összefűzve, legalább az eredeti ajánlati példányt - a spirálozás mentén az ajánlati lapokat - zsinegesen
átkötve, azt pecséttel, aláírással ellátva), folyamatos lapszámozással kell eljuttatni.
A csomagolásra a következő szöveget kell ráírni:

Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére

2

„Harkány Város Önkormányzatának
ajánlattételi felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére”
Felbontható: 2016. december 09. 10.00 órakor.
Ellenkező esetben az Ajánlattevő viseli annak kockázatát, hogy ajánlata nem a megfelelő időben kerül
kibontásra.
Az ajánlat eredetijét írógéppel, vagy tintával, vagy más kitörölhetetlen módon kell megírni.
Ajánlattevő az ajánlatban csatoljon felolvasólapot, legalább az Ajánlattevő cégszerű – Ajánlattevő
elnevezése és székhelyének címe - megnevezésével és a kért ellenszolgáltatás összegének
feltüntetésével.
Többváltozatú valamint részekre vonatkozó ajánlatok nem nyújthatók be.
Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a beszerzési eljárást a szerződéskötésig indokolás
nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70 § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén, az eredményhirdetéskor a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
2016. december22.
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2016. november25.

Baksai Endre Tamás
polgármester
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I. számú melléklet:
A FELADAT ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA:
Harkány Város Önkormányzata részére egy hatástanulmány készítése, mely 3 lehetséges beruházási
területet megvizsgálva meghatározza a legoptimálisabb helyszínt egy a jelenlegi helyi szállodáknál
magasabb szállodai kategóriába sorolású, magasabb szolgáltatási szinttel rendelkező 4+ vagy 5
csillagos szálloda részére, az idegenforgalomra, a városra és a vendéglátóhelyekre gyakorolt hatásokat
vizsgálva. Az első lehetséges helyszín a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén van, a második a
fürdő területét egy magán tulajdonban lévő ingatlannal kiegészítve közvetlen fürdő kapcsolattal
rendelkezik, a harmadik helyszín a fürdő területével határos.
A FELADAT TÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA:
Alapadatok:
A legelső vizsgálandó kérdéskör, hogy a 100%-ban fürdő területén lévőmaximálisan 15.000 m2
zöldterületen vagy a fürdőterületéből és magán ingatlanból összevont maximálisan 12.000m2 részben
beépített terület vagy a harmadik, szintén zöldmezős beruházásra alkalmas maximum 20.000m2-es
fürdővel közvetlen határos területek közül hol lenne optimális a szállodának a terület biztosítása (A
területek helyszínrajza mellékelve a II. számú mellékletben). Vizsgálandó, hogy ezekre a területekre
mekkora komplexum építhető. Választ várunk arra is, hogy mekkora szobaszám lenne indokolt (90140 szoba) a lehető legjobb hatás eléréséhez és milyen egyéb kiszolgáló és szórakoztató helységeket
foglaljon magában az új szálloda. A beruházás jellege az első esetben zöldmezős, a második esetben
részben zöldmezős részben barnamezős részben pedig bontás utáni zöldmezős beruházás lenne, a
harmadik megvalósítási helyszín az elsőhöz hasonlóan zöldmezőt biztosítana.A működtetéshez
szükséges távhőt a fürdő termálvize biztosítaná. A 4+ vagy 5 csillagos szálloda magán tőke
bevonásával épülne fel, az Önkormányzat nem vesz részt a projektben beruházóként.
A hatástanulmányban kifejtendő főbb kérdések, melye az Önkormányzat választ vár:
Gazdasági, pénzügyi és társadalmihatások, kockázatok feltárása:
1. Harkány város, mint fürdődesztináció külső szemmel való, makroszintű elemzése és
elhelyezése a magyar fürdővárosok palettáján, beleértve a Harkányi Gyógyfürdőt is.
2. Tekintettel arra, hogy a város elsősorban a szolgáltató szektorban, turizmusban és
vendéglátásban érdekelt, a lakosság nagy részének megélhetése az ebből származó
jövedelemtől függ, a legfontosabb kérdés, hogy a városnak valóban szüksége van-e a tervezett
létesítményre, illetve milyen hatással lenne a városban jelenleg működő számos szállodára és
vendéglátóhelyekre az újonnan épülő hotel. Tehát a releváns piac elemzése, kereslet, kínálat,
beleértve a mikro- és makro környezetet, valamint a jelenlegi és jövőbeni versenytársakat.
3. Első lépésként a szállodafejlesztés visszaigazolása, kihasználtság és átlagár meghatározása,
ezen kihasználtság alapján a lehetséges jövőbeni addicionális, a szálloda által generált
fürdőbelépő vendégszám meghatározása.
4. A lehetséges fejlesztési területek kommentálása, rangsorolása és a leginkább alkalmas terület
kiemelése.
5. A megvalósítási helyszín kiválasztása után, ahol a szálloda épülne, milyen feltételekkel,
milyen módon lehetne a legoptimálisabban hosszútávon hasznosítani, a beruházó cég
rendelkezésére bocsátani (térítés elleni használat (bérlet), adás-vétel (egyösszegű fizetés,
részletfizetés, tulajdoni hányad szerzés az üzemeltető cégben, stb)) elérhető példák alapján.
Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
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6. Nyers szállodakoncepció javaslat – nagyságrendi szobaszám, szolgáltatások, szállodai
kategóriába sorolás, minőség.
7. Milyen kondíciók mellett biztosítsa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a szállodaműködtetéshez
szükséges távhőt?
8. Gyógyvizet biztosítson-e a Harkányi Gyógyfürdő Zrt a szállodának wellness, spa és
gyógyászati célra? Ha igen, milyen feltételekkel?
9. Biztosítson-e a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményt a fürdőbelépők árából, a leendő
szálloda vendégei számára, és ha igen, akkor mekkora mértékű kedvezmény lenne még
gazdaságos?
10. Rövid, közép és hosszútávon, városi szinten milyen hatással lenne az Önkormányzat számára
befizetett idegenforgalmi adó összegére ez az új szálloda?
11. Rövid, közép és hosszútávon, városi szinten milyen hatással lenne az Önkormányzat számára
befizetett iparűzési, építmény és telek adó összegére ez az új szálloda?
12. Megvalósulás esetére a szükséges munkaerő nagyságának meghatározása. Jelen hazai
munkaerő piaci helyzetben milyen módon lehetne biztosítani a szakképzett személyzetet a
szálloda működtetéséhez?
13. Várhatóan hogy alakulna városi szinten a létesítendő és esetlegesen megszűnő munkahelyek
száma?
14. A megvalósítási helyszín közművesítésének és
Önkormányzatnak vagy a beruházónak kell viselnie?

útcsatlakozásának

költségét

az

15. Amennyiben a második helyszín lenne a megvalósítási helyszín, ahol részben beépített a
terület, abban az esetben a jelenlegi használók költöztetése, épületek bontása illetve egyéb
ezzel kapcsolatos költségek kit terheljenek?
16. A fürdő területének jelenlegi csökkentése és a későbbiekben végrehajtott saját fejlesztések,
építkezések milyen korlátot jelentenének a fürdőnek?
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II. számú melléklet: I. megvalósítási helyszín
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II. megvalósítási helyszín
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III. megvalósítási helyszín
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Harkány Város Önkormányzatának
ajánlattételi felhívása
hatástanulmány elkészítésének megrendelésére
AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Harkány Város Önkormányzata
Címzett: Harkány Város Közös Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Polgármester
Cím:
Petőfi Sándor utca 2-4.
Irányítószám: 7815
Város:
Harkány
Ország:
Magyarország
Telefon:
+36-72/480-100
Fax:
+36-72/480-518
E-mail:
titkarsag@harkany.hu
A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA
Ajánlatkérő a hatástanulmány tárgyát képezőprojekt dokumentációját jelen felhívással egyidejűleg I.
számú mellékletként megküldi az Ajánlattevő részére.
SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés
A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
Harkány Város Önkormányzata hatástanulmány elkészítésének megrendelése céljából írt ki
ajánlattételi felhívást.
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 2.000.000,-Ft azaz kettő-millió forint.
Az ajánlati ár úgy kerüljön meghatározásra, hogy az már tartalmazza a terepbejárás és esetleges
konzultáció költségeit.
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
A teljesítés határideje: 2017. február 28.
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A TELJESÍTÉS HELYE
HarkányiKözös Önkormányzati Hivatal; 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szabályszerűen kiállított és igazolt számla kézhezvételét
követően 30 napon belül egy összegben átutalással fizeti meg az Ajánlattevő számára.
A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Egyszeri alkalommal, 3 azaz három munkanapos határidő biztosítása mellett.
Hiánypótlási határidő: 2016. december15.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Az ajánlatok elbírálásának a szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Dátum: 2016. december 09.Időpont: 10.00 óra
Ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük, azaz nem elegendő az ajánlatok
postára adása. Ajánlati kötöttség Harkány Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzéseiről szóló szabályzatának 1. § (1) bekezdése a) pontja szerint áll be.
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, az ajánlattételi határidő lejártáig
a beadás helyére beérkeztek.
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE
Dátum: 2016. december 09.Időpont: 10.00. óra
Hely: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti; 1 másolati, legalább az eredetit megjelölve) zárt,
sérülésmentes csomagolásban vagy borítékban, sérülés nélkül bonthatatlan kötésben (spirálosan
összefűzve, legalább az eredeti ajánlati példányt - a spirálozás mentén az ajánlati lapokat - zsinegesen
átkötve, azt pecséttel, aláírással ellátva), folyamatos lapszámozással kell eljuttatni.
A csomagolásra a következő szöveget kell ráírni:
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„Harkány Város Önkormányzatának
ajánlattételi felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére”
Felbontható: 2016. december 09. 10.00 órakor.
Ellenkező esetben az Ajánlattevő viseli annak kockázatát, hogy ajánlata nem a megfelelő időben kerül
kibontásra.
Az ajánlat eredetijét írógéppel, vagy tintával, vagy más kitörölhetetlen módon kell megírni.
Ajánlattevő az ajánlatban csatoljon felolvasólapot, legalább az Ajánlattevő cégszerű – Ajánlattevő
elnevezése és székhelyének címe - megnevezésével és a kért ellenszolgáltatás összegének
feltüntetésével.
Többváltozatú valamint részekre vonatkozó ajánlatok nem nyújthatók be.
Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a beszerzési eljárást a szerződéskötésig indokolás
nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70 § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén, az eredményhirdetéskor a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
2016. december22.
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2016. november25.

Baksai Endre Tamás
polgármester
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I. számú melléklet:
A FELADAT ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA:
Harkány Város Önkormányzata részére egy hatástanulmány készítése, mely 3 lehetséges beruházási
területet megvizsgálva meghatározza a legoptimálisabb helyszínt egy a jelenlegi helyi szállodáknál
magasabb szállodai kategóriába sorolású, magasabb szolgáltatási szinttel rendelkező 4+ vagy 5
csillagos szálloda részére, az idegenforgalomra, a városra és a vendéglátóhelyekre gyakorolt hatásokat
vizsgálva. Az első lehetséges helyszín a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén van, a második a
fürdő területét egy magán tulajdonban lévő ingatlannal kiegészítve közvetlen fürdő kapcsolattal
rendelkezik, a harmadik helyszín a fürdő területével határos.
A FELADAT TÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA:
Alapadatok:
A legelső vizsgálandó kérdéskör, hogy a 100%-ban fürdő területén lévőmaximálisan 15.000 m2
zöldterületen vagy a fürdőterületéből és magán ingatlanból összevont maximálisan 12.000m2 részben
beépített terület vagy a harmadik, szintén zöldmezős beruházásra alkalmas maximum 20.000m2-es
fürdővel közvetlen határos területek közül hol lenne optimális a szállodának a terület biztosítása (A
területek helyszínrajza mellékelve a II. számú mellékletben). Vizsgálandó, hogy ezekre a területekre
mekkora komplexum építhető. Választ várunk arra is, hogy mekkora szobaszám lenne indokolt (90140 szoba) a lehető legjobb hatás eléréséhez és milyen egyéb kiszolgáló és szórakoztató helységeket
foglaljon magában az új szálloda. A beruházás jellege az első esetben zöldmezős, a második esetben
részben zöldmezős részben barnamezős részben pedig bontás utáni zöldmezős beruházás lenne, a
harmadik megvalósítási helyszín az elsőhöz hasonlóan zöldmezőt biztosítana.A működtetéshez
szükséges távhőt a fürdő termálvize biztosítaná. A 4+ vagy 5 csillagos szálloda magán tőke
bevonásával épülne fel, az Önkormányzat nem vesz részt a projektben beruházóként.
A hatástanulmányban kifejtendő főbb kérdések, melye az Önkormányzat választ vár:
Gazdasági, pénzügyi és társadalmihatások, kockázatok feltárása:
1. Harkány város, mint fürdődesztináció külső szemmel való, makroszintű elemzése és
elhelyezése a magyar fürdővárosok palettáján, beleértve a Harkányi Gyógyfürdőt is.
2. Tekintettel arra, hogy a város elsősorban a szolgáltató szektorban, turizmusban és
vendéglátásban érdekelt, a lakosság nagy részének megélhetése az ebből származó
jövedelemtől függ, a legfontosabb kérdés, hogy a városnak valóban szüksége van-e a tervezett
létesítményre, illetve milyen hatással lenne a városban jelenleg működő számos szállodára és
vendéglátóhelyekre az újonnan épülő hotel. Tehát a releváns piac elemzése, kereslet, kínálat,
beleértve a mikro- és makro környezetet, valamint a jelenlegi és jövőbeni versenytársakat.
3. Első lépésként a szállodafejlesztés visszaigazolása, kihasználtság és átlagár meghatározása,
ezen kihasználtság alapján a lehetséges jövőbeni addicionális, a szálloda által generált
fürdőbelépő vendégszám meghatározása.
4. A lehetséges fejlesztési területek kommentálása, rangsorolása és a leginkább alkalmas terület
kiemelése.
5. A megvalósítási helyszín kiválasztása után, ahol a szálloda épülne, milyen feltételekkel,
milyen módon lehetne a legoptimálisabban hosszútávon hasznosítani, a beruházó cég
rendelkezésére bocsátani (térítés elleni használat (bérlet), adás-vétel (egyösszegű fizetés,
részletfizetés, tulajdoni hányad szerzés az üzemeltető cégben, stb)) elérhető példák alapján.
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6. Nyers szállodakoncepció javaslat – nagyságrendi szobaszám, szolgáltatások, szállodai
kategóriába sorolás, minőség.
7. Milyen kondíciók mellett biztosítsa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a szállodaműködtetéshez
szükséges távhőt?
8. Gyógyvizet biztosítson-e a Harkányi Gyógyfürdő Zrt a szállodának wellness, spa és
gyógyászati célra? Ha igen, milyen feltételekkel?
9. Biztosítson-e a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményt a fürdőbelépők árából, a leendő
szálloda vendégei számára, és ha igen, akkor mekkora mértékű kedvezmény lenne még
gazdaságos?
10. Rövid, közép és hosszútávon, városi szinten milyen hatással lenne az Önkormányzat számára
befizetett idegenforgalmi adó összegére ez az új szálloda?
11. Rövid, közép és hosszútávon, városi szinten milyen hatással lenne az Önkormányzat számára
befizetett iparűzési, építmény és telek adó összegére ez az új szálloda?
12. Megvalósulás esetére a szükséges munkaerő nagyságának meghatározása. Jelen hazai
munkaerő piaci helyzetben milyen módon lehetne biztosítani a szakképzett személyzetet a
szálloda működtetéséhez?
13. Várhatóan hogy alakulna városi szinten a létesítendő és esetlegesen megszűnő munkahelyek
száma?
14. A megvalósítási helyszín közművesítésének és
Önkormányzatnak vagy a beruházónak kell viselnie?

útcsatlakozásának

költségét

az

15. Amennyiben a második helyszín lenne a megvalósítási helyszín, ahol részben beépített a
terület, abban az esetben a jelenlegi használók költöztetése, épületek bontása illetve egyéb
ezzel kapcsolatos költségek kit terheljenek?
16. A fürdő területének jelenlegi csökkentése és a későbbiekben végrehajtott saját fejlesztések,
építkezések milyen korlátot jelentenének a fürdőnek?
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II. számú melléklet: I. megvalósítási helyszín
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II. megvalósítási helyszín
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III. megvalósítási helyszín
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Harkány Város Önkormányzatának
ajánlattételi felhívása
hatástanulmány elkészítésének megrendelésére
AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Harkány Város Önkormányzata
Címzett: Harkány Város Közös Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Polgármester
Cím:
Petőfi Sándor utca 2-4.
Irányítószám: 7815
Város:
Harkány
Ország:
Magyarország
Telefon:
+36-72/480-100
Fax:
+36-72/480-518
E-mail:
titkarsag@harkany.hu
A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA
Ajánlatkérő a hatástanulmány tárgyát képezőprojekt dokumentációját jelen felhívással egyidejűleg I.
számú mellékletként megküldi az Ajánlattevő részére.
SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés
A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
Harkány Város Önkormányzata hatástanulmány elkészítésének megrendelése céljából írt ki
ajánlattételi felhívást.
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 2.000.000,-Ft azaz kettő-millió forint.
Az ajánlati ár úgy kerüljön meghatározásra, hogy az már tartalmazza a terepbejárás és esetleges
konzultáció költségeit.
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
A teljesítés határideje: 2017. február 28.
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A TELJESÍTÉS HELYE
HarkányiKözös Önkormányzati Hivatal; 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a szabályszerűen kiállított és igazolt számla kézhezvételét
követően 30 napon belül egy összegben átutalással fizeti meg az Ajánlattevő számára.
A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Egyszeri alkalommal, 3 azaz három munkanapos határidő biztosítása mellett.
Hiánypótlási határidő: 2016. december15.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Az ajánlatok elbírálásának a szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Dátum: 2016. december 09.Időpont: 10.00 óra
Ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük, azaz nem elegendő az ajánlatok
postára adása. Ajánlati kötöttség Harkány Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzéseiről szóló szabályzatának 1. § (1) bekezdése a) pontja szerint áll be.
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Magyar
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, az ajánlattételi határidő lejártáig
a beadás helyére beérkeztek.
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE
Dátum: 2016. december 09.Időpont: 10.00. óra
Hely: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti; 1 másolati, legalább az eredetit megjelölve) zárt,
sérülésmentes csomagolásban vagy borítékban, sérülés nélkül bonthatatlan kötésben (spirálosan
összefűzve, legalább az eredeti ajánlati példányt - a spirálozás mentén az ajánlati lapokat - zsinegesen
átkötve, azt pecséttel, aláírással ellátva), folyamatos lapszámozással kell eljuttatni.
A csomagolásra a következő szöveget kell ráírni:
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„Harkány Város Önkormányzatának
ajánlattételi felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére”
Felbontható: 2016. december 09. 10.00 órakor.
Ellenkező esetben az Ajánlattevő viseli annak kockázatát, hogy ajánlata nem a megfelelő időben kerül
kibontásra.
Az ajánlat eredetijét írógéppel, vagy tintával, vagy más kitörölhetetlen módon kell megírni.
Ajánlattevő az ajánlatban csatoljon felolvasólapot, legalább az Ajánlattevő cégszerű – Ajánlattevő
elnevezése és székhelyének címe - megnevezésével és a kért ellenszolgáltatás összegének
feltüntetésével.
Többváltozatú valamint részekre vonatkozó ajánlatok nem nyújthatók be.
Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a beszerzési eljárást a szerződéskötésig indokolás
nélkül eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70 § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli.
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, visszalépése esetén, az eredményhirdetéskor a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
2016. december22.
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2016. november25.

Baksai Endre Tamás
polgármester
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I. számú melléklet:
A FELADAT ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA:
Harkány Város Önkormányzata részére egy hatástanulmány készítése, mely 3 lehetséges beruházási
területet megvizsgálva meghatározza a legoptimálisabb helyszínt egy a jelenlegi helyi szállodáknál
magasabb szállodai kategóriába sorolású, magasabb szolgáltatási szinttel rendelkező 4+ vagy 5
csillagos szálloda részére, az idegenforgalomra, a városra és a vendéglátóhelyekre gyakorolt hatásokat
vizsgálva. Az első lehetséges helyszín a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén van, a második a
fürdő területét egy magán tulajdonban lévő ingatlannal kiegészítve közvetlen fürdő kapcsolattal
rendelkezik, a harmadik helyszín a fürdő területével határos.
A FELADAT TÉSZLETES MEGHATÁROZÁSA:
Alapadatok:
A legelső vizsgálandó kérdéskör, hogy a 100%-ban fürdő területén lévőmaximálisan 15.000 m2
zöldterületen vagy a fürdőterületéből és magán ingatlanból összevont maximálisan 12.000m2 részben
beépített terület vagy a harmadik, szintén zöldmezős beruházásra alkalmas maximum 20.000m2-es
fürdővel közvetlen határos területek közül hol lenne optimális a szállodának a terület biztosítása (A
területek helyszínrajza mellékelve a II. számú mellékletben). Vizsgálandó, hogy ezekre a területekre
mekkora komplexum építhető. Választ várunk arra is, hogy mekkora szobaszám lenne indokolt (90140 szoba) a lehető legjobb hatás eléréséhez és milyen egyéb kiszolgáló és szórakoztató helységeket
foglaljon magában az új szálloda. A beruházás jellege az első esetben zöldmezős, a második esetben
részben zöldmezős részben barnamezős részben pedig bontás utáni zöldmezős beruházás lenne, a
harmadik megvalósítási helyszín az elsőhöz hasonlóan zöldmezőt biztosítana.A működtetéshez
szükséges távhőt a fürdő termálvize biztosítaná. A 4+ vagy 5 csillagos szálloda magán tőke
bevonásával épülne fel, az Önkormányzat nem vesz részt a projektben beruházóként.
A hatástanulmányban kifejtendő főbb kérdések, melye az Önkormányzat választ vár:
Gazdasági, pénzügyi és társadalmihatások, kockázatok feltárása:
1. Harkány város, mint fürdődesztináció külső szemmel való, makroszintű elemzése és
elhelyezése a magyar fürdővárosok palettáján, beleértve a Harkányi Gyógyfürdőt is.
2. Tekintettel arra, hogy a város elsősorban a szolgáltató szektorban, turizmusban és
vendéglátásban érdekelt, a lakosság nagy részének megélhetése az ebből származó
jövedelemtől függ, a legfontosabb kérdés, hogy a városnak valóban szüksége van-e a tervezett
létesítményre, illetve milyen hatással lenne a városban jelenleg működő számos szállodára és
vendéglátóhelyekre az újonnan épülő hotel. Tehát a releváns piac elemzése, kereslet, kínálat,
beleértve a mikro- és makro környezetet, valamint a jelenlegi és jövőbeni versenytársakat.
3. Első lépésként a szállodafejlesztés visszaigazolása, kihasználtság és átlagár meghatározása,
ezen kihasználtság alapján a lehetséges jövőbeni addicionális, a szálloda által generált
fürdőbelépő vendégszám meghatározása.
4. A lehetséges fejlesztési területek kommentálása, rangsorolása és a leginkább alkalmas terület
kiemelése.
5. A megvalósítási helyszín kiválasztása után, ahol a szálloda épülne, milyen feltételekkel,
milyen módon lehetne a legoptimálisabban hosszútávon hasznosítani, a beruházó cég
rendelkezésére bocsátani (térítés elleni használat (bérlet), adás-vétel (egyösszegű fizetés,
részletfizetés, tulajdoni hányad szerzés az üzemeltető cégben, stb)) elérhető példák alapján.
Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére
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6. Nyers szállodakoncepció javaslat – nagyságrendi szobaszám, szolgáltatások, szállodai
kategóriába sorolás, minőség.
7. Milyen kondíciók mellett biztosítsa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a szállodaműködtetéshez
szükséges távhőt?
8. Gyógyvizet biztosítson-e a Harkányi Gyógyfürdő Zrt a szállodának wellness, spa és
gyógyászati célra? Ha igen, milyen feltételekkel?
9. Biztosítson-e a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kedvezményt a fürdőbelépők árából, a leendő
szálloda vendégei számára, és ha igen, akkor mekkora mértékű kedvezmény lenne még
gazdaságos?
10. Rövid, közép és hosszútávon, városi szinten milyen hatással lenne az Önkormányzat számára
befizetett idegenforgalmi adó összegére ez az új szálloda?
11. Rövid, közép és hosszútávon, városi szinten milyen hatással lenne az Önkormányzat számára
befizetett iparűzési, építmény és telek adó összegére ez az új szálloda?
12. Megvalósulás esetére a szükséges munkaerő nagyságának meghatározása. Jelen hazai
munkaerő piaci helyzetben milyen módon lehetne biztosítani a szakképzett személyzetet a
szálloda működtetéséhez?
13. Várhatóan hogy alakulna városi szinten a létesítendő és esetlegesen megszűnő munkahelyek
száma?
14. A megvalósítási helyszín közművesítésének és
Önkormányzatnak vagy a beruházónak kell viselnie?

útcsatlakozásának

költségét

az

15. Amennyiben a második helyszín lenne a megvalósítási helyszín, ahol részben beépített a
terület, abban az esetben a jelenlegi használók költöztetése, épületek bontása illetve egyéb
ezzel kapcsolatos költségek kit terheljenek?
16. A fürdő területének jelenlegi csökkentése és a későbbiekben végrehajtott saját fejlesztések,
építkezések milyen korlátot jelentenének a fürdőnek?

Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
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II. számú melléklet: I. megvalósítási helyszín
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II. megvalósítási helyszín
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III. megvalósítási helyszín
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Tárgy: Köznevelési közfeladat átadása a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
részére – megállapodások jóváhagyása
Melléklet: Vagyonkezelési szerződés-tervezet,
Használati szerződés-tervezetek, Megállapodás
átadás-átvételről
ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
8.) 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:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

4. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján
tartandó rendesképviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Köznevelési közfeladat átadása
Intézményfenntartó Központ részére – megállapodások jóváhagyása

a

Klebelsberg

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Mellékletek:
Vagyonkezelési
Megállapodás átadás-átvételről

szerződés-tervezet,

Használati

szerződés-tervezetek,

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként,
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017.
január 1-jén hatályát veszti.
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat – így Harkány Város Önkormányzata is gondoskodik
- a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. július 10-én kötött használati
szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott
működtetési feladatokat.
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg
Központ néven működik tovább.Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.
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Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.
Az önkormányzat és az átvevő szerv az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg
átadás-átvételi megállapodást kötnek, melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes
vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.
A vagyonkezelésbe adás összhangban van a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (továbbiakban: Vagyon törvény) 11.§-ában foglaltakkal valamint Harkány Város
Önkormányzatának vagyonrendeletével is (20/2016.(X.04.) sz. rendelet). A vagyonkezelési
szerződés a törvény értelmében versenyeztetés nélkül köthető meg.
Vagyis 2017. január 1. napjától a köznevelési közfeladat teljes átadása fog megtörténni a
KLIK részére, a 2013-2016 között alkalmazott fenntartás és működtetés jogköri
kettősségének megszüntetésével.
A Vagyon törvény 11.§ (8) bekezdése a vagyonkezelés tartalmára vonatkozóan az alábbiak
szerint rendelkezik:
„(8)51 A vagyonkezelőt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem
rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei –
ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési
kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog,
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára
alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre a (9) bekezdésben foglalt kivétellel nem
ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a
vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem
adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban
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feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen
okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz
történő hozzájárulást.”
A fentiekre tekintettel több egyeztető megbeszélést folytattunk le KäsznéLebő Zsuzsanna,
Tankerületi Igazgató Asszonnyal és munkatársaival az átadás-átvétel menetéről és
feltételeiről.
A fentieket figyelembe véve Harkány Város Önkormányzata három-féle megállapodást kell,
hogy megkössön a Mohácsi Tankerületi Központtal a közfeladat törvényi átadása kapcsán:
1.) Vagyonkezelési szerződés a Kitaibel Pál Általános Iskolának otthont adó, harkányi
belterület 549 hrsz-ú, Arany J u. 16. szám alatti általános iskola, udvar megnevezésű
ingatlan vonatkozásában; ezen szerződésben kell rendezni az épületben elhelyezkedő,
továbbra is az önkormányzat által működtetett gyermek-és szociális étkeztetést
biztosító konyhaés étkezdehasználatának szabályait, és a használattal összefüggésben
felmerülő, továbbra is az önkormányzatot terhelő dologi költségek viselését – itt a
KLIK fog számlát kiállítani az önkormányzat részére.
2.) Megállapodás az átadás-átvételre vonatkozóan: ezen szerződés kiterjed az átadásra
kerülő ingatlanra és ingó dolgokra, két önkormányzati munkavállalóra (karbantartó és
portás) valamint valamennyi megkötött, élő szerződésre, pályázati kötelezettségre stb.
3.) Használati megállapodások a közös (önkormányzati és iskolai) feladatokat,
programokat is kiszolgáló sportcsarnok épületére, és az iskola területén létesített
műfüves grundpálya használatára, ezekben kell szabályozni a használattal
összefüggésben keletkező költségek viselését. – Itt az igénybevevő KLIK fogja majd
számla ellenében viselni a használattal együtt járó költségeket.
A szerződések 2017.01.01. napján lépnek hatályba, határozatlan időtartamra, a
korábban kötött használati szerződést a felek ezzel egyidejűleg megszüntetik.
A köznevelési közfeladat átadása kapcsán két önkormányzati munkavállaló státuszát is
átveszi az új működtető, az egyik a portás, a másik a karbantartói munkakört érinti. Mivel a
portás szerződése december 31-én lejár, csak a karbantartó (műszaki munkatárs)
vonatkozásában szükséges a jogviszony megszüntetéséről döntést hozni, tekintettel arra, hogy
az átvevő kizárólag közalkalmazotti státuszban lévő személyeket tud háromoldalú
megállapodás keretében átvenni. Igazgató Asszony azonban ígéretet tett arra, hogy a két
munkakörben dolgozó személyt 2017.01.01. napjától saját állományukban kívánják majd
foglalkoztatni, ill. erre vonatkozóan kötelezettségvállalást is tartalmaz az elfogadásra kerülő
átadás-átvételi megállapodás is. (A műszaki munkatársat érintően a felmondási idő 35 nap,
részére 1 havi végkielégítést kell kifizetni. )
A fentieknek megfelelően az előterjesztéshez csatoltam a megkötendő szerződések
tervezeteit, kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslat elfogadását!
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Határozati javaslat
Döntés aKLIK-el kötendő megállapodások elfogadása tárgyában
1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi
belterület 549 hrsz-ú, köznevelési feladatok ellátására szolgáló ingatlant és az abban
megtalálható ingó vagyont a Mohácsi Tankerületi Központ részére 2017. január 1-i
hatályba lépéssel, határozatlan időre ingyenes vagyonkezelésbe adja az
előterjesztéshez csatolt szerződés szerinti tartalommal.
2.) A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, Harkány Város Önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény állami működésbe vételével összefüggő,
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást 2017.01.01-i
hatályba lépéssel az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
3.) A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt – Sportcsarnok és műfüves pálya közös
használatának biztosítását és feltételeit rögzítő Használati megállapodásokat
2017.01.01.-i hatályba lépéssel az előterjesztés szerinti tartalommal szintén
jóváhagyja.
4.) A képviselő-testület a köznevelési közfeladat átadására tekintettel dönt az
intézményben dolgozó Szekeres János, Siklós, Zrínyi u. 10. szám alatti lakos, műszaki
munkatárs munkakörben dolgozó munkajogviszonyának 2016. 12.31.-i hatályú
felmondással történő megszüntetéséről. A képviselő-testület felhatalmazza Baksai
Endre Tamás, polgármestert a munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert az e
határozatban szereplő szerződések, megállapodások, valamint a közfeladat törvényi
átadásával kapcsolatosan szükséges valamennyi dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2017.01.01.
Felelős: polgármester, jegyző
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2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
8.) 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:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
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1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján
tartandó rendesképviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Köznevelési közfeladat átadása
Intézményfenntartó Központ részére – megállapodások jóváhagyása

a

Klebelsberg

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Mellékletek:
Vagyonkezelési
Megállapodás átadás-átvételről

szerződés-tervezet,

Használati

szerződés-tervezetek,

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként,
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017.
január 1-jén hatályát veszti.
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat – így Harkány Város Önkormányzata is gondoskodik
- a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. július 10-én kötött használati
szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott
működtetési feladatokat.
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg
Központ néven működik tovább.Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.
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Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.
Az önkormányzat és az átvevő szerv az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg
átadás-átvételi megállapodást kötnek, melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes
vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.
A vagyonkezelésbe adás összhangban van a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (továbbiakban: Vagyon törvény) 11.§-ában foglaltakkal valamint Harkány Város
Önkormányzatának vagyonrendeletével is (20/2016.(X.04.) sz. rendelet). A vagyonkezelési
szerződés a törvény értelmében versenyeztetés nélkül köthető meg.
Vagyis 2017. január 1. napjától a köznevelési közfeladat teljes átadása fog megtörténni a
KLIK részére, a 2013-2016 között alkalmazott fenntartás és működtetés jogköri
kettősségének megszüntetésével.
A Vagyon törvény 11.§ (8) bekezdése a vagyonkezelés tartalmára vonatkozóan az alábbiak
szerint rendelkezik:
„(8)51 A vagyonkezelőt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem
rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei –
ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési
kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog,
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára
alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre a (9) bekezdésben foglalt kivétellel nem
ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a
vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem
adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban
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feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen
okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz
történő hozzájárulást.”
A fentiekre tekintettel több egyeztető megbeszélést folytattunk le KäsznéLebő Zsuzsanna,
Tankerületi Igazgató Asszonnyal és munkatársaival az átadás-átvétel menetéről és
feltételeiről.
A fentieket figyelembe véve Harkány Város Önkormányzata három-féle megállapodást kell,
hogy megkössön a Mohácsi Tankerületi Központtal a közfeladat törvényi átadása kapcsán:
1.) Vagyonkezelési szerződés a Kitaibel Pál Általános Iskolának otthont adó, harkányi
belterület 549 hrsz-ú, Arany J u. 16. szám alatti általános iskola, udvar megnevezésű
ingatlan vonatkozásában; ezen szerződésben kell rendezni az épületben elhelyezkedő,
továbbra is az önkormányzat által működtetett gyermek-és szociális étkeztetést
biztosító konyhaés étkezdehasználatának szabályait, és a használattal összefüggésben
felmerülő, továbbra is az önkormányzatot terhelő dologi költségek viselését – itt a
KLIK fog számlát kiállítani az önkormányzat részére.
2.) Megállapodás az átadás-átvételre vonatkozóan: ezen szerződés kiterjed az átadásra
kerülő ingatlanra és ingó dolgokra, két önkormányzati munkavállalóra (karbantartó és
portás) valamint valamennyi megkötött, élő szerződésre, pályázati kötelezettségre stb.
3.) Használati megállapodások a közös (önkormányzati és iskolai) feladatokat,
programokat is kiszolgáló sportcsarnok épületére, és az iskola területén létesített
műfüves grundpálya használatára, ezekben kell szabályozni a használattal
összefüggésben keletkező költségek viselését. – Itt az igénybevevő KLIK fogja majd
számla ellenében viselni a használattal együtt járó költségeket.
A szerződések 2017.01.01. napján lépnek hatályba, határozatlan időtartamra, a
korábban kötött használati szerződést a felek ezzel egyidejűleg megszüntetik.
A köznevelési közfeladat átadása kapcsán két önkormányzati munkavállaló státuszát is
átveszi az új működtető, az egyik a portás, a másik a karbantartói munkakört érinti. Mivel a
portás szerződése december 31-én lejár, csak a karbantartó (műszaki munkatárs)
vonatkozásában szükséges a jogviszony megszüntetéséről döntést hozni, tekintettel arra, hogy
az átvevő kizárólag közalkalmazotti státuszban lévő személyeket tud háromoldalú
megállapodás keretében átvenni. Igazgató Asszony azonban ígéretet tett arra, hogy a két
munkakörben dolgozó személyt 2017.01.01. napjától saját állományukban kívánják majd
foglalkoztatni, ill. erre vonatkozóan kötelezettségvállalást is tartalmaz az elfogadásra kerülő
átadás-átvételi megállapodás is. (A műszaki munkatársat érintően a felmondási idő 35 nap,
részére 1 havi végkielégítést kell kifizetni. )
A fentieknek megfelelően az előterjesztéshez csatoltam a megkötendő szerződések
tervezeteit, kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslat elfogadását!
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Határozati javaslat
Döntés aKLIK-el kötendő megállapodások elfogadása tárgyában
1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi
belterület 549 hrsz-ú, köznevelési feladatok ellátására szolgáló ingatlant és az abban
megtalálható ingó vagyont a Mohácsi Tankerületi Központ részére 2017. január 1-i
hatályba lépéssel, határozatlan időre ingyenes vagyonkezelésbe adja az
előterjesztéshez csatolt szerződés szerinti tartalommal.
2.) A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, Harkány Város Önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény állami működésbe vételével összefüggő,
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást 2017.01.01-i
hatályba lépéssel az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
3.) A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt – Sportcsarnok és műfüves pálya közös
használatának biztosítását és feltételeit rögzítő Használati megállapodásokat
2017.01.01.-i hatályba lépéssel az előterjesztés szerinti tartalommal szintén
jóváhagyja.
4.) A képviselő-testület a köznevelési közfeladat átadására tekintettel dönt az
intézményben dolgozó Szekeres János, Siklós, Zrínyi u. 10. szám alatti lakos, műszaki
munkatárs munkakörben dolgozó munkajogviszonyának 2016. 12.31.-i hatályú
felmondással történő megszüntetéséről. A képviselő-testület felhatalmazza Baksai
Endre Tamás, polgármestert a munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert az e
határozatban szereplő szerződések, megállapodások, valamint a közfeladat törvényi
átadásával kapcsolatosan szükséges valamennyi dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2017.01.01.
Felelős: polgármester, jegyző
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján
tartandó rendesképviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Köznevelési közfeladat átadása
Intézményfenntartó Központ részére – megállapodások jóváhagyása

a

Klebelsberg

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Mellékletek:
Vagyonkezelési
Megállapodás átadás-átvételről

szerződés-tervezet,

Használati

szerződés-tervezetek,

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként,
ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017.
január 1-jén hatályát veszti.
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat – így Harkány Város Önkormányzata is gondoskodik
- a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2013. július 10-én kötött használati
szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben meghatározott
működtetési feladatokat.
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg
Központ néven működik tovább.Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK
jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ.
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Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési
önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot
ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi
központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.
Az önkormányzat és az átvevő szerv az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg
átadás-átvételi megállapodást kötnek, melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes
vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét.
A vagyonkezelésbe adás összhangban van a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (továbbiakban: Vagyon törvény) 11.§-ában foglaltakkal valamint Harkány Város
Önkormányzatának vagyonrendeletével is (20/2016.(X.04.) sz. rendelet). A vagyonkezelési
szerződés a törvény értelmében versenyeztetés nélkül köthető meg.
Vagyis 2017. január 1. napjától a köznevelési közfeladat teljes átadása fog megtörténni a
KLIK részére, a 2013-2016 között alkalmazott fenntartás és működtetés jogköri
kettősségének megszüntetésével.
A Vagyon törvény 11.§ (8) bekezdése a vagyonkezelés tartalmára vonatkozóan az alábbiak
szerint rendelkezik:
„(8)51 A vagyonkezelőt – ha jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés másként nem
rendelkezik – megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei –
ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési
kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog,
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára
alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre a (9) bekezdésben foglalt kivétellel nem
ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a
vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem
adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban
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feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen
okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz
történő hozzájárulást.”
A fentiekre tekintettel több egyeztető megbeszélést folytattunk le KäsznéLebő Zsuzsanna,
Tankerületi Igazgató Asszonnyal és munkatársaival az átadás-átvétel menetéről és
feltételeiről.
A fentieket figyelembe véve Harkány Város Önkormányzata három-féle megállapodást kell,
hogy megkössön a Mohácsi Tankerületi Központtal a közfeladat törvényi átadása kapcsán:
1.) Vagyonkezelési szerződés a Kitaibel Pál Általános Iskolának otthont adó, harkányi
belterület 549 hrsz-ú, Arany J u. 16. szám alatti általános iskola, udvar megnevezésű
ingatlan vonatkozásában; ezen szerződésben kell rendezni az épületben elhelyezkedő,
továbbra is az önkormányzat által működtetett gyermek-és szociális étkeztetést
biztosító konyhaés étkezdehasználatának szabályait, és a használattal összefüggésben
felmerülő, továbbra is az önkormányzatot terhelő dologi költségek viselését – itt a
KLIK fog számlát kiállítani az önkormányzat részére.
2.) Megállapodás az átadás-átvételre vonatkozóan: ezen szerződés kiterjed az átadásra
kerülő ingatlanra és ingó dolgokra, két önkormányzati munkavállalóra (karbantartó és
portás) valamint valamennyi megkötött, élő szerződésre, pályázati kötelezettségre stb.
3.) Használati megállapodások a közös (önkormányzati és iskolai) feladatokat,
programokat is kiszolgáló sportcsarnok épületére, és az iskola területén létesített
műfüves grundpálya használatára, ezekben kell szabályozni a használattal
összefüggésben keletkező költségek viselését. – Itt az igénybevevő KLIK fogja majd
számla ellenében viselni a használattal együtt járó költségeket.
A szerződések 2017.01.01. napján lépnek hatályba, határozatlan időtartamra, a
korábban kötött használati szerződést a felek ezzel egyidejűleg megszüntetik.
A köznevelési közfeladat átadása kapcsán két önkormányzati munkavállaló státuszát is
átveszi az új működtető, az egyik a portás, a másik a karbantartói munkakört érinti. Mivel a
portás szerződése december 31-én lejár, csak a karbantartó (műszaki munkatárs)
vonatkozásában szükséges a jogviszony megszüntetéséről döntést hozni, tekintettel arra, hogy
az átvevő kizárólag közalkalmazotti státuszban lévő személyeket tud háromoldalú
megállapodás keretében átvenni. Igazgató Asszony azonban ígéretet tett arra, hogy a két
munkakörben dolgozó személyt 2017.01.01. napjától saját állományukban kívánják majd
foglalkoztatni, ill. erre vonatkozóan kötelezettségvállalást is tartalmaz az elfogadásra kerülő
átadás-átvételi megállapodás is. (A műszaki munkatársat érintően a felmondási idő 35 nap,
részére 1 havi végkielégítést kell kifizetni. )
A fentieknek megfelelően az előterjesztéshez csatoltam a megkötendő szerződések
tervezeteit, kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslat elfogadását!
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Határozati javaslat
Döntés aKLIK-el kötendő megállapodások elfogadása tárgyában
1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi
belterület 549 hrsz-ú, köznevelési feladatok ellátására szolgáló ingatlant és az abban
megtalálható ingó vagyont a Mohácsi Tankerületi Központ részére 2017. január 1-i
hatályba lépéssel, határozatlan időre ingyenes vagyonkezelésbe adja az
előterjesztéshez csatolt szerződés szerinti tartalommal.
2.) A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, Harkány Város Önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény állami működésbe vételével összefüggő,
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást 2017.01.01-i
hatályba lépéssel az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
3.) A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt – Sportcsarnok és műfüves pálya közös
használatának biztosítását és feltételeit rögzítő Használati megállapodásokat
2017.01.01.-i hatályba lépéssel az előterjesztés szerinti tartalommal szintén
jóváhagyja.
4.) A képviselő-testület a köznevelési közfeladat átadására tekintettel dönt az
intézményben dolgozó Szekeres János, Siklós, Zrínyi u. 10. szám alatti lakos, műszaki
munkatárs munkakörben dolgozó munkajogviszonyának 2016. 12.31.-i hatályú
felmondással történő megszüntetéséről. A képviselő-testület felhatalmazza Baksai
Endre Tamás, polgármestert a munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert az e
határozatban szereplő szerződések, megállapodások, valamint a közfeladat törvényi
átadásával kapcsolatosan szükséges valamennyi dokumentum aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2017.01.01.
Felelős: polgármester, jegyző
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SPORTPÁLYA HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Mohácsi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi
Központ)
cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
képviseli: Käszné Lebő Zsuzsanna tankerületi igazgató
adószám:
ÁHT azonosítója:
tankerület előirányzat-felhasználási keretszámlaszáma:
mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)
másrészről: Harkány Város Önkormányzata
képviseli: Baksai Endre Tamás
adószám: 15724076-2-02
székhely: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó)
közösen együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

ELŐZMÉNYEK

Felek a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése, valamint a
97. § (6) bekezdése által előírt felmenő rendszerben történő mindennapos testnevelés biztosítása
érdekében kötik meg jelen használati szerződést.

1. A szerződés tárgya:
1.1 Használatba adó a működtetésében lévő műfüves sportpálya kapcsán elsődleges használati
lehetőséget biztosít a Tankerületi Központ fenntartásában lévő Kitaibel Pál Általános Iskola
és AMI tanulói számára. Az igénybevétel időpontjait az intézmény egyezteti a Használatba
adóval, tekintettel arra, hogy a szabadtéri sportpálya használatának intenzitása az időjárási
körülmények függvénye is. Erre figyelemmel a felek - a korábbi évek tapasztalataiból
kiindulva – 35óra/hétben határozzák meg a használat időtartamát.
A testnevelés órák helyszíne: 7815 Harkány, Arany János u. 16. szám alatti szabadtéri
műfüves sportpálya. (a továbbiakban: Sportpálya).
1.2. Használatba adó feladatai az 1.1. pontban meghatározott jogviszony keretén belül
különösen az alábbiak:
- biztosítja a Használatba vevővel előre egyeztetett időpontokban a Sportpálya
kizárólagos használatát
- biztosítja a tanulók és az oktatók Sportpályára történő belépését,
- biztosítja a rendelkezésre álló kellékek, eszközök használatát.
2. A szerződés időtartama és keretei:
2.1. A felek a szerződést 2017. január 1. napjától határozatlan időre kötik.
2.2

A felek a jelen szerződést írásban, bármely fél előzetes írásbeli értesítését követően tanév
1. oldal, összesen: 6

végével – legalább három hónapos felmondási idő betartásával - felmondhatják.
2.3

A használatba adó a szerződés módosítására tehet javaslatot, amennyiben a használatba
adással kapcsolatos költségei (pl: rezsi költség növekedés) ezt indokolják.

2.4

Tekintettel arra, hogy a felek a használat tartamát nem pontosan, hanem egy átlagot
figyelembe véve határozták meg, ezért a felek tudomásul veszik, hogy a tényleges
használat ettől eltérhet. Amennyiben a tényleges használat a jelen megállapodásban
meghatározottaktól 15%-al eltér, úgy a felek a szerződés módosítására tehetnek
javaslatot.

3.

A Használatba adó jogai és kötelezettségei

3.1. Használatba adó az 1. pontban meghatározott feladatát az alábbiak szerint teljesíti:
Használatba adó az előzetesen egyeztetett időpontokban köteles biztosítani a Sportpálya
használatát Használatba vevő részére. A használatra általában hétköznapokon a délelőtti
illetve a délutáni időpontokban kerül sor.
3.2. Használatba adó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) rendelkezései szerint felel minden olyan kárért, amely a szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
3.4. A Használatba adó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges
összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel.
3.5. A Használatba adó felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére
– és a teljesítéssel összefüggésben a Használatba vevőre – irányadó jogszabályokat,
hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat. A Sportpálya a jogviszony teljes
időtartama alatt megfelel a jogszabályokban és a hatósági előírásokban foglalt higiéniai,
egészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi és egyéb követelményeknek megfelel.
3.6. Amennyiben a Használatba adónak fel nem róható ok miatt nem tudja a Használatba vevő
a Sportpályát igénybe venni (például üzemzavar), erről a Használatba adó haladéktalanul
tájékoztatja a Használatba vevőt.

4.

A Használatba vevő jogai és kötelezettségei

4.1. Használatba vevő Használatba adó szerződésszerű teljesítése esetén a szerződésben
meghatározott használati díj Használatba adó részére történő megfizetésére köteles.
4.2. A Használatba vevő vállalja, hogy a szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében a szükséges dokumentumokat, információkat a Használatba adó
rendelkezésére bocsátja.
4.3. A Használatba vevő jogosult a Sportpályára belépni és a jelen megállapodásban rögzített
oktatási tevékenységet folytatni.

2. oldal, összesen: 6

4.4. A Használatba vevő a mindenkor érvényes Házirend rendelkezéseit megismeri,
szolgáltatásait igénybevevőkkel megismerteti, illetve az abban foglaltakat magára és az
általa behozott személyekre nézve kötelező érvényűnek tekinti.
4.5. Használatba vevő képviselője a Mohácsi Tankerületi Központ mindenkori igazgatója.
5.

Használati díj

5.1. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott Sportpálya biztosításáért használati díjban
állapodnak meg, amely tartalmazza valamennyi költséget, díjat, járulékot és közterhet.
5.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a használati díj összege 150.000,-Ft/hó, azzal hogy
a használatba vevő július és augusztus hónapokra használati díjat nem fizet. A
szerződésből eredő összes fizetési kötelezettség előzetes kalkulációját jelen szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza.
5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Használatba vevő a használati díjat havonta fizeti
meg, a Használatba adó által kiállított számla alapján.

6.

A teljesítés igazolása

6.1. A teljesítés igazolására a Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI intézményvezetője
jogosult. A Használatba adó által kiállított számlát az intézményvezető „a teljesítést
igazolom” formulával illetve aláírásával ellátja.

7.

A szerződés megszűnése, felmondása

7.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel
írásban bármikor megszüntethetik.
A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és
kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.

8.

Kapcsolattartók

8.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban
megjelölt személyeken keresztül tartják.
A Használatba vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
Mohácsi Tankerületi Központ igazgatója, Käszné Lebő Zsuzsanna
telefonszám: 69/795-206
e-mail cím: zsuzsanna.lebo.kaszne@klik.gov.hu
levelezési cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
A Használatba adó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Dr. Markovics Boglárka jegyző
3. oldal, összesen: 6

telefonszám: 72/480-100; 72/480-202
levelezési cím: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
8.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változásokat.
9.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus levelezés,
vagy telefonos megkeresés formájában történik.
Egymás között minden nyilatkozatot vagy utasítást írásban – tértivevényes levélben, emailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha
azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.
10.

Titoktartás

10.1. Felek a szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan
kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott
minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél
előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomására. A Használatba adó a birtokába került
információkat üzleti titokként kezeli, azokat kizárólag a szerződésben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
10.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a
Használatba vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem
zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy
büntetőjogi szankciók alkalmazását.
11.

Vitás kérdések rendezése

11.1. A Használatba vevőnek és a Használatba adónak meg kell tennie mindent annak
érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést
vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan
felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését
akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
11.2. Ha a felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés
alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően
a Mohácsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.

Egyéb rendelkezések

12.1. Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják.
12.2. A szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes
szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész
nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész
hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.
4. oldal, összesen: 6

A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Használatba vevő
birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó.
12.3. Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
12.4. Használatba adó képviselője nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt
szervezet átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban
foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Használatba vevő
kötelezettségvállalóját tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére
még nem került sor - a szerződéstől eláll.
Szerződő felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, három eredeti példányban helybenhagyólag aláírják.
Kelt: Mohács, 2016. év … hó …nap

……………………………………………
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Käszné Lebő Zsuzsanna
Használatba vevő

……………………………………..
pénzügyi ellenjegyző, KLIK

5. oldal, összesen: 6

……………………………………
Harkány Város Önkormányzata
Baksai Tamás
Használatba adó

1. számú melléklet

Előzetes költségkalkuláció
a kötelezettségvállalás mértékének megállapításához:

Használati díj összege
A Kbt tv. alapján számított időtartam:

……………… Ft/hó
48 hónap

Összesen

………………..Ft

Jelen kalkuláció pusztán iránymutatásul szolgál Használatba vevő számára. Az abban
foglaltakat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. Használatba adó semmiféle követelést nem
támaszthat ez alapján Használatba vevő felé az itt meghatározottaktól való eltérés esetén.

6. oldal, összesen: 6

SPORTPÁLYA HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Mohácsi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi
Központ)
cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
képviseli: Käszné Lebő Zsuzsanna tankerületi igazgató
adószám:
ÁHT azonosítója:
tankerület előirányzat-felhasználási keretszámlaszáma:
mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)
másrészről: Harkány Város Önkormányzata
képviseli: Baksai Endre Tamás
adószám: 15724076-2-02
székhely: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó)
közösen együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

ELŐZMÉNYEK

Felek a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése, valamint a
97. § (6) bekezdése által előírt felmenő rendszerben történő mindennapos testnevelés biztosítása
érdekében kötik meg jelen használati szerződést.

1. A szerződés tárgya:
1.1 Használatba adó a működtetésében lévő műfüves sportpálya kapcsán elsődleges használati
lehetőséget biztosít a Tankerületi Központ fenntartásában lévő Kitaibel Pál Általános Iskola
és AMI tanulói számára. Az igénybevétel időpontjait az intézmény egyezteti a Használatba
adóval, tekintettel arra, hogy a szabadtéri sportpálya használatának intenzitása az időjárási
körülmények függvénye is. Erre figyelemmel a felek - a korábbi évek tapasztalataiból
kiindulva – 35óra/hétben határozzák meg a használat időtartamát.
A testnevelés órák helyszíne: 7815 Harkány, Arany János u. 16. szám alatti szabadtéri
műfüves sportpálya. (a továbbiakban: Sportpálya).
1.2. Használatba adó feladatai az 1.1. pontban meghatározott jogviszony keretén belül
különösen az alábbiak:
- biztosítja a Használatba vevővel előre egyeztetett időpontokban a Sportpálya
kizárólagos használatát
- biztosítja a tanulók és az oktatók Sportpályára történő belépését,
- biztosítja a rendelkezésre álló kellékek, eszközök használatát.
2. A szerződés időtartama és keretei:
2.1. A felek a szerződést 2017. január 1. napjától határozatlan időre kötik.
2.2

A felek a jelen szerződést írásban, bármely fél előzetes írásbeli értesítését követően tanév
1. oldal, összesen: 6

végével – legalább három hónapos felmondási idő betartásával - felmondhatják.
2.3

A használatba adó a szerződés módosítására tehet javaslatot, amennyiben a használatba
adással kapcsolatos költségei (pl: rezsi költség növekedés) ezt indokolják.

2.4

Tekintettel arra, hogy a felek a használat tartamát nem pontosan, hanem egy átlagot
figyelembe véve határozták meg, ezért a felek tudomásul veszik, hogy a tényleges
használat ettől eltérhet. Amennyiben a tényleges használat a jelen megállapodásban
meghatározottaktól 15%-al eltér, úgy a felek a szerződés módosítására tehetnek
javaslatot.

3.

A Használatba adó jogai és kötelezettségei

3.1. Használatba adó az 1. pontban meghatározott feladatát az alábbiak szerint teljesíti:
Használatba adó az előzetesen egyeztetett időpontokban köteles biztosítani a Sportpálya
használatát Használatba vevő részére. A használatra általában hétköznapokon a délelőtti
illetve a délutáni időpontokban kerül sor.
3.2. Használatba adó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) rendelkezései szerint felel minden olyan kárért, amely a szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
3.4. A Használatba adó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges
összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel.
3.5. A Használatba adó felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére
– és a teljesítéssel összefüggésben a Használatba vevőre – irányadó jogszabályokat,
hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat. A Sportpálya a jogviszony teljes
időtartama alatt megfelel a jogszabályokban és a hatósági előírásokban foglalt higiéniai,
egészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi és egyéb követelményeknek megfelel.
3.6. Amennyiben a Használatba adónak fel nem róható ok miatt nem tudja a Használatba vevő
a Sportpályát igénybe venni (például üzemzavar), erről a Használatba adó haladéktalanul
tájékoztatja a Használatba vevőt.

4.

A Használatba vevő jogai és kötelezettségei

4.1. Használatba vevő Használatba adó szerződésszerű teljesítése esetén a szerződésben
meghatározott használati díj Használatba adó részére történő megfizetésére köteles.
4.2. A Használatba vevő vállalja, hogy a szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében a szükséges dokumentumokat, információkat a Használatba adó
rendelkezésére bocsátja.
4.3. A Használatba vevő jogosult a Sportpályára belépni és a jelen megállapodásban rögzített
oktatási tevékenységet folytatni.

2. oldal, összesen: 6

4.4. A Használatba vevő a mindenkor érvényes Házirend rendelkezéseit megismeri,
szolgáltatásait igénybevevőkkel megismerteti, illetve az abban foglaltakat magára és az
általa behozott személyekre nézve kötelező érvényűnek tekinti.
4.5. Használatba vevő képviselője a Mohácsi Tankerületi Központ mindenkori igazgatója.
5.

Használati díj

5.1. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott Sportpálya biztosításáért használati díjban
állapodnak meg, amely tartalmazza valamennyi költséget, díjat, járulékot és közterhet.
5.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a használati díj összege 150.000,-Ft/hó, azzal hogy
a használatba vevő július és augusztus hónapokra használati díjat nem fizet. A
szerződésből eredő összes fizetési kötelezettség előzetes kalkulációját jelen szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza.
5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Használatba vevő a használati díjat havonta fizeti
meg, a Használatba adó által kiállított számla alapján.

6.

A teljesítés igazolása

6.1. A teljesítés igazolására a Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI intézményvezetője
jogosult. A Használatba adó által kiállított számlát az intézményvezető „a teljesítést
igazolom” formulával illetve aláírásával ellátja.

7.

A szerződés megszűnése, felmondása

7.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel
írásban bármikor megszüntethetik.
A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és
kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.

8.

Kapcsolattartók

8.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban
megjelölt személyeken keresztül tartják.
A Használatba vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
Mohácsi Tankerületi Központ igazgatója, Käszné Lebő Zsuzsanna
telefonszám: 69/795-206
e-mail cím: zsuzsanna.lebo.kaszne@klik.gov.hu
levelezési cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
A Használatba adó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Dr. Markovics Boglárka jegyző
3. oldal, összesen: 6

telefonszám: 72/480-100; 72/480-202
levelezési cím: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
8.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változásokat.
9.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus levelezés,
vagy telefonos megkeresés formájában történik.
Egymás között minden nyilatkozatot vagy utasítást írásban – tértivevényes levélben, emailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha
azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.
10.

Titoktartás

10.1. Felek a szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan
kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott
minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél
előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomására. A Használatba adó a birtokába került
információkat üzleti titokként kezeli, azokat kizárólag a szerződésben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
10.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a
Használatba vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem
zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy
büntetőjogi szankciók alkalmazását.
11.

Vitás kérdések rendezése

11.1. A Használatba vevőnek és a Használatba adónak meg kell tennie mindent annak
érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést
vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan
felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését
akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
11.2. Ha a felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés
alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően
a Mohácsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.

Egyéb rendelkezések

12.1. Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják.
12.2. A szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes
szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész
nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész
hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.
4. oldal, összesen: 6

A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Használatba vevő
birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó.
12.3. Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
12.4. Használatba adó képviselője nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt
szervezet átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban
foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Használatba vevő
kötelezettségvállalóját tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére
még nem került sor - a szerződéstől eláll.
Szerződő felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, három eredeti példányban helybenhagyólag aláírják.
Kelt: Mohács, 2016. év … hó …nap

……………………………………………
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Käszné Lebő Zsuzsanna
Használatba vevő

……………………………………..
pénzügyi ellenjegyző, KLIK
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……………………………………
Harkány Város Önkormányzata
Baksai Tamás
Használatba adó

1. számú melléklet

Előzetes költségkalkuláció
a kötelezettségvállalás mértékének megállapításához:

Használati díj összege
A Kbt tv. alapján számított időtartam:

……………… Ft/hó
48 hónap

Összesen

………………..Ft

Jelen kalkuláció pusztán iránymutatásul szolgál Használatba vevő számára. Az abban
foglaltakat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. Használatba adó semmiféle követelést nem
támaszthat ez alapján Használatba vevő felé az itt meghatározottaktól való eltérés esetén.
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SPORTPÁLYA HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Mohácsi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi
Központ)
cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
képviseli: Käszné Lebő Zsuzsanna tankerületi igazgató
adószám:
ÁHT azonosítója:
tankerület előirányzat-felhasználási keretszámlaszáma:
mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő)
másrészről: Harkány Város Önkormányzata
képviseli: Baksai Endre Tamás
adószám: 15724076-2-02
székhely: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
mint Használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó)
közösen együtt: Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

ELŐZMÉNYEK

Felek a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése, valamint a
97. § (6) bekezdése által előírt felmenő rendszerben történő mindennapos testnevelés biztosítása
érdekében kötik meg jelen használati szerződést.

1. A szerződés tárgya:
1.1 Használatba adó a működtetésében lévő műfüves sportpálya kapcsán elsődleges használati
lehetőséget biztosít a Tankerületi Központ fenntartásában lévő Kitaibel Pál Általános Iskola
és AMI tanulói számára. Az igénybevétel időpontjait az intézmény egyezteti a Használatba
adóval, tekintettel arra, hogy a szabadtéri sportpálya használatának intenzitása az időjárási
körülmények függvénye is. Erre figyelemmel a felek - a korábbi évek tapasztalataiból
kiindulva – 35óra/hétben határozzák meg a használat időtartamát.
A testnevelés órák helyszíne: 7815 Harkány, Arany János u. 16. szám alatti szabadtéri
műfüves sportpálya. (a továbbiakban: Sportpálya).
1.2. Használatba adó feladatai az 1.1. pontban meghatározott jogviszony keretén belül
különösen az alábbiak:
- biztosítja a Használatba vevővel előre egyeztetett időpontokban a Sportpálya
kizárólagos használatát
- biztosítja a tanulók és az oktatók Sportpályára történő belépését,
- biztosítja a rendelkezésre álló kellékek, eszközök használatát.
2. A szerződés időtartama és keretei:
2.1. A felek a szerződést 2017. január 1. napjától határozatlan időre kötik.
2.2

A felek a jelen szerződést írásban, bármely fél előzetes írásbeli értesítését követően tanév
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végével – legalább három hónapos felmondási idő betartásával - felmondhatják.
2.3

A használatba adó a szerződés módosítására tehet javaslatot, amennyiben a használatba
adással kapcsolatos költségei (pl: rezsi költség növekedés) ezt indokolják.

2.4

Tekintettel arra, hogy a felek a használat tartamát nem pontosan, hanem egy átlagot
figyelembe véve határozták meg, ezért a felek tudomásul veszik, hogy a tényleges
használat ettől eltérhet. Amennyiben a tényleges használat a jelen megállapodásban
meghatározottaktól 15%-al eltér, úgy a felek a szerződés módosítására tehetnek
javaslatot.

3.

A Használatba adó jogai és kötelezettségei

3.1. Használatba adó az 1. pontban meghatározott feladatát az alábbiak szerint teljesíti:
Használatba adó az előzetesen egyeztetett időpontokban köteles biztosítani a Sportpálya
használatát Használatba vevő részére. A használatra általában hétköznapokon a délelőtti
illetve a délutáni időpontokban kerül sor.
3.2. Használatba adó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) rendelkezései szerint felel minden olyan kárért, amely a szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
3.4. A Használatba adó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges
összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel.
3.5. A Használatba adó felel azért, hogy tevékenysége végzése során betartja a tevékenységére
– és a teljesítéssel összefüggésben a Használatba vevőre – irányadó jogszabályokat,
hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat. A Sportpálya a jogviszony teljes
időtartama alatt megfelel a jogszabályokban és a hatósági előírásokban foglalt higiéniai,
egészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi és egyéb követelményeknek megfelel.
3.6. Amennyiben a Használatba adónak fel nem róható ok miatt nem tudja a Használatba vevő
a Sportpályát igénybe venni (például üzemzavar), erről a Használatba adó haladéktalanul
tájékoztatja a Használatba vevőt.

4.

A Használatba vevő jogai és kötelezettségei

4.1. Használatba vevő Használatba adó szerződésszerű teljesítése esetén a szerződésben
meghatározott használati díj Használatba adó részére történő megfizetésére köteles.
4.2. A Használatba vevő vállalja, hogy a szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében a szükséges dokumentumokat, információkat a Használatba adó
rendelkezésére bocsátja.
4.3. A Használatba vevő jogosult a Sportpályára belépni és a jelen megállapodásban rögzített
oktatási tevékenységet folytatni.
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4.4. A Használatba vevő a mindenkor érvényes Házirend rendelkezéseit megismeri,
szolgáltatásait igénybevevőkkel megismerteti, illetve az abban foglaltakat magára és az
általa behozott személyekre nézve kötelező érvényűnek tekinti.
4.5. Használatba vevő képviselője a Mohácsi Tankerületi Központ mindenkori igazgatója.
5.

Használati díj

5.1. Szerződő felek az 1. pontban meghatározott Sportpálya biztosításáért használati díjban
állapodnak meg, amely tartalmazza valamennyi költséget, díjat, járulékot és közterhet.
5.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a használati díj összege 150.000,-Ft/hó, azzal hogy
a használatba vevő július és augusztus hónapokra használati díjat nem fizet. A
szerződésből eredő összes fizetési kötelezettség előzetes kalkulációját jelen szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza.
5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Használatba vevő a használati díjat havonta fizeti
meg, a Használatba adó által kiállított számla alapján.

6.

A teljesítés igazolása

6.1. A teljesítés igazolására a Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI intézményvezetője
jogosult. A Használatba adó által kiállított számlát az intézményvezető „a teljesítést
igazolom” formulával illetve aláírásával ellátja.

7.

A szerződés megszűnése, felmondása

7.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel
írásban bármikor megszüntethetik.
A szerződés megszüntetése esetén a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és
kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni.

8.

Kapcsolattartók

8.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban
megjelölt személyeken keresztül tartják.
A Használatba vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
Mohácsi Tankerületi Központ igazgatója, Käszné Lebő Zsuzsanna
telefonszám: 69/795-206
e-mail cím: zsuzsanna.lebo.kaszne@klik.gov.hu
levelezési cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
A Használatba adó által kapcsolattartásra kijelölt személy:
Dr. Markovics Boglárka jegyző
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telefonszám: 72/480-100; 72/480-202
levelezési cím: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
8.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változásokat.
9.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás elsődleges módja elektronikus levelezés,
vagy telefonos megkeresés formájában történik.
Egymás között minden nyilatkozatot vagy utasítást írásban – tértivevényes levélben, emailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha
azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.
10.

Titoktartás

10.1. Felek a szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan
kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott
minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél
előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozza nyilvánosságra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomására. A Használatba adó a birtokába került
információkat üzleti titokként kezeli, azokat kizárólag a szerződésben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
10.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a
Használatba vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem
zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy
büntetőjogi szankciók alkalmazását.
11.

Vitás kérdések rendezése

11.1. A Használatba vevőnek és a Használatba adónak meg kell tennie mindent annak
érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést
vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan
felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését
akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
11.2. Ha a felek a fent meghatározott módon 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés
alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően
a Mohácsi Járásbíróság vagy a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.

Egyéb rendelkezések

12.1. Felek a szerződést kizárólag írásban módosíthatják.
12.2. A szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes
szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész
nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész
hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.
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A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Használatba vevő
birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó.
12.3. Szerződő felek a szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
12.4. Használatba adó képviselője nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt
szervezet átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban
foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Használatba vevő
kötelezettségvállalóját tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött
visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére
még nem került sor - a szerződéstől eláll.
Szerződő felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, három eredeti példányban helybenhagyólag aláírják.
Kelt: Mohács, 2016. év … hó …nap

……………………………………………
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Käszné Lebő Zsuzsanna
Használatba vevő

……………………………………..
pénzügyi ellenjegyző, KLIK
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……………………………………
Harkány Város Önkormányzata
Baksai Tamás
Használatba adó

1. számú melléklet

Előzetes költségkalkuláció
a kötelezettségvállalás mértékének megállapításához:

Használati díj összege
A Kbt tv. alapján számított időtartam:

……………… Ft/hó
48 hónap

Összesen

………………..Ft

Jelen kalkuláció pusztán iránymutatásul szolgál Használatba vevő számára. Az abban
foglaltakat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. Használatba adó semmiféle követelést nem
támaszthat ez alapján Használatba vevő felé az itt meghatározottaktól való eltérés esetén.

6. oldal, összesen: 6

MEGÁLLAPODÁS
a Harkány Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről
amely létrejött egyrészről a
Harkány Város Önkormányzata
székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester
törzsszáma: 724078
adóigazgatási azonosító száma: 15724076-2-02
bankszámlaszáma:11600006-00000000-21550971
KSH statisztikai számjele: 15724045-8411-321-02
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Mohácsi Tankerületi Központ
székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
képviseli: Käszné Lebő Zsuzsanna tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma:
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma:
ÁHT azonosítója:
KSH statisztikai számjele:
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
I.

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló, 2016. december 31-ig hatályos 202/2012.
(VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami köznevelési
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami
fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013.
január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK)
jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről.
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A működtetés keretében az Önkormányzat ellátja a KLIK-kel 2013. július 10-én kötött
használati szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott működtetési feladatokat.
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven
működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói
jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő
Tankerületi Központ.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti
állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési szervnél a
tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez
kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók,
ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. december 31-én
betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott
képesítési előírásoknak.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.
Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési
önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a tankerületi
központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató
megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig történő
megkötésével kell végrehajtani.
Felek fentiek alapján az átadás-átvétel szabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg:
II.

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

1. A működtetésre átvételre kerülő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogviszonyokba
2017. január 1-jétől az Átvevő lép, a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokból származó
jogok és kötelezettségek a tankerületi központot e naptól illetik meg, illetve terhelik.
2. A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a
jogutódlásra az Nkt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
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államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
III.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az Nkt. alapján a KLIK fenntartásában lévő
köznevelési intézmény(ek) Önkormányzat területén lévő ingatlanainak és ingóságainak
működtetését, valamint ahhoz kapcsolódóan
a) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódó
vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra,
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait
(1-2. számú melléklet);
b) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladatellátásához
kapcsolódó foglalkoztatottak átvételéhez szükséges nyilvántartásokat (3. számú
melléklet);
c) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
tett, a köznevelési intézményekhez kapcsolódó, az átadás-átvétel napján hatályos,
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget
alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal ellátott
szerződéseket (4. számú melléklet);
d) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
létesített, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik
személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más vitarendezési
eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól
szóló dokumentumokat (nincsenek ilyenek);
e) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló
dokumentumokat (5. számú melléklet).
2. Az Önkormányzat az Nkt-ban meghatározottak szerint, a köznevelési intézmények által
használt ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos működtetői joggyakorlás teljes körű
ellátásának biztosítására átadja Átvevő részére az átadással érintett ingatlanok és ingóságok
működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó
foglalkoztatottjait.
3. Az Önkormányzat a tulajdonát képező, a működtetésre átadásra kerülő köznevelési
intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, a működtetéséhez szükséges ingó
és ingatlan vagyonára, így különösen ingatlanok, informatikai, multifunkcionális és tárgyi
eszközök, gépjárművek, stb. ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít az Átvevő részére.
IV.

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A Megállapodás rögzíti a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes körét, a
feladatok, a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásának
személyi, tárgyi, dologi feltételeit.

- A köznevelési feladatot ellátó ingatlan(ok) átadása
Működtetésre átadásra kerülő ingatlanok:
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Sor
szám

Ingatlan címe (irányítószám település,
cím)
7815 Harkány, Arany János utca 16.

1.

Helyrajzi
szám
549

Érintett köznevelési
intézmény neve
Kitaibel Pál Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Felek megállapodnak abban, hogy fenti ingatlan, gyermekétkeztetést szolgáló helyiségei
(konyha, étkező) nem kerülnek átadásra.
Felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyonelemekre jelen megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető külön
vagyonkezelési szerződést kötnek 2016. december 31-ig.

- A foglalkoztatottak átadás-átvétele
A foglalkoztatottak átadására 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor:
1. Az Nkt. értelmében az ingatlanok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó
funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 2 fő
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörök szerint az „Alkalmazottak
megalapozó tábla” munkalap tartalmazza.
2. Betöltve átadott státuszok száma: 2 fő
3. Az Nkt. alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2017. január 1-jétől a munkáltató
személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója
2017. január 1-jei hatállyal az Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok által a
munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget
tesznek. Az átadással érintett ingatlanok működtetési feladatait ellátó Önkormányzat a
betöltött státuszokon szereplő foglalkoztatottak személyi anyagát 2017. január …..ig átadja
Átvevőnek.
4. Az Átvevő foglalkoztatotti állományába 2017. január 1-jén kerülő foglalkoztatottak 2016.
december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb
járandóságait és azok közterheit az Önkormányzat fizeti meg.
- A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása
1. Az Önkormányzat által támogatásból megvalósított projektek vonatkozásában 2017. január
1-jétől a működtetésre átadásra kerülő ingatlanokra vonatkozó támogatási szerződésekben
valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Önkormányzat helyébe az Átvevő lép. Az
Önkormányzat átadja az Átvevő részére azokat a 4. számú mellékletben meghatározott, az
ingatlan működtetéséhez kapcsolódó projekteket, amelyekben az Önkormányzat, mint
projektgazda jogutódja az Átvevő.
2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése alapján, ha az új
kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási
jogviszonyba, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az
irányító hatóság írásbeli hozzájárulása nem szükséges. A változás új kedvezményezett általi
bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási szerződés módosul.
3. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű
tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel
kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a
kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni.
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4. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját,
amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016.
december 31. szerinti állapotot veszik alapul azzal, hogy a foglalkoztatottak illetményeinél és
juttatásainál a korábbi felmérésben szereplő szeptember 1-je állapotot kell figyelembe venni.
Az illetményeknél és juttatásoknál a törvény szerinti mérték átvétele kötelező, minden ezen
felüli illetményelem, egyéb juttatás biztosítása külön megállapodás tárgya.
Az átadás-átvétel időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az
átadás-átvétel időpontjáig a Önkormányzatot illetik meg, illetve terhelik.
Mindazon kötelezettségekért, melyek az átadás-átvétel időpontját megelőzően az
Önkormányzat működtetői feladatának ellátása érdekkörében keletkeztek, és jelen
megállapodás megkötésének időpontjában még nem ismertek, illetve jelen megállapodás
mellékleteiben bármely más okból nem kerültek megjelenítésre, az Önkormányzat köteles helyt
állni.
Az Önkormányzat tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve
lehetőség számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését, működtetését
érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további
tényekről, körülményekről.
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik,
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
1. Kapcsolattartók kijelölése:
Harkány Város Önkormányzata kapcsolattartója:
Dr. Markovics Boglárka jegyző
Tel.: +36 72/480-202
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Mohácsi Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Käszné Lebő Zsuzsanna igazgató
Tel.: +36 69 795 206
E-mail: zsuzsanna.lebo.kaszne@klik.gov.hu
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak
el.
Jelen megállapodás ... számozott oldalból áll és …. eredeti példányban készült, amelyből …
példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg.
Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
Jelen megállapodást Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete ……/2016.
(XI. …..) sz. határozatával elfogadta.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek nyilvántartása
1.a. sz. melléklet:. Az átadásra kerülő ingatlanok listája, azok alaprajza, helyiséglistái, 30
napnál nem régebbi tulajdoni lapjai
2. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges leltári számmal vagy más
azonosítóval ellátott tárgyi, informatikai eszközök, valamint szoftverek és alkalmazások
nyilvántartása
2. a. sz. melléklet: Tárgyi és informatikai eszközök nyilvántartása
2. b. sz. melléklet: Szoftverek, alkalmazások nyilvántartása
3. sz. melléklet: Mobil telefon előfizetések nyilvántartása
3. sz. melléklet: Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodás adatai
3/1. Állománytábla
4. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó szerződések jegyzéke
5. sz. melléklet: Hazai és Európai Uniós pályázatokról készült kimutatás ingatlanonként

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

………………………………………..
Mohácsi Tankerületi Központ
képviseli
Käszné Lebő Zsuzsanna
tankerületi központ igazgató

…………………………………………
Önkormányzat
képviseli
Baksai Endre Tamás
polgármester

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

……………………………………………
Tankerületi Központ
Mojzesné Tamás Erika
gazdasági vezető

……………………………………………
Önkormányzat
…
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

………………………………………..
………

……………………………………….
jegyző
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MEGÁLLAPODÁS
a Harkány Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről
amely létrejött egyrészről a
Harkány Város Önkormányzata
székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester
törzsszáma: 724078
adóigazgatási azonosító száma: 15724076-2-02
bankszámlaszáma:11600006-00000000-21550971
KSH statisztikai számjele: 15724045-8411-321-02
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Mohácsi Tankerületi Központ
székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
képviseli: Käszné Lebő Zsuzsanna tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma:
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma:
ÁHT azonosítója:
KSH statisztikai számjele:
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
I.

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló, 2016. december 31-ig hatályos 202/2012.
(VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami köznevelési
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami
fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013.
január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK)
jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről.
1

A működtetés keretében az Önkormányzat ellátja a KLIK-kel 2013. július 10-én kötött
használati szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott működtetési feladatokat.
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven
működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói
jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő
Tankerületi Központ.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti
állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési szervnél a
tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez
kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók,
ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. december 31-én
betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott
képesítési előírásoknak.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.
Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési
önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a tankerületi
központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató
megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig történő
megkötésével kell végrehajtani.
Felek fentiek alapján az átadás-átvétel szabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg:
II.

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

1. A működtetésre átvételre kerülő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogviszonyokba
2017. január 1-jétől az Átvevő lép, a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokból származó
jogok és kötelezettségek a tankerületi központot e naptól illetik meg, illetve terhelik.
2. A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a
jogutódlásra az Nkt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
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államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
III.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az Nkt. alapján a KLIK fenntartásában lévő
köznevelési intézmény(ek) Önkormányzat területén lévő ingatlanainak és ingóságainak
működtetését, valamint ahhoz kapcsolódóan
a) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódó
vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra,
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait
(1-2. számú melléklet);
b) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladatellátásához
kapcsolódó foglalkoztatottak átvételéhez szükséges nyilvántartásokat (3. számú
melléklet);
c) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
tett, a köznevelési intézményekhez kapcsolódó, az átadás-átvétel napján hatályos,
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget
alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal ellátott
szerződéseket (4. számú melléklet);
d) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
létesített, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik
személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más vitarendezési
eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól
szóló dokumentumokat (nincsenek ilyenek);
e) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló
dokumentumokat (5. számú melléklet).
2. Az Önkormányzat az Nkt-ban meghatározottak szerint, a köznevelési intézmények által
használt ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos működtetői joggyakorlás teljes körű
ellátásának biztosítására átadja Átvevő részére az átadással érintett ingatlanok és ingóságok
működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó
foglalkoztatottjait.
3. Az Önkormányzat a tulajdonát képező, a működtetésre átadásra kerülő köznevelési
intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, a működtetéséhez szükséges ingó
és ingatlan vagyonára, így különösen ingatlanok, informatikai, multifunkcionális és tárgyi
eszközök, gépjárművek, stb. ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít az Átvevő részére.
IV.

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A Megállapodás rögzíti a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes körét, a
feladatok, a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásának
személyi, tárgyi, dologi feltételeit.

- A köznevelési feladatot ellátó ingatlan(ok) átadása
Működtetésre átadásra kerülő ingatlanok:
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Sor
szám

Ingatlan címe (irányítószám település,
cím)
7815 Harkány, Arany János utca 16.

1.

Helyrajzi
szám
549

Érintett köznevelési
intézmény neve
Kitaibel Pál Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Felek megállapodnak abban, hogy fenti ingatlan, gyermekétkeztetést szolgáló helyiségei
(konyha, étkező) nem kerülnek átadásra.
Felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyonelemekre jelen megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető külön
vagyonkezelési szerződést kötnek 2016. december 31-ig.

- A foglalkoztatottak átadás-átvétele
A foglalkoztatottak átadására 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor:
1. Az Nkt. értelmében az ingatlanok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó
funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 2 fő
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörök szerint az „Alkalmazottak
megalapozó tábla” munkalap tartalmazza.
2. Betöltve átadott státuszok száma: 2 fő
3. Az Nkt. alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2017. január 1-jétől a munkáltató
személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója
2017. január 1-jei hatállyal az Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok által a
munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget
tesznek. Az átadással érintett ingatlanok működtetési feladatait ellátó Önkormányzat a
betöltött státuszokon szereplő foglalkoztatottak személyi anyagát 2017. január …..ig átadja
Átvevőnek.
4. Az Átvevő foglalkoztatotti állományába 2017. január 1-jén kerülő foglalkoztatottak 2016.
december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb
járandóságait és azok közterheit az Önkormányzat fizeti meg.
- A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása
1. Az Önkormányzat által támogatásból megvalósított projektek vonatkozásában 2017. január
1-jétől a működtetésre átadásra kerülő ingatlanokra vonatkozó támogatási szerződésekben
valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Önkormányzat helyébe az Átvevő lép. Az
Önkormányzat átadja az Átvevő részére azokat a 4. számú mellékletben meghatározott, az
ingatlan működtetéséhez kapcsolódó projekteket, amelyekben az Önkormányzat, mint
projektgazda jogutódja az Átvevő.
2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése alapján, ha az új
kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási
jogviszonyba, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az
irányító hatóság írásbeli hozzájárulása nem szükséges. A változás új kedvezményezett általi
bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási szerződés módosul.
3. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű
tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel
kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a
kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni.
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4. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját,
amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016.
december 31. szerinti állapotot veszik alapul azzal, hogy a foglalkoztatottak illetményeinél és
juttatásainál a korábbi felmérésben szereplő szeptember 1-je állapotot kell figyelembe venni.
Az illetményeknél és juttatásoknál a törvény szerinti mérték átvétele kötelező, minden ezen
felüli illetményelem, egyéb juttatás biztosítása külön megállapodás tárgya.
Az átadás-átvétel időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az
átadás-átvétel időpontjáig a Önkormányzatot illetik meg, illetve terhelik.
Mindazon kötelezettségekért, melyek az átadás-átvétel időpontját megelőzően az
Önkormányzat működtetői feladatának ellátása érdekkörében keletkeztek, és jelen
megállapodás megkötésének időpontjában még nem ismertek, illetve jelen megállapodás
mellékleteiben bármely más okból nem kerültek megjelenítésre, az Önkormányzat köteles helyt
állni.
Az Önkormányzat tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve
lehetőség számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését, működtetését
érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további
tényekről, körülményekről.
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik,
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
1. Kapcsolattartók kijelölése:
Harkány Város Önkormányzata kapcsolattartója:
Dr. Markovics Boglárka jegyző
Tel.: +36 72/480-202
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Mohácsi Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Käszné Lebő Zsuzsanna igazgató
Tel.: +36 69 795 206
E-mail: zsuzsanna.lebo.kaszne@klik.gov.hu
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak
el.
Jelen megállapodás ... számozott oldalból áll és …. eredeti példányban készült, amelyből …
példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg.
Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
Jelen megállapodást Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete ……/2016.
(XI. …..) sz. határozatával elfogadta.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek nyilvántartása
1.a. sz. melléklet:. Az átadásra kerülő ingatlanok listája, azok alaprajza, helyiséglistái, 30
napnál nem régebbi tulajdoni lapjai
2. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges leltári számmal vagy más
azonosítóval ellátott tárgyi, informatikai eszközök, valamint szoftverek és alkalmazások
nyilvántartása
2. a. sz. melléklet: Tárgyi és informatikai eszközök nyilvántartása
2. b. sz. melléklet: Szoftverek, alkalmazások nyilvántartása
3. sz. melléklet: Mobil telefon előfizetések nyilvántartása
3. sz. melléklet: Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodás adatai
3/1. Állománytábla
4. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó szerződések jegyzéke
5. sz. melléklet: Hazai és Európai Uniós pályázatokról készült kimutatás ingatlanonként

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

………………………………………..
Mohácsi Tankerületi Központ
képviseli
Käszné Lebő Zsuzsanna
tankerületi központ igazgató

…………………………………………
Önkormányzat
képviseli
Baksai Endre Tamás
polgármester

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

……………………………………………
Tankerületi Központ
Mojzesné Tamás Erika
gazdasági vezető

……………………………………………
Önkormányzat
…
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

………………………………………..
………

……………………………………….
jegyző
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MEGÁLLAPODÁS
a Harkány Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról,
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről
amely létrejött egyrészről a
Harkány Város Önkormányzata
székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester
törzsszáma: 724078
adóigazgatási azonosító száma: 15724076-2-02
bankszámlaszáma:11600006-00000000-21550971
KSH statisztikai számjele: 15724045-8411-321-02
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Mohácsi Tankerületi Központ
székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 4-6.
képviseli: Käszné Lebő Zsuzsanna tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma:
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma:
ÁHT azonosítója:
KSH statisztikai számjele:
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
I.

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1)
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló, 2016. december 31-ig hatályos 202/2012.
(VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában a Kormány az állami köznevelési
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami
fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013.
január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK)
jelölte ki. E Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről.
1

A működtetés keretében az Önkormányzat ellátja a KLIK-kel 2013. július 10-én kötött
használati szerződés alapján „a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott működtetési feladatokat.
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIKből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott
tankerületi központba olvadnak be. A KLIK 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven
működik tovább. Az Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói
jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő
Tankerületi Központ.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott
működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi
központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
Az Nkt. 99/G. § (2) bekezdése szerint 2017. január 1-jével a tankerületi központ foglalkoztatotti
állományába kerülnek a működtető önkormányzat által irányított költségvetési szervnél a
tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és a működtetéshez
kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók,
ha - a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével - megfelelnek a 2016. december 31-én
betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott
képesítési előírásoknak.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a 2016. december 31-én települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló mindazon
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni
kell.
Az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése értelmében az átadás-átvételt a működtető települési
önkormányzat képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: Önkormányzat) és a tankerületi
központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató
megállapodásának (a továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig történő
megkötésével kell végrehajtani.
Felek fentiek alapján az átadás-átvétel szabályairól az alábbiak szerint állapodnak meg:
II.

A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI

1. A működtetésre átvételre kerülő köznevelési intézményekkel kapcsolatos jogviszonyokba
2017. január 1-jétől az Átvevő lép, a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyokból származó
jogok és kötelezettségek a tankerületi központot e naptól illetik meg, illetve terhelik.
2. A köznevelési intézmények átadás-átvételéhez kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a
jogutódlásra az Nkt., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
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államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
III.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az Nkt. alapján a KLIK fenntartásában lévő
köznevelési intézmény(ek) Önkormányzat területén lévő ingatlanainak és ingóságainak
működtetését, valamint ahhoz kapcsolódóan
a) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódó
vagyonra (ideértve az ingatlan és ingó eszköz- és infrastruktúra-állományra,
informatikai és egyéb adatbázisra) vonatkozó nyilvántartást és ezek alapbizonylatait
(1-2. számú melléklet);
b) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladatellátásához
kapcsolódó foglalkoztatottak átvételéhez szükséges nyilvántartásokat (3. számú
melléklet);
c) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
tett, a köznevelési intézményekhez kapcsolódó, az átadás-átvétel napján hatályos,
illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról és az egyéb kötelezettséget
alapító intézkedésekről szóló tételes és szükséges magyarázatokkal ellátott
szerződéseket (4. számú melléklet);
d) az átadással érintett köznevelési intézmények működtetési feladataihoz kapcsolódóan
létesített, az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik
személlyel szemben fennálló, adott esetben nem jogszabályi rendelkezésen alapuló, de
érvényesíthető bármilyen jogosultságról, igényről, a vitatott, per vagy más vitarendezési
eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól
szóló dokumentumokat (nincsenek ilyenek);
e) az átadásra kerülő köznevelési intézményekhez kapcsolódó hazai és Európai Uniós
társfinanszírozású projekteket, a projektek (a továbbiakban: projekt) helyzetéről szóló
dokumentumokat (5. számú melléklet).
2. Az Önkormányzat az Nkt-ban meghatározottak szerint, a köznevelési intézmények által
használt ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos működtetői joggyakorlás teljes körű
ellátásának biztosítására átadja Átvevő részére az átadással érintett ingatlanok és ingóságok
működtetését és a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó
foglalkoztatottjait.
3. Az Önkormányzat a tulajdonát képező, a működtetésre átadásra kerülő köznevelési
intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, a működtetéséhez szükséges ingó
és ingatlan vagyonára, így különösen ingatlanok, informatikai, multifunkcionális és tárgyi
eszközök, gépjárművek, stb. ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít az Átvevő részére.
IV.

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A Megállapodás rögzíti a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és ingóságok teljes körét, a
feladatok, a létszám átadás-átvételének és a vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adásának
személyi, tárgyi, dologi feltételeit.

- A köznevelési feladatot ellátó ingatlan(ok) átadása
Működtetésre átadásra kerülő ingatlanok:
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Sor
szám

Ingatlan címe (irányítószám település,
cím)
7815 Harkány, Arany János utca 16.

1.

Helyrajzi
szám
549

Érintett köznevelési
intézmény neve
Kitaibel Pál Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Felek megállapodnak abban, hogy fenti ingatlan, gyermekétkeztetést szolgáló helyiségei
(konyha, étkező) nem kerülnek átadásra.
Felek megállapodnak, hogy a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyonelemekre jelen megállapodással egyidejűleg vagyonkezelői jogot keletkeztető külön
vagyonkezelési szerződést kötnek 2016. december 31-ig.

- A foglalkoztatottak átadás-átvétele
A foglalkoztatottak átadására 2017. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor:
1. Az Nkt. értelmében az ingatlanok működtetését és a működtetéshez kapcsolódó
funkcionális feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 2 fő
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörök szerint az „Alkalmazottak
megalapozó tábla” munkalap tartalmazza.
2. Betöltve átadott státuszok száma: 2 fő
3. Az Nkt. alapján átvett foglalkoztatottak vonatkozásában 2017. január 1-jétől a munkáltató
személyében változás következik be, az átvételre kerülő foglalkoztatottak munkáltatója
2017. január 1-jei hatállyal az Átvevő. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
munkáltató személyében bekövetkező változással kapcsolatban a jogszabályok által a
munkáltatóra háruló tájékoztatási és egyéb kötelezettségüknek az előírt határidőben eleget
tesznek. Az átadással érintett ingatlanok működtetési feladatait ellátó Önkormányzat a
betöltött státuszokon szereplő foglalkoztatottak személyi anyagát 2017. január …..ig átadja
Átvevőnek.
4. Az Átvevő foglalkoztatotti állományába 2017. január 1-jén kerülő foglalkoztatottak 2016.
december havi, 2017. január hónapban esedékes illetményét, munkabérét és egyéb
járandóságait és azok közterheit az Önkormányzat fizeti meg.
- A hazai és Európai Uniós társfinanszírozású projektek átadása
1. Az Önkormányzat által támogatásból megvalósított projektek vonatkozásában 2017. január
1-jétől a működtetésre átadásra kerülő ingatlanokra vonatkozó támogatási szerződésekben
valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az Önkormányzat helyébe az Átvevő lép. Az
Önkormányzat átadja az Átvevő részére azokat a 4. számú mellékletben meghatározott, az
ingatlan működtetéséhez kapcsolódó projekteket, amelyekben az Önkormányzat, mint
projektgazda jogutódja az Átvevő.
2. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (8) bekezdése alapján, ha az új
kedvezményezett jogszabályon alapuló jogutódlás következtében lép be a támogatási
jogviszonyba, ideértve a kötelező feladatátvétel kapcsán bekövetkezett jogutódlást is, az
irányító hatóság írásbeli hozzájárulása nem szükséges. A változás új kedvezményezett általi
bejelentésének támogató általi elfogadásával a támogatási szerződés módosul.
3. A megállapodás aláírásával egy időben Önkormányzat (projektgazda) teljes körű
tájékoztatást nyújt Átvevő részére a projektek(ek) előrehaladásáról, a projektekkel
kapcsolatos valamennyi lényeges tényről, körülményről, információról. Az Átvevő a
kedvezményezett személyének változását köteles a támogató irányába bejelenteni.
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4. Az Önkormányzat átadja az Átvevő részére az átadásra kerülő projektek dokumentációját,
amelyhez csatolja a dokumentumok tételes listáját.
V.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek egyetértenek abban, hogy a foglalkoztatottak és a vagyon átadás-átvételénél a 2016.
december 31. szerinti állapotot veszik alapul azzal, hogy a foglalkoztatottak illetményeinél és
juttatásainál a korábbi felmérésben szereplő szeptember 1-je állapotot kell figyelembe venni.
Az illetményeknél és juttatásoknál a törvény szerinti mérték átvétele kötelező, minden ezen
felüli illetményelem, egyéb juttatás biztosítása külön megállapodás tárgya.
Az átadás-átvétel időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az
átadás-átvétel időpontjáig a Önkormányzatot illetik meg, illetve terhelik.
Mindazon kötelezettségekért, melyek az átadás-átvétel időpontját megelőzően az
Önkormányzat működtetői feladatának ellátása érdekkörében keletkeztek, és jelen
megállapodás megkötésének időpontjában még nem ismertek, illetve jelen megállapodás
mellékleteiben bármely más okból nem kerültek megjelenítésre, az Önkormányzat köteles helyt
állni.
Az Önkormányzat tájékoztatja az Átvevőt minden olyan körülményről, veszélyről, illetve
lehetőség számbavételéről, amely az adott köznevelési intézmények működését, működtetését
érdemben befolyásolhatja, valamint az eredményes feladatellátáshoz szükséges további
tényekről, körülményekről.
Felek kapcsolattartókat jelölnek ki, akik az átadás-átvétellel összefüggő teendőket egyeztetik,
illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
1. Kapcsolattartók kijelölése:
Harkány Város Önkormányzata kapcsolattartója:
Dr. Markovics Boglárka jegyző
Tel.: +36 72/480-202
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Mohácsi Tankerületi Központ kapcsolattartója:
Käszné Lebő Zsuzsanna igazgató
Tel.: +36 69 795 206
E-mail: zsuzsanna.lebo.kaszne@klik.gov.hu
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve, jóhiszeműen, együttműködve járnak
el.
Jelen megállapodás ... számozott oldalból áll és …. eredeti példányban készült, amelyből …
példány Önkormányzatot, …. példány az Átvevőt illeti meg.
Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
Jelen megállapodást Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete ……/2016.
(XI. …..) sz. határozatával elfogadta.
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek nyilvántartása
1.a. sz. melléklet:. Az átadásra kerülő ingatlanok listája, azok alaprajza, helyiséglistái, 30
napnál nem régebbi tulajdoni lapjai
2. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatok ellátásához szükséges leltári számmal vagy más
azonosítóval ellátott tárgyi, informatikai eszközök, valamint szoftverek és alkalmazások
nyilvántartása
2. a. sz. melléklet: Tárgyi és informatikai eszközök nyilvántartása
2. b. sz. melléklet: Szoftverek, alkalmazások nyilvántartása
3. sz. melléklet: Mobil telefon előfizetések nyilvántartása
3. sz. melléklet: Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodás adatai
3/1. Állománytábla
4. sz. melléklet: Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó szerződések jegyzéke
5. sz. melléklet: Hazai és Európai Uniós pályázatokról készült kimutatás ingatlanonként

Kelt: …………….., 2016. december „….”.

………………………………………..
Mohácsi Tankerületi Központ
képviseli
Käszné Lebő Zsuzsanna
tankerületi központ igazgató

…………………………………………
Önkormányzat
képviseli
Baksai Endre Tamás
polgármester

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

……………………………………………
Tankerületi Központ
Mojzesné Tamás Erika
gazdasági vezető

……………………………………………
Önkormányzat
…
gazdasági vezető

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: …………….., 2016. december „….”.

………………………………………..
………

……………………………………….
jegyző
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Tárgy: Az Önkormányzat 31/2015.(XI.30.)
számú
adórendelet
tartalmának
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
Melléklet: rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
10.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett, aljegyző és
Dr.Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalta a 2016. november 24-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

31/2015. (XI.30.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Minősített többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

2. oldal rendelet tervezet

POLGÁRMESTER LÁTTA:
1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
november 24. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Az Önkormányzat 31/2015.(XI.30.) számú adórendelet
tartalmának felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett, aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30. napján hosszas
előkészítő munka eredményeként elfogadta a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) számú
önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban Ör.).
I. Az idei év tapasztalatai alapján javasolt módosítások
Az előterjesztés első részében az adórendelet első éves alkalmazása során gyűjtött
tapasztalatokat, észrevételeket összegezve elkészítettük az Ör. első módosítását.
Ezek egyrészt az Ör-t nap mint nap alkalmazó kollégák észrevételein, másrészt ügyfelek
(adóalanyok) kérelmein, továbbá egyes jogvitás ügyeken alapulnak.
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága 2015.11.24-i ülésén fogja tárgyalni a módosítás tervezetet.
Az adócsoport munkatársai jelezték az 5.§. és 6.§. és a 26.§-son keresztül megvalósuló, de a
10.§-t érintő módosításnak, az abban levő megfogalmazások pontosításának
szükségességét:itt egyrészt a mezőgazdasági területhez tartozó feldolgozó helyiség, pince,
terasz mentessége kapcsán pontosítottuk, hogy ezen területek nem külterületi, hanem zártkerti
ingatlanok, másrészt egyértelművé tettük, hogy az életvitelszerű bentlakás kedvezménye csak
a tulajdonos, illetve Ptk. szerinti hozzátartozója bentlakása esetén vehető igénybe, a bérbe
adott ingatlanok esetén nem jár a mentesség.
2017. január 1. napi hatállyal egyértelműen kimondásra került, hogy az egyéb szolgáltató
tevékenység kategóriába a magánszállásadó tevékenység is beletartozik.
Tekintettel arra, hogy a Harkány Város Önkormányzata által működtetett online
vendégnyilvántartó rendszer – a szoftver hiányosságai következtében- még mindig nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az elvárt funkciók működése részleges és akadozik,
ezért indokolt a 22.§. (2) bekezdésében előírt papír alapú vendégkönyv vezetési kötelezettség
meghosszabbítása 2018. december 31. napjáig. Szintén ezen szakasz (6) bekezdését
szükségesnek láttuk kiegészíteni azzal, hogy nemcsak az online vendégnyilvántartási
rendszerben, hanem természetesen a papír alapú nyilvántartásban is haladéktalanul köteles a
szállásadó a megérkezett vendéget bejegyezni.
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Azon rendeleti részeket, amelyek a Képviselő-testület részéről még megfontolást igényelnek
kiemelve jelöltük.
Ezek az alábbiak:
- a telekadó mentességek vonatkozásában: ügyféli kérelem érkezett, hogy a jelenlegi,
azaz az építési engedély kiadásának évében és az attól számított (4.) negyedik év
december 31. napjáig adott mentességet a hatósági eljárás során használt 5 éves
időtartamhoz igazítva mi is 5 évben határozzuk meg.
- Folyamatban levő jogvita kapcsán került elő a telekadó mértékek differenciálásának
szükségessége, mert a rendezési tervet áttekintve arra az álláspontra jutottunk, hogy
valóban vannak belterületen olyan telkek, amelyek a tulajdoni lapon meg nem jelenő,
rendezési terv szerinti kategóriába sorolásuk miatt jelentős korlátozásoknak vannak
kitéve, ami a hasznosításukat nagymértékben befolyásolja. Ezek az erdő, véderdő,
zöldterület, tervezett közút kategóriába tartozó területek, amelyek beépíthetőségi
százaléka rendkívül alacsony. Javasoljuk azon ingatlanoknál, amelyeknél ezek a
korlátozásuk a telek legalább 50 %-át érintik, az adómérték drasztikus csökkentését és
a jelenlegi 200 Ft/m2 helyett 10 Ft/m2-ben történő megállapítását.
a.) A háziorvosok részéről harmadik alkalommal érkezett iparűzési adó
mentességre/kedvezményre irányuló kérelem, amelyet mellékletként csatolunk.
A helyi adókról szóló törvény 2016. január 1-i hatállyal lehetővé teszi egy új
mentesség rendeleti megállapítását az alábbi tartalommal:
„39/C.§ (4)Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat
rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet,
kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek,
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell
lennie.
(5)Az (1)–(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.”
A háziorvosok által benyújtott javaslat kéri a Képviselő-testületet, hogy éljen a
mentesség bevezetésének lehetőségével tekintettel arra, hogy az egészségügyi
vállalkozások kizárólag OEP bevétellel rendelkeznek, és e támogatás e minőségénél
fogva közpénz, el kell számolniuk vele, nem azonosítható egy más típusú vállalkozás
által realizált nyereséggel.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján
adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve
adókedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között
legalább 30 napnak el kell telnie. Így a 2017-es adóévre vonatkozóan legkésőbb 2016.
december 1-ig ki kell hirdetni az ilyen tárgyú rendeleteket.
II. Idegenforgalmi adó emelésére vonatkozó javaslat
Az előterjesztés második részében javaslatot teszünk az idegenforgalmi adó jövő évi
emelésére.
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A beszedett idegenforgalmi adó után járó állami támogatás mértéke a jövő évtől 1,55 forintról
1 Ft-ra csökken, ez az önkormányzat jövő évi költségvetésében bevételi oldalon komoly
veszteséget (nagyságrendileg 52 millió Ft!) okoz.
A nemzetgazdasági minisztérium 2016. október 4-én kiadott tájékoztatója alapján az
idegenforgalmi adó 2017. január 1-jétől alkalmazható maximális mértéke 503,6
Ft/fő/vendégéjszaka.
Az idei évben több magyarországi település is döntött az idegenforgalmi adó 2017. évi
emeléséről, az adómértékek a következőképpen alakulnak: Sárvár (500,-Ft), Hévíz (500,-Ft)
Hajdúszoboszló (500,-Ft). Zalakaroson csak az idei adat áll rendelkezésemre, 450,-Ft.
Megyénket tekintve az IFA mértéke a szomszédos Siklóson és Villányban már idén is 450,-Ft
volt.
Harkány esetében az idegenforgalmi adót a 2011. évben emelték utoljára, akkor 390,-Ft-ról a
jelenlegi 430,-Ft-ra.
Az önkormányzat részéről a tavalyi és az idei évben megvalósított, fürdőt érintő fejlesztések
önrészei (Lepke medence-felújítás, Csúszdaépítés I-II. ütem, de ide sorolandó a jelenleg zajló
2. épület korszerűsítése) valamint a beadott pályázatok előkészítő munkái (Muslinca sor
megvásárlása, telekalakítás, tervek és megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetése)
rendkívüli pénzügyi ráfordításokat igényeltek. Az önkormányzattal szembeni igények és
elvárások megnövekedtek, ezzel párhuzamosan az idegenforgalmi adóhoz járó állami
támogatás csökkenni fog.
Ezek a tényezők szükségessé teszik az adó emelését, annak érdekében, hogy a kieső bevételek
egy részét pótolni lehessen, a megkezdett fejlesztéseket be lehessen fejezni, és az előkészített
pályázatokat nyertesség esetén meg lehessen valósítani. Az igényes, kulturált környezet pedig
a turizmus további fellendüléséhez is hozzájárulhat.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága a 2017. évtől az idegenforgalmi adó vonatkozásában 20,-Ft/nap
összegű emelésre tesz javaslatot. Ezzel az adó mértéke 450,-Ft/nap összegre módosul.
A emelés a helyben lakókat és a helyi vállalkozásokat anyagilag nem érinti, és a szállást
igénybevevő adóköteles személyek adóterhe is csak minimálisan, 20,-Ft-tal nő naponta.
A rendelet-tervezethez egyéb észrevétel, javaslat nem érkezett.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján, mint a lenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható
következményeiről, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Az adórendelet felülvizsgálatával
megteremtődne egy a korábbi év tapasztalatait is figyelembe vevő, a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
jobban igazodó szabályozás.
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A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A telekadó mértékének csökkentése
mindenképpen csökkenteni fogja az önkormányzat ezen jogcímen szerzett bevételeit, a
csökkentés mértéke azonban számításaink szerint nem számottevő, az építményadó
mentességnél a bentlakó kedvezmény pontosítása valamelyest növelni fogja a bevételeket. Az
idegenforgalmi adó emelése összegszerűen növelni fogja a költségvetés bevételi oldalát, de az
ehhez kapcsolódó állami támogatás mértékének csökkenését csak kis mértékben tudja majd
ellensúlyozni. (Tehát az összbevétel ezzel együtt is kevesebb lesz.)
Környezeti és egészségi következménye: nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása és rendelkezéseinek betartatása
rövid távon növeli az apparátus adminisztratív terheit; hosszabb távon azonban egyszerűsíti
és egyértelműbbé teszi a jogalkalmazást.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Amennyiben nem kerül sor a rendelet módosítására, elmarad a gyakorlati
tapasztalatok leszűrése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak.

A fentiekre tekintettel kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a rendelettervezetet, és fogadja el annak tartalmát.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Dr.Lázár-Bognár Bernadett, aljegyző
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
november 24. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Az Önkormányzat 31/2015.(XI.30.) számú adórendelet
tartalmának felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30. napján hosszas
előkészítő munka eredményeként elfogadta a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) számú
önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban Ör.).
I. Az idei év tapasztalatai alapján javasolt módosítások
Az előterjesztés első részében az adórendelet első éves alkalmazása során gyűjtött
tapasztalatokat, észrevételeket összegezve elkészítettük az Ör. első módosítását.
Ezek egyrészt az Ör-t nap mint nap alkalmazó kollégák észrevételein, másrészt ügyfelek
(adóalanyok) kérelmein, továbbá egyes jogvitás ügyeken alapulnak.
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága 2015.11.24-i ülésén fogja tárgyalni a módosítás tervezetet.
Az adócsoport munkatársai jelezték az 5.§. és 6.§. és a 26.§-son keresztül megvalósuló, de a
10.§-t érintő módosításnak, az abban levő megfogalmazások pontosításának
szükségességét:itt egyrészt a mezőgazdasági területhez tartozó feldolgozó helyiség, pince,
terasz mentessége kapcsán pontosítottuk, hogy ezen területek nem külterületi, hanem zártkerti
ingatlanok, másrészt egyértelművé tettük, hogy az életvitelszerű bentlakás kedvezménye csak
a tulajdonos, illetve Ptk. szerinti hozzátartozója bentlakása esetén vehető igénybe, a bérbe
adott ingatlanok esetén nem jár a mentesség.
2017. január 1. napi hatállyal egyértelműen kimondásra került, hogy az egyéb szolgáltató
tevékenység kategóriába a magánszállásadó tevékenység is beletartozik.
Tekintettel arra, hogy a Harkány Város Önkormányzata által működtetett online
vendégnyilvántartó rendszer – a szoftver hiányosságai következtében- még mindig nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az elvárt funkciók működése részleges és akadozik,
ezért indokolt a 22.§. (2) bekezdésében előírt papír alapú vendégkönyv vezetési kötelezettség
meghosszabbítása 2018. december 31. napjáig. Szintén ezen szakasz (6) bekezdését
szükségesnek láttuk kiegészíteni azzal, hogy nemcsak az online vendégnyilvántartási
rendszerben, hanem természetesen a papír alapú nyilvántartásban is haladéktalanul köteles a
szállásadó a megérkezett vendéget bejegyezni.
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Azon rendeleti részeket, amelyek a Képviselő-testület részéről még megfontolást igényelnek
kiemelve jelöltük.
Ezek az alábbiak:
- a telekadó mentességek vonatkozásában: ügyféli kérelem érkezett, hogy a jelenlegi,
azaz az építési engedély kiadásának évében és az attól számított (4.) negyedik év
december 31. napjáig adott mentességet a hatósági eljárás során használt 5 éves
időtartamhoz igazítva mi is 5 évben határozzuk meg.
- Folyamatban levő jogvita kapcsán került elő a telekadó mértékek differenciálásának
szükségessége, mert a rendezési tervet áttekintve arra az álláspontra jutottunk, hogy
valóban vannak belterületen olyan telkek, amelyek a tulajdoni lapon meg nem jelenő,
rendezési terv szerinti kategóriába sorolásuk miatt jelentős korlátozásoknak vannak
kitéve, ami a hasznosításukat nagymértékben befolyásolja. Ezek az erdő, véderdő,
zöldterület, tervezett közút kategóriába tartozó területek, amelyek beépíthetőségi
százaléka rendkívül alacsony. Javasoljuk azon ingatlanoknál, amelyeknél ezek a
korlátozásuk a telek legalább 50 %-át érintik, az adómérték drasztikus csökkentését és
a jelenlegi 200 Ft/m2 helyett 10 Ft/m2-ben történő megállapítását.
a.) A háziorvosok részéről harmadik alkalommal érkezett iparűzési adó
mentességre/kedvezményre irányuló kérelem, amelyet mellékletként csatolunk.
A helyi adókról szóló törvény 2016. január 1-i hatállyal lehetővé teszi egy új
mentesség rendeleti megállapítását az alábbi tartalommal:
„39/C.§ (4)Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat
rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet,
kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek,
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell
lennie.
(5)Az (1)–(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.”
A háziorvosok által benyújtott javaslat kéri a Képviselő-testületet, hogy éljen a
mentesség bevezetésének lehetőségével tekintettel arra, hogy az egészségügyi
vállalkozások kizárólag OEP bevétellel rendelkeznek, és e támogatás e minőségénél
fogva közpénz, el kell számolniuk vele, nem azonosítható egy más típusú vállalkozás
által realizált nyereséggel.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján
adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve
adókedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között
legalább 30 napnak el kell telnie. Így a 2017-es adóévre vonatkozóan legkésőbb 2016.
december 1-ig ki kell hirdetni az ilyen tárgyú rendeleteket.
II. Idegenforgalmi adó emelésére vonatkozó javaslat
Az előterjesztés második részében javaslatot teszünk az idegenforgalmi adó jövő évi
emelésére.
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A beszedett idegenforgalmi adó után járó állami támogatás mértéke a jövő évtől 1,55 forintról
1 Ft-ra csökken, ez az önkormányzat jövő évi költségvetésében bevételi oldalon komoly
veszteséget (nagyságrendileg 52 millió Ft!) okoz.
A nemzetgazdasági minisztérium 2016. október 4-én kiadott tájékoztatója alapján az
idegenforgalmi adó 2017. január 1-jétől alkalmazható maximális mértéke 503,6
Ft/fő/vendégéjszaka.
Az idei évben több magyarországi település is döntött az idegenforgalmi adó 2017. évi
emeléséről, az adómértékek a következőképpen alakulnak: Sárvár (500,-Ft), Hévíz (500,-Ft)
Hajdúszoboszló (500,-Ft). Zalakaroson csak az idei adat áll rendelkezésemre, 450,-Ft.
Megyénket tekintve az IFA mértéke a szomszédos Siklóson és Villányban már idén is 450,-Ft
volt.
Harkány esetében az idegenforgalmi adót a 2011. évben emelték utoljára, akkor 390,-Ft-ról a
jelenlegi 430,-Ft-ra.
Az önkormányzat részéről a tavalyi és az idei évben megvalósított, fürdőt érintő fejlesztések
önrészei (Lepke medence-felújítás, Csúszdaépítés I-II. ütem, de ide sorolandó a jelenleg zajló
2. épület korszerűsítése) valamint a beadott pályázatok előkészítő munkái (Muslinca sor
megvásárlása, telekalakítás, tervek és megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetése)
rendkívüli pénzügyi ráfordításokat igényeltek. Az önkormányzattal szembeni igények és
elvárások megnövekedtek, ezzel párhuzamosan az idegenforgalmi adóhoz járó állami
támogatás csökkenni fog.
Ezek a tényezők szükségessé teszik az adó emelését, annak érdekében, hogy a kieső bevételek
egy részét pótolni lehessen, a megkezdett fejlesztéseket be lehessen fejezni, és az előkészített
pályázatokat nyertesség esetén meg lehessen valósítani. Az igényes, kulturált környezet pedig
a turizmus további fellendüléséhez is hozzájárulhat.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága a 2017. évtől az idegenforgalmi adó vonatkozásában 20,-Ft/nap
összegű emelésre tesz javaslatot. Ezzel az adó mértéke 450,-Ft/nap összegre módosul.
A emelés a helyben lakókat és a helyi vállalkozásokat anyagilag nem érinti, és a szállást
igénybevevő adóköteles személyek adóterhe is csak minimálisan, 20,-Ft-tal nő naponta.
A rendelet-tervezethez egyéb észrevétel, javaslat nem érkezett.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján, mint a lenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható
következményeiről, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Az adórendelet felülvizsgálatával
megteremtődne egy a korábbi év tapasztalatait is figyelembe vevő, a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
jobban igazodó szabályozás.
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A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A telekadó mértékének csökkentése
mindenképpen csökkenteni fogja az önkormányzat ezen jogcímen szerzett bevételeit, a
csökkentés mértéke azonban számításaink szerint nem számottevő, az építményadó
mentességnél a bentlakó kedvezmény pontosítása valamelyest növelni fogja a bevételeket. Az
idegenforgalmi adó emelése összegszerűen növelni fogja a költségvetés bevételi oldalát, de az
ehhez kapcsolódó állami támogatás mértékének csökkenését csak kis mértékben tudja majd
ellensúlyozni. (Tehát az összbevétel ezzel együtt is kevesebb lesz.)
Környezeti és egészségi következménye: nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása és rendelkezéseinek betartatása
rövid távon növeli az apparátus adminisztratív terheit; hosszabb távon azonban egyszerűsíti
és egyértelműbbé teszi a jogalkalmazást.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Amennyiben nem kerül sor a rendelet módosítására, elmarad a gyakorlati
tapasztalatok leszűrése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak.

A fentiekre tekintettel kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a rendelettervezetet, és fogadja el annak tartalmát.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Dr.Lázár-Bognár Bernadett, aljegyző
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
november 24. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Az Önkormányzat 31/2015.(XI.30.) számú adórendelet
tartalmának felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett, aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30. napján hosszas
előkészítő munka eredményeként elfogadta a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) számú
önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban Ör.).
I. Az idei év tapasztalatai alapján javasolt módosítások
Az előterjesztés első részében az adórendelet első éves alkalmazása során gyűjtött
tapasztalatokat, észrevételeket összegezve elkészítettük az Ör. első módosítását.
Ezek egyrészt az Ör-t nap mint nap alkalmazó kollégák észrevételein, másrészt ügyfelek
(adóalanyok) kérelmein, továbbá egyes jogvitás ügyeken alapulnak.
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága 2015.11.24-i ülésén fogja tárgyalni a módosítás tervezetet.
Az adócsoport munkatársai jelezték az 5.§. és 6.§. és a 26.§-son keresztül megvalósuló, de a
10.§-t érintő módosításnak, az abban levő megfogalmazások pontosításának
szükségességét:itt egyrészt a mezőgazdasági területhez tartozó feldolgozó helyiség, pince,
terasz mentessége kapcsán pontosítottuk, hogy ezen területek nem külterületi, hanem zártkerti
ingatlanok, másrészt egyértelművé tettük, hogy az életvitelszerű bentlakás kedvezménye csak
a tulajdonos, illetve Ptk. szerinti hozzátartozója bentlakása esetén vehető igénybe, a bérbe
adott ingatlanok esetén nem jár a mentesség.
2017. január 1. napi hatállyal egyértelműen kimondásra került, hogy az egyéb szolgáltató
tevékenység kategóriába a magánszállásadó tevékenység is beletartozik.
Tekintettel arra, hogy a Harkány Város Önkormányzata által működtetett online
vendégnyilvántartó rendszer – a szoftver hiányosságai következtében- még mindig nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az elvárt funkciók működése részleges és akadozik,
ezért indokolt a 22.§. (2) bekezdésében előírt papír alapú vendégkönyv vezetési kötelezettség
meghosszabbítása 2018. december 31. napjáig. Szintén ezen szakasz (6) bekezdését
szükségesnek láttuk kiegészíteni azzal, hogy nemcsak az online vendégnyilvántartási
rendszerben, hanem természetesen a papír alapú nyilvántartásban is haladéktalanul köteles a
szállásadó a megérkezett vendéget bejegyezni.
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Azon rendeleti részeket, amelyek a Képviselő-testület részéről még megfontolást igényelnek
kiemelve jelöltük.
Ezek az alábbiak:
- a telekadó mentességek vonatkozásában: ügyféli kérelem érkezett, hogy a jelenlegi,
azaz az építési engedély kiadásának évében és az attól számított (4.) negyedik év
december 31. napjáig adott mentességet a hatósági eljárás során használt 5 éves
időtartamhoz igazítva mi is 5 évben határozzuk meg.
- Folyamatban levő jogvita kapcsán került elő a telekadó mértékek differenciálásának
szükségessége, mert a rendezési tervet áttekintve arra az álláspontra jutottunk, hogy
valóban vannak belterületen olyan telkek, amelyek a tulajdoni lapon meg nem jelenő,
rendezési terv szerinti kategóriába sorolásuk miatt jelentős korlátozásoknak vannak
kitéve, ami a hasznosításukat nagymértékben befolyásolja. Ezek az erdő, véderdő,
zöldterület, tervezett közút kategóriába tartozó területek, amelyek beépíthetőségi
százaléka rendkívül alacsony. Javasoljuk azon ingatlanoknál, amelyeknél ezek a
korlátozásuk a telek legalább 50 %-át érintik, az adómérték drasztikus csökkentését és
a jelenlegi 200 Ft/m2 helyett 10 Ft/m2-ben történő megállapítását.
a.) A háziorvosok részéről harmadik alkalommal érkezett iparűzési adó
mentességre/kedvezményre irányuló kérelem, amelyet mellékletként csatolunk.
A helyi adókról szóló törvény 2016. január 1-i hatállyal lehetővé teszi egy új
mentesség rendeleti megállapítását az alábbi tartalommal:
„39/C.§ (4)Az (1)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat
rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet,
kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek,
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell
lennie.
(5)Az (1)–(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.”
A háziorvosok által benyújtott javaslat kéri a Képviselő-testületet, hogy éljen a
mentesség bevezetésének lehetőségével tekintettel arra, hogy az egészségügyi
vállalkozások kizárólag OEP bevétellel rendelkeznek, és e támogatás e minőségénél
fogva közpénz, el kell számolniuk vele, nem azonosítható egy más típusú vállalkozás
által realizált nyereséggel.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján
adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve
adókedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között
legalább 30 napnak el kell telnie. Így a 2017-es adóévre vonatkozóan legkésőbb 2016.
december 1-ig ki kell hirdetni az ilyen tárgyú rendeleteket.
II. Idegenforgalmi adó emelésére vonatkozó javaslat
Az előterjesztés második részében javaslatot teszünk az idegenforgalmi adó jövő évi
emelésére.
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A beszedett idegenforgalmi adó után járó állami támogatás mértéke a jövő évtől 1,55 forintról
1 Ft-ra csökken, ez az önkormányzat jövő évi költségvetésében bevételi oldalon komoly
veszteséget (nagyságrendileg 52 millió Ft!) okoz.
A nemzetgazdasági minisztérium 2016. október 4-én kiadott tájékoztatója alapján az
idegenforgalmi adó 2017. január 1-jétől alkalmazható maximális mértéke 503,6
Ft/fő/vendégéjszaka.
Az idei évben több magyarországi település is döntött az idegenforgalmi adó 2017. évi
emeléséről, az adómértékek a következőképpen alakulnak: Sárvár (500,-Ft), Hévíz (500,-Ft)
Hajdúszoboszló (500,-Ft). Zalakaroson csak az idei adat áll rendelkezésemre, 450,-Ft.
Megyénket tekintve az IFA mértéke a szomszédos Siklóson és Villányban már idén is 450,-Ft
volt.
Harkány esetében az idegenforgalmi adót a 2011. évben emelték utoljára, akkor 390,-Ft-ról a
jelenlegi 430,-Ft-ra.
Az önkormányzat részéről a tavalyi és az idei évben megvalósított, fürdőt érintő fejlesztések
önrészei (Lepke medence-felújítás, Csúszdaépítés I-II. ütem, de ide sorolandó a jelenleg zajló
2. épület korszerűsítése) valamint a beadott pályázatok előkészítő munkái (Muslinca sor
megvásárlása, telekalakítás, tervek és megvalósíthatósági tanulmányok elkészíttetése)
rendkívüli pénzügyi ráfordításokat igényeltek. Az önkormányzattal szembeni igények és
elvárások megnövekedtek, ezzel párhuzamosan az idegenforgalmi adóhoz járó állami
támogatás csökkenni fog.
Ezek a tényezők szükségessé teszik az adó emelését, annak érdekében, hogy a kieső bevételek
egy részét pótolni lehessen, a megkezdett fejlesztéseket be lehessen fejezni, és az előkészített
pályázatokat nyertesség esetén meg lehessen valósítani. Az igényes, kulturált környezet pedig
a turizmus további fellendüléséhez is hozzájárulhat.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága a 2017. évtől az idegenforgalmi adó vonatkozásában 20,-Ft/nap
összegű emelésre tesz javaslatot. Ezzel az adó mértéke 450,-Ft/nap összegre módosul.
A emelés a helyben lakókat és a helyi vállalkozásokat anyagilag nem érinti, és a szállást
igénybevevő adóköteles személyek adóterhe is csak minimálisan, 20,-Ft-tal nő naponta.
A rendelet-tervezethez egyéb észrevétel, javaslat nem érkezett.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján, mint a lenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható
következményeiről, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselő-testületet.
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Az adórendelet felülvizsgálatával
megteremtődne egy a korábbi év tapasztalatait is figyelembe vevő, a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
jobban igazodó szabályozás.
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A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A telekadó mértékének csökkentése
mindenképpen csökkenteni fogja az önkormányzat ezen jogcímen szerzett bevételeit, a
csökkentés mértéke azonban számításaink szerint nem számottevő, az építményadó
mentességnél a bentlakó kedvezmény pontosítása valamelyest növelni fogja a bevételeket. Az
idegenforgalmi adó emelése összegszerűen növelni fogja a költségvetés bevételi oldalát, de az
ehhez kapcsolódó állami támogatás mértékének csökkenését csak kis mértékben tudja majd
ellensúlyozni. (Tehát az összbevétel ezzel együtt is kevesebb lesz.)
Környezeti és egészségi következménye: nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása és rendelkezéseinek betartatása
rövid távon növeli az apparátus adminisztratív terheit; hosszabb távon azonban egyszerűsíti
és egyértelműbbé teszi a jogalkalmazást.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Amennyiben nem kerül sor a rendelet módosítására, elmarad a gyakorlati
tapasztalatok leszűrése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak.

A fentiekre tekintettel kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a rendelettervezetet, és fogadja el annak tartalmát.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Dr.Lázár-Bognár Bernadett, aljegyző
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Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének
…../2016.(XI.30.) rendelete
a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) sz. rendelete
módosításáról
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat önálló
gazdálkodásának biztosítása, az illetékességi területén élő lakosság igényeinek minél
magasabb színvonalon történő kielégítése, a településfejlesztési lehetőségek megteremtése és
az idegenforgalommal kapcsolatos infrastruktúra fenntartása és fejlesztése érdekében a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 1.§ (1) bekezdésében, 5.§-ában
valamint a 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló
31/2015.(XI.30.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint
módosítja:

1.§
Az Ör. 5.§.(1) bekezdés b) pontja az alábbi szövegrészre módosul:
„zártkerti mezőgazdasági területhez tartozó feldolgozó helyiség, pince és terasz”
2.§
Az Ör. 5.§.(1) bekezdés d) pontja az alábbi szövegrészre módosul:
„Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti Üh. övezetekbe sorolt
ingatlan, amelyben a magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk.
szerinti hozzátartozója életvitelszerűen benne lakik.”
3.§
Az Ör. 6.§.az alábbi szövegrészre módosul:
A rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében kérelemre az
adókötelezettség 50 százalékára díjkedvezmény jár, amennyiben az ingatlanban a
magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk. szerinti hozzátartozója
életvitelszerűen benne lakik.”
4.§
Az Ör. 13.§.(1) bekezdés f) pontja az alábbi szövegrészre módosul:
„f.)
a telek legfeljebb 2000 m2-ig, amennyiben azon lakóház épül, az építési engedély
kiadásának évében és az attól számított (4.) negyedik/ 5. (ötödik) év december 31. napjáig,
amennyiben ezen időszak alatt a használatbavételi engedélyt kiadják”
5.§
Az Ör. 17.§.(1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

„c) Amennyiben az ingatlan legalább 50%-a a mindenkor hatályos helyi építési szabályzatról
szóló önkormányzati rendelethez csatolt rendezési terv szerint E, EV, Z, ZKP városrendezési
kategóriába vagy a rendezési terv szerint tervezett (még meg nem valósult) közút kategóriába
tartozik az ingatlanra vonatkozó telekadó mértéke 10 Ft/m2”
6.§
Az Ör. 20.§.(2) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:
„Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450.-Ft.”

7.§
Az Ör. 22.§.(1) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:
„A szálláshelyek üzemeltetői a Harkány Város Önkormányzata által üzemeltetett online
elektronikus nyilvántartást is kötelesek vezetni 2015. június 1. napjától. A nem kereskedelmi
szálláshelyet üzemeltetők 2018. december 31-ig az e rendelet mellékleteszerinti
adattartalomnak megfelelő, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal által hitelesített papír
alapú nyilvántartást (vendégkönyvet) is kötelesek vezetni az önkormányzat által üzemeltetett
elektronikus online nyilvántartás mellett.”
8.§
Az Ör. 22.§.(7) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:
„A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul – a
szálláshely elfoglalását megelőzően – köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok teljes
körű felvételével a papír alapú és az online rendszerben nyilvántartásba venni.”

9.§
Az Ör. 24.§.az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„ (2)Az OEP finanszírozás erejéig a háziorvos, védőnő vállalkozó mentes az iparűzési adó
alól/VAGY ……… % iparűzési adó kedvezményben részesül, feltéve, ha vállalkozási szintű
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”
10.§
Az Ör. 26.§.(1) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:

„A jelen rendelet végrehajtása során a fogalmakat a (2) és (2a) bekezdésben szereplő
fogalmak kivételével a Hatv. 52.§-a szerint kell értelmezni.”

11.§
Az Ör. 26.§.az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„Jelen rendelet 10.§. (2) bekezdés a) pontjában használt egyéb szolgáltató tevékenység
kategóriába a magánszállásadó tevékenység is beletartozik.”
12.§
(1)
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

(2)
A képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történő egységes
szerkezetbe foglalását és kihirdetését.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2016.11.24-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2016……..

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) sz. rendelete
módosításáról
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat önálló
gazdálkodásának biztosítása, az illetékességi területén élő lakosság igényeinek minél
magasabb színvonalon történő kielégítése, a településfejlesztési lehetőségek megteremtése és
az idegenforgalommal kapcsolatos infrastruktúra fenntartása és fejlesztése érdekében a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 1.§ (1) bekezdésében, 5.§-ában
valamint a 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló
31/2015.(XI.30.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint
módosítja:

1.§
Az Ör. 5.§.(1) bekezdés b) pontja az alábbi szövegrészre módosul:
„zártkerti mezőgazdasági területhez tartozó feldolgozó helyiség, pince és terasz”
2.§
Az Ör. 5.§.(1) bekezdés d) pontja az alábbi szövegrészre módosul:
„Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti Üh. övezetekbe sorolt
ingatlan, amelyben a magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk.
szerinti hozzátartozója életvitelszerűen benne lakik.”
3.§
Az Ör. 6.§.az alábbi szövegrészre módosul:
A rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében kérelemre az
adókötelezettség 50 százalékára díjkedvezmény jár, amennyiben az ingatlanban a
magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk. szerinti hozzátartozója
életvitelszerűen benne lakik.”
4.§
Az Ör. 13.§.(1) bekezdés f) pontja az alábbi szövegrészre módosul:
„f.)
a telek legfeljebb 2000 m2-ig, amennyiben azon lakóház épül, az építési engedély
kiadásának évében és az attól számított (4.) negyedik/ 5. (ötödik) év december 31. napjáig,
amennyiben ezen időszak alatt a használatbavételi engedélyt kiadják”
5.§
Az Ör. 17.§.(1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

„c) Amennyiben az ingatlan legalább 50%-a a mindenkor hatályos helyi építési szabályzatról
szóló önkormányzati rendelethez csatolt rendezési terv szerint E, EV, Z, ZKP városrendezési
kategóriába vagy a rendezési terv szerint tervezett (még meg nem valósult) közút kategóriába
tartozik az ingatlanra vonatkozó telekadó mértéke 10 Ft/m2”
6.§
Az Ör. 20.§.(2) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:
„Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450.-Ft.”

7.§
Az Ör. 22.§.(1) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:
„A szálláshelyek üzemeltetői a Harkány Város Önkormányzata által üzemeltetett online
elektronikus nyilvántartást is kötelesek vezetni 2015. június 1. napjától. A nem kereskedelmi
szálláshelyet üzemeltetők 2018. december 31-ig az e rendelet mellékleteszerinti
adattartalomnak megfelelő, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal által hitelesített papír
alapú nyilvántartást (vendégkönyvet) is kötelesek vezetni az önkormányzat által üzemeltetett
elektronikus online nyilvántartás mellett.”
8.§
Az Ör. 22.§.(7) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:
„A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul – a
szálláshely elfoglalását megelőzően – köteles e rendelet (3) bekezdésében foglalt adatok teljes
körű felvételével a papír alapú és az online rendszerben nyilvántartásba venni.”

9.§
Az Ör. 24.§.az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„ (2)Az OEP finanszírozás erejéig a háziorvos, védőnő vállalkozó mentes az iparűzési adó
alól/VAGY ……… % iparűzési adó kedvezményben részesül, feltéve, ha vállalkozási szintű
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”
10.§
Az Ör. 26.§.(1) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:

„A jelen rendelet végrehajtása során a fogalmakat a (2) és (2a) bekezdésben szereplő
fogalmak kivételével a Hatv. 52.§-a szerint kell értelmezni.”

11.§
Az Ör. 26.§.az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„Jelen rendelet 10.§. (2) bekezdés a) pontjában használt egyéb szolgáltató tevékenység
kategóriába a magánszállásadó tevékenység is beletartozik.”
12.§
(1)
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

(2)
A képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történő egységes
szerkezetbe foglalását és kihirdetését.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2016.11.24-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2016……..

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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Tárgy: Döntés

a 2017. évi kulturális
rendezvénynaptár tervezetéről
Melléklet: 2017. évi rendezvénynaptár
tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 24-i ÜLÉSÉRE
11.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Herendi Ferenc
igazgató

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Herendi Ferenc
igazgató

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.11.24-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1. oldal előterjesztés
2.
oldal rendezvénynaptár
tervezet

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. november 24. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a 2017. évi kulturális rendezvénynaptár tervezetéről
ELŐTERJESZTŐ: Herendi Ferenc, Igazgató
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális –és Sport Központ
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herendi Ferenc, Igazgató
Melléklet: 2017. évi kulturális rendezvénynaptár tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság már a tavalyi évben
megfogalmazta azt az igényt, hogy az éves kulturális rendezvénynaptárt a bizottság az előző
éveknél megszokottakhoz képest korábban, még a tárgyév előtt véleményezze, és lehetőleg
testületi támogatást is hamarabb kapjon. A gyorsaság hozzájárul az egyes rendezvények
hatékonyabb marketingjéhez is.
Ezen igénynek megfelelve elkészítettem a jövő évi rendezvénynaptár tervezetét, amelyet
mellékletként, a szükséges költségkeret összeg megjelölésével csatolok.
Kérem a képviselő-testületet, hogyaz előterjesztést tárgyalja meg és hozzon határozatot az
ügy tárgyában.
Határozati javaslat
Döntés a 2017. évi kulturális rendezvénynaptártartalmának elfogadása tárgyában
1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat2017. évi kulturális rendezvénynaptár tervét, az előterjesztés
tartalmával egyezően elfogadja.
VAGY
2.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2017.
évikulturális rendezvénynaptár tervét az alábbi módosításokkal fogadja
el:……………………………………………………………………………………….
Határidő: értelemszerűen
Felelős: műv. ház igazgató
Herendi Ferenc, igazgató
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ
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Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület, Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság!
Kérem támogassák előterjesztésemet, amely a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport
Központ által szervezett 2017. évi programok tervét és azok várható költségeit tartalmazza. Fontos
a támogatásuk, mert sarokszámok és a következő gazdasági évre vonatkozó kötelezettség vállalás
engedélyezése nélkül szinte lehetetlen, hogy 2017. januárjában kész programnaptárja legyen
városunknak.
Előterjesztésemben külön szerepelnek azok a rendezvények, amelyeket más szervezetek
szerveznek, s a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ csak társszervezőként vesz
részt a megvalósításukban. Emellett felsorakoztattam, azokat a kisköltségvetésű rendezvényeket is,
amelyek finanszírozása, az általam vezetett szervezet saját bevételeinek terhére történne.
Természetesen városunk kiemelt rendezvényei között kell szerepelnie, a Harkányi Gyógy és Strandfürdő által szervezet programoknak is, de a jelenleg folyó szervezeti átalakítás miatt,
információt ezekkel kapcsolatosan szerezni nem tudtam.
2017. évi költségvetési támogatást
igénylő Művelődési Ház által
szervezendő programok terve
dátum:

rendezvény
helyszíne:

rendezvény neve:

jan.17 Skanzen/Faluház Disznóvágás

összeg:
500000

2017.03.10 Művelődési ház

Városi nőnap

424175

Májusfa állítás
2017.04.30 és bál

Szabadtéri színpad

162000

Gasztrokulturális
Szabadtéri színpad
2017.05.27 Családi Nap

1862800

2017. 06. 17.,24., 2017. 07. Harkányi
01.,08.,15.,29., 2017. 08. 05.,12., 19. Hangfürdő
Anna napi
2017.07.22 utcabál
2017. 08. 04-06. JOOLA Kupa

Szabadtéri színpad
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XXIII. Szüreti
2017. szeptember 1-3. Fesztivál

Bartók Béla utca,
vagy Zsigmondy
sétány

Idősek
2017. október eleje világnapja

Művelődési ház

475000

Római Katolikus
templom
összesen:

300000
21867275

2017. december Advent

13865000

HERENDI Ferenc
Igazgató
+3630/868-5334
herendi.ferenc@gmail.com

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com

Külön támogatást igénylő, más által
szervzett rendezvények 2016.
alapján
Gyermekáldás hete

szervező KissKálmán Éva

Tavaszköszöntő

szervező Gitta
Gábor

Harkányi Gyógyfürdő Kupa, Salvonia- szervező Marosi
Baranya díjugrató verseny.
András

Jézus szíve búcsú

szervező
Monostori Zsolt

XIII. Harkányi Szabadegyetem

szervező
Bereczky Ildikó

Művelődési ház saját bevételéből
megvalósítandó rendezvények
Téltemető
Márton nap/Terehegy
Vince nap/Terehegy
Bálok évi 3/Terehegy
Filmklub évi 8/ Művelődési ház
író olvasó találkozó évi 2/
Művelődési ház
Ifjúsági Klub heti 1/ Művelődési ház
A felsorolt összegeken felül, kérem a Tisztelt Testületet és a Bizottságot, hogy 1.870.000 Ft
„vis maior” vagy tartalék keretet különítsen el, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport
Központ által szervezet rendezvények kapcsán.
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselőtestület tagjait és a Tisztelt Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságot, hogy a leírtak alapján, fogadják el a 2017.
évi programok tervét, az azokhoz kapcsolódó sarokszámokat és hatalmazzanak fel arra, hogy
kötelezettséget vállalhassak a 2017. évi költségvetés terhére.

Harkány, 2016. november 15.
Együttműködésüket megköszönve
Tisztelettel:
Herendi Ferenc s.k.
igazgató

HERENDI Ferenc
Igazgató
+3630/868-5334
herendi.ferenc@gmail.com

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület, Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság!
Kérem támogassák előterjesztésemet, amely a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport
Központ által szervezett 2017. évi programok tervét és azok várható költségeit tartalmazza. Fontos
a támogatásuk, mert sarokszámok és a következő gazdasági évre vonatkozó kötelezettség vállalás
engedélyezése nélkül szinte lehetetlen, hogy 2017. januárjában kész programnaptárja legyen
városunknak.
Előterjesztésemben külön szerepelnek azok a rendezvények, amelyeket más szervezetek
szerveznek, s a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ csak társszervezőként vesz
részt a megvalósításukban. Emellett felsorakoztattam, azokat a kisköltségvetésű rendezvényeket is,
amelyek finanszírozása, az általam vezetett szervezet saját bevételeinek terhére történne.
Természetesen városunk kiemelt rendezvényei között kell szerepelnie, a Harkányi Gyógy és Strandfürdő által szervezet programoknak is, de a jelenleg folyó szervezeti átalakítás miatt,
információt ezekkel kapcsolatosan szerezni nem tudtam.
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HATÁROZATI JAVASLATOK EGYEBEK NAPIRENDI PONTHOZ:

Határozati javaslat
Egyetértés Kiss József Levente ismételt intézményvezetői megbízásával
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
megkeresésének eleget téve Kiss József Levente, a Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI igazgatójának
ismételt, 5 éves ciklusra szóló intézményvezetői megbízásához hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Határozati javaslat
Sírhelymegváltásról
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatjaKesjár János, elhunyt önkormányzati
képviselő sírhelyének 25 évre történő megváltását, az ehhez szükséges pénzügyi forrást az
Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Határozati javaslat
Elvégzett munka költségeinek viseléséről
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. által a
Művelődési Ház csatorna csapadékvíz-aláfolyás megszüntetése érdekében elvégzett munka
ellenértékének forrását, 400.000,-Ft összeget 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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