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Jegyz könyv 

 
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. december   
23-án (szerda) 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l. 

 
 
Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) 
 
Jelen vannak:  Kesjár János  elnök, Márton Béla, Kiss-Kálmán Éva, Monostori Zsolt János,  

Kecskeméthy Pál képvisel k, mint  tagok   
     Urbán István, Steindl Zoltán, Kovács Péter küls s tagok 

  
 

Tanácskozási joggal megjelent:  
  Dr. Markovics Boglárka jegyz  
  Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
 
       
Tanácskozási jog nélkül megjelent:   
  Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet  
    
 
Kesjár  János  elnök   köszöntött minden megjelentet a bizottsági ülésen, megállapította, hogy a 
bizottság 9 tagja közül 8 tag megjelent, megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az ülést 
megnyitotta. Felkérte Vaszlavik Erikát a jegyz könyv vezetésére. A jegyz könyv hitelesítésére 
felkérte Márton Béla és Steindl Zoltán bizottsági tagokat, err l szavazást rendelt el. 
 
Kesjár János bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Márton 
Béla és Steindl Zoltán bizottsági tagokat alakszer  határozat meghozatala nélkül választotta meg 
jegyz könyv-hitelesít nek. 
 
Kesjár János elnök ismertette a kiküldött napirendi pontokat, ezekkel kapcsolatban észrevétel, 
kiegészítés nem érkezett, err l szavazást rendelt el. 
 
Kesjár János bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását alakszer  határozat meghozatala nélkül fogadta el: 
 

Napirendi pontok: 

 
1.) Döntés az Önkormányzat és a Hivatal érdekében végzett munka értékelésér l és 

elismerésér l a polgármester, alpolgármesterek, valamint a hivatali vezet k 
vonatkozásában 
El terjeszt : Márton Béla képvisel  

2.) Megbízási szerz dés elfogadása az önkormányzat hatékonyabb kommunikációjának 
biztosítására 
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
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Napirend tárgyalása: 
 

1.) Döntés az Önkormányzat és a Hivatal érdekében végzett munka értékelésér l és 
elismerésér l a polgármester, alpolgármesterek, valamint a hivatali vezet k 
vonatkozásában 
El terjeszt : Márton Béla képvisel  

Kesjár János elnök elmondta, hogy az el terjesztést a képvisel -testületi tagok  közösen tették meg. 
A képvisel k a kiküldött el terjesztést javasolják elfogadásra a bizottság elé. Elmondta, hogy ezek az 
elvégzett és részletesen felsorolt tevékenységek, amik ebben az évben az önkormányzat által 
felmutathatóak, az el terjesztett jutalmakat az elvégzett munka után az érintettek megérdemlik, az 
eredmények az el  évekhez képest rendkívüliek voltak.  

Márton Béla elmondta, hogy mindannyiuk számára ismeretes, hogy a tavalyi évben egy nagyon rossz 
gazdasági helyzetben lév  önkormányzatot vett át a jelenlegi képvisel -testület. Ebben az évben mind 
a hivatal, a polgármester, az alpolgármesterek egy nagyobb feszített tempót diktáltak. Az idei munka 
megítélésében  nagyon fontos adat, hogy mennyi volt a felújításra, beruházásra fordított összeg. A 
polgármester és a hivatal er feszítései meghozták azt az eredményt, hogy rendkívül jelent s állami 
forrást tudtak lehívni, amelyb l nagyon sok fejlesztést tudtak megvalósítani. Bízik abban, hogy ez a 
jöv  évben is folytatódik, így a város sokkal szebb lesz. A kemény munkát meg kell jutalmazni, ha 
arra van lehet ség, a költségvetés is nagyon jól alakult ebben az évben. Ami az el terjesztésben benne 
van, azt mindenképpen támogatja. A határozati javaslathoz képest, annyi módosítást javasol, hogy  a 
jegyz  asszony jutalmát 4 havi illetményre javasolja megemelni.  

Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy új jó híre is van: a könyvtár felújítására, 
eszközbeszerzésre beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, 49 millió Ft támogatást kap az 
önkormányzat.  

Kiss-Kálmán Éva megköszönte a hivatal és a polgármester úr színvonalas munkáját. A számok is 
mutatják, hogy sokkal keményebb munka folyt a városban. Megkérdezte, hogy a teljesítmény 
értékelés kapcsán a hivatalban jól dolgozó kollégák is kaphatnak valamiféle jutalmazást a 
munkájukért? 

Dr. Markovics Boglárka jegyz  válaszolta, hogy keresik annak a lehet ségét, hogy azokat a 
kollégákat milyen módon lehet jutalmazni, akik nagyon sokat tettek hozzá az elvégzett munkához. A 
teljesítmény értékelések kapcsán lesz erre lehet ség, vizsgálják azt is, hogyan lehet illetmény 
eltérítéssel ezt jutalmazni. Több esetben túlórákat is kifizettek, f leg a pénzügyi osztály dolgozóinak. 
A közszolgálati szabályzatba is próbál beépíteni olyan egyéb juttatási rendszert, amelyet a törvény 
lehet vé tesz. Ebben már elindult a gondolkodás, erre megoldást fognak találni. 

Monostori Zsolt megköszönte a polgármester, alpolgármesterek, osztályvezet k munkáját, külön 
kiemelte a jegyz  asszony munkáját, amit ebben az évben teljesített.  

Kesjár János elnök elmondta, hogy a határozati javaslatban foglaltak alapján az 1.) pont a törvény 
által engedélyezett mértéket tartalmazza, polgármester úr tevékenysége alapvet en  meghatározó volt, 
javasolta ezt elfogadásra. A 2.) pontban az alpolgármesterek tevékenysége nagymértékben hozzájárult 
az önkormányzat megfelel  m ködéséhez, ezt is javasolta elfogadásra. A 3.) pontban kiemelte jegyz  
asszony kiemelked  munkáját, az  részére javasolta a 4 havi jutalomra való módosítást elfogadásra. A 
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városgondnok részére javasolta az el terjesztett 1 havi jutalom elfogadását. Az osztályvezet k részére 
szintén javasolta az 1 havi jutalom elfogadását. Ezek alapján szavazást rendelt el. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
      
     84/2015. (XII.23.) sz. Bizottsági határozat: 
 

Javaslat az Önkormányzat és a Hivatal érdekében végzett 
munka értékelésér l és elismerésér l  

1.) Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, 
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 
javasolja a képvisel -testületnek, hogy Baksai Endre Tamás 
polgármester részére a Kttv. 225/H.§ (1) bekezdése alapján 
kiváló és eredményes munkájának elismeréseként a 2015. évre 
hat havi illetményének megfelel  összeg  jutalmat állapítsa 
meg. 
2.) A bizottság javasolja Remmert Ferenc alpolgármester 
részére a Kttv. 225/K. § (1) bekezdése alapján 2015. évben 
végzett eredményes munkájának elismeréseként két havi 
illetményének megfelel  összeg , Éva Ferenc közalkalmazott 
részére a 2015. évben végzett tartósan jó munkájáért a Kjt. 
77.§ (3) bekezdése alapján két havi illetményének megfelel  
összeg  jutalom megállapítását. 
3.) A bizottság javasolja a képvisel -testületnek, hogy 
egyidej leg hatalmazza fel 
a.) a polgármestert arra, hogy a Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatalt vezet  jegyz  részére a Kttv. 130.§ 
(4) bekezdése alapján 2016. év január végéig esedékes 
teljesítmény-értékelésének lezárását követ en négy havi 
illetményének megfelel  összeg , a városgondnokság vezet je 
részére a Kjt. 77.§ (3) bekezdése alapján egy havi 
illetményének megfelel  összeg  
b.) a jegyz t, hogy a Kttv. 130.§ (4) bekezdése alapján az 
aljegyz  valamint a m szaki és pénzügyi osztályvezet k 
részére a 2016. év január végéig esedékes teljesítmény-
értékelések lezárását követ en egy-egy havi illetményüknek 
megfelel  összeg  jutalmat állapítson meg. 

 

Határid : azonnal, ill. értelemszer en 
Felel s: bizottság elnöke, polgármester, jegyz  

 
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  megköszönte a bizottságnak és a képvisel -testület tagjainak az 
elismer  szavakat.  
 
 

2.) Megbízási szerz dés elfogadása az önkormányzat hatékonyabb kommunikációjának 
biztosítására 
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
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Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy önkormányzati szinten is javítani kellene a 
kommunikációt, els sorban a lakosság felé, ezeket professzionálisabb szinten kell megvalósítani.  Az 
önkormányzati honlap rendelkezésre áll, ahová ki is kerülnek a legfontosabb információk, de ezek 
inkább azok a szakmai anyagok, amelyek nincsenek átfordítva a lakosság nyelvére. Ebben az évben is 
nagyon sok minden történt a városban, ami nem biztos, hogy kell  figyelmet kapott média oldalról. A 
kommunikáció javításának els  lépése volt , a Pátria TV-vel kötött megbízási szerz dés, a második 
lépés lenne a Harkányi Hírek online hírportál alapítójával Kacsúr Tamással kötend  megbízási 
szerz dés. Elmondta, hogy ha az interneten megnézik a Harkány szóra beírt találatokat, akkor a keres  
ezt az oldalt hozza fel els nek és az lenne a cél, hogy ezt az oldalt az önkormányzat kommunikációs 
felületévé alakítsák át. Erre szolgálna a megbízási szerz dés, ami határozatlan id re szólna, de 30 
napos felmondási id vel bármikor megszüntethet  lenne. Január végéig a felek megállapodnának egy 
szerkeszt bizottság létrehozásában, állást kellene foglalni abban, hogy ez a bizottság hány tagú legyen, 
de az önkormányzat delegálná a szerkeszt bizottság elnökét. A megbízási szerz dés tervezet 
részletesen tartalmazza a megbízott feladatait, ezek közül kiemelné, hogy a megbízott egy sajtótervet 
is elkészítene  április 30. napjáig. A megbízási díj összege 160.000 Ft lenne havonta. Meghatározásra 
került a Harkányi Hírek online portál értéke, ezt 22,5 millió Ft-ban határozta meg a megbízott, ha a 
szerz dés valamilyen okból megszüntetésre kerülne, akkor a megbízott vételi jogot biztosít az 
önkormányzatnak a hírportál megvásárlására, amelyb l  levonásra kerülnek az addig kifizetett 
megbízási díjak. Fontos kiemelni, hogy ez semmiféle kötelezettséget nem keletkeztet az önkormányzat 
oldaláról, csak egy lehet séget ad a vásárlásra, ha azt a képvisel -testület indokoltnak tartja. A 
szerz dés januártól lépne hatályba. Fontos kikötés volt, hogy a hírportálon a kommentelést meg kell 
szüntetni. 
 
Kovács Péter megkérdezte, hogy a hírportál értékét ki állapította meg, hogyan? 
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy a hírportálra feltöltött hírek darabszáma van 
megszorozva egy bizonyos el állítási költséggel, így jött ki a meghatározott érték.  
 
Kecskeméthy Pál elmondta, hogy a megbízási szerz dés id tartamára a domain név fölött az 
önkormányzat rendelkezik.  
 
Monostori Zsolt elmondta, hogy az összeget túlzónak tartja, mivel más hírportálokról átvett hírekr l 
is szó van, ezt javasolta levonni az összegb l. Szeretné ha az értéket megegyezés alapján állapítanák 
meg. A hírportált egy id  után az önkormányzatnak át kell vennie.  
 
Urbán István megkérdezte, hogy muszáj egy érték összeget a megbízási szerz désben megállapítani? 
Azt is bele lehetne írni, hogy esetleges vételi szándék esetén a vételár megegyezés szerint történik.  
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  válaszolta, hogy azért lenne jó meghatározni a jelenlegi értéket,  
hogy a jöv ben ezt megbízott semmiképp se tudja majd felemelni. Azzal egyetért, hogy alkudjanak 
meg az értéken, ezen természetesen lehet változtatni, a szerz dés csak tervezet. 
 
Kovács Péter javasolta megállapítani az értéket úgy, hogy a havi megbízási díj összegét felemelni és 
bizonyos id  elteltével, például 5 év után automatikusan az önkormányzat tulajdonába kerül a 
hírportál.  
 
Urbán István javasolta, hogy ha szükség van, akkor szakért kt l tud hozni árajánlatot a hírportál 
értékének meghatározása tekintetében.  
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy a bizottság tehet javaslatot arra, hogy a képvisel  
testület kezdeményezze a hírportál érték- összegének csökkentését. 
 
Kovács Péter elmondta, hogy nem tudják, hogy pontosan mennyi az értéke a hírportálnak. 
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Monostori Zsolt egyetértett azzal, hogy a kommentelést azonnal meg kell szüntetni, javasolta, hogy 
az érték  további alku tárgyát képezze. 
 
Kesjár János elnök elmondta, hogy kikötés az, hogy a kommentelés 2016.01.01-t l sz njön meg.  
 
Steindl Zoltán egyetértett a javaslattal, viszont javasolta, hogy a cikkek, hírek értékelésének 
lehet ségét hagyják meg,  így nem lesz megcenzúrázva a kommentelés lehet sége.  
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy a szerkeszt bizottság m ködési szabályzatát is le 
fogják fektetni. Ha a jöv ben az önkormányzatnak nem felel meg a hírportál m ködése, a megbízási 
szerz dés bármikor felmondható.  
 
Kesjár János elnök elmondta, hogy a bizottság javasolta a megbízási szerz dés elfogadását azzal, 
hogy a szerz dés 19.) pontjában meghatározott értéket minél alacsonyabb árban javasolja 
meghatározni. Az elhangzottak szerint a megbízási szerz dés elfogadása tárgyában szavazást rendelt 
el. 
 
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
      
     85/2015. (XII.23.) sz. Bizottsági határozat: 
 

Megbízási szerz dés elfogadása az önkormányzat 
hatékonyabb kommunikációjának biztosítására  

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, 
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága a „Megbízási 
szerz dés elfogadása az önkormányzat hatékonyabb 
kommunikációjának biztosítására” cím  napirendet 
megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Kacsúr Tamás, egyéni 
vállalkozóval kötend  megbízási szerz dést az el terjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szerz dés 19.)  
pontjában meghatározott értéket minél alacsonyabb összegben 
javasolja a képvisel -testületnek meghatározni.  

      Határid : azonnal, ill. 2016.01.01. 
      Felel s: polgármester, jegyz  
 
 
Kesjár János elnök elmondta, hogy több napirendi pont nincs, további hozzászólás, észrevétel nem 
érkezett, az év utolsó bizottsági ülését bezárta. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánt. 
 

K.mft. 
   Kesjár János       Dr. Markovics Boglárka 
  bizottsági elnök                      jegyz  
 
 
     Márton Béla                              Steindl Zoltán 
     jkv. hitelesít                           jkv. hitelesít  
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