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ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.13.§. (1) bekezdése–
egyebek mellett – az önkormányzat feladatává teszi a „közreműködést a település
közbiztonságának biztosításában”
A rendőrség feladatait állami szervként, részletesen meghatározott szabályok szerint és
szervezeti formákban működve látja el.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 8.§. (4) bekezdése szerint a
rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervében fogadta el
a város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalását.
Dr. Harmati Béla r.ezredes, a Siklósi Rendőrkapitányság vezetője a város közbiztonságának
2015. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról elkészítette beszámolóját,mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A beszámoló foglalkozik településünk közbiztonságának, a közrend védelmének helyzetével,
a bűnügyi helyzet alakulásával, a bűnüldöző munka értékelésével, a közlekedésbiztonsági
helyzettel, az illegális migrációval, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekkel.
Tartalmazza azokat a kívánalmakat, amelyek a rendőrség és az önkormányzat, de legfőként a
rendőrség és a lakosság együttműködésének fejlesztésére vonatkoznak. Ismerteti a beszámoló
a munkavégzés személyi feltételeit, a bűncselekmények, a balesetek statisztikai adatait.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség elegendő.
Harkány, 2016. augusztus 26.
Tisztelettel:
Baksai Endre Tamás
Polgármester

Határozati javaslat

………./2016.(IX.8.)önkormányzati határozat
Rendőrségi beszámoló Harkány város közbiztonsági helyzetéről

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről
szóló, a Siklósi Rendőrkapitányság által készített beszámolót megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta.
1) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete a Harkány Város
közbiztonsági helyzetéről szóló, a Siklósi Rendőrkapitányság által készített 2015. évi
beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2) Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról a Siklósi Rendőrkapitányság vezetőjét
értesítse.
Felelős:
Határidő:

Baksai Endre Tamás polgármester
azonnal

SIKLÓSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KAPITÁNYSÁGVEZETŐ
Szám: 02050/3905-2/2016. ált.

BESZÁMOLÓ
Harkány város 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Cím: 7800 Siklós, Batthyány u. 7. 7800 Siklós Pf: 38.
Telefon (06 72) 599-008; 504-414; fax: (06 72) 599-008 ; 504-414
E-mail: harmatib@baranya.police.hu

I.
KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1.

A Siklósi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére vonatkozó adatok

1.1.1. Regisztrált bűncselekmények számának alakulása:
Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 2015. évi adatai alapján a Siklósi j
Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma
921 volt, amely az előző évi adatokhoz (1393) képest 34 %-kal kevesebb és a legkevesebb az elmúlt
5 év alapján. Ennek egyik és talán legfontosabb alapja, az évet szinte egészében átfogó országosan
elrendelt fokozott közterületi jelenlét, vagy más néven 19/24-es program, melynek lényege a
közterületi jelenlét növelése, aminek kiemelt bűnmegelőző hatása nem lehet kérdéses.
1.1.2. Regisztrált bűncselekmények 100,000 lakosra vetített aránya, változása:
A kapitányság illetékességi területe lakosságának figyelembevételével, a 100.000 lakosra jutó
regisztrált bűncselekmények száma 2014. számához (2724,69) képest 33%-kal kevesebb (1834,60)
volt 2015. évben. Különösen fontos, hogy mind a közterületen elkövetett (167), mind a kiemelten
kezelt deliktumok (534) 100.000 lakosra vetített száma csökkenést mutat, Az előbbi 35 %-kal, míg
az utóbbi 43 %-kal mérséklődött.
1.2.

A bűnügyi helyzet bemutatása Harkány város közigazgatási területén

1.2.1. Regisztrált bűncselekmények számának alakulása:
A Harkány városban elkövetett bűncselekmények száma 2015. évben 31 %-kal, 34 esetszám m al1
csökkent az előző évhez képest. Ez az elmúlt 5 év legalacsonyabb adata, ami azonos képet mutat a
kapitányság teljes illetékességi területén tapasztaltakkal.
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1,2.2. Közterületen elkövetett, valamint a kiemelt bűncselekmények számának alakulása:
Harkány városában a közterületen elkövetett bűncselekmények száma csekély mértékű emelkedést
mutat, a 2014. évi 12 esethez képest 2015-ben 15 történt. A kiemelten kezelt bűncselekmények
száma viszont nagy mértékben (74-ről 46-ra) csökkent. Az egyes bűncselekményszámokat elemezve
megállapítható, hogy 2015. évben csökkenés figyelhető meg a legtöbb bűncselekménytípus
vonatkozásában. A kisszámú megvalósulásra tekintettel a növekedés nem százalékos arányban,
hanem a cselekmények abszolút számával kerül ismertetésre.
Testi sértés 1 esetben került regisztrálásra, míg 2014. évben 3, azonban az 1 súlyos testi sértés
növekedést jelent a 2014, évhez viszonyítva (0). A többségében közterületen, szórakozóhelyeken,
valamint italboltokban elkövetett -a testi sértésekkel szorosan összefüggő- 1 garázdaság a korábbi
évhez képest (1) stagnálást jelez. Jármű önkényes elvétele gyanúja miatt 2014. és 2015. évben nem
került sor eljárás kezdeményezésre. Rablást 2013. év óta nem regisztráltunk, ami kiemelt
jelentőségű, hiszen ez az egyik, a szubjektív biztonságérzetre leginkább kiható bűncselekménytípus.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményben az elmúlt 2 évben ugyancsak nem került nyomozás
elrendelésre. Rongálás tekintetében -a 2014. évi 1 cselekményhez képest- 2015-ben 4 eset valósult
meg. A kapitányság munkáját a rablás mellett leginkább meghatározó és a közbiztonság lakossági
megítélését legjobban befolyásoló bűncselekménytípus a lopás, melynek vizsgálatánál /
megállapítható, hogy a 40 esetszám 42%-os csökkenés a 2014. évi 69 deíiktumhoz képest. Az elmúlt
év adataihoz hozzátartozik, hogy 2010. évig visszamenően 2015. évben regisztráltuk a városban a \
legkevesebb lopást. A kategórián belül értékelendő lakásbetörések száma is csökkenést mutat,
számuk a 2014. évi 18 esetről 5-re csökkent. A vizsgált évben kábítószerrel kapcsolatos (
cselekményt (terjesztői magatartás, kereskedelem tekintetében) és személygépjármű lopást,
valamint zárt gépjármű feltörést nem követtek el Harkány város területén.
2. A bűnüldöző munka értékelése a Siklósi Rendőrkapitányság vonatkozásában
2.1.

A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A bűncselekmények nyomozási eredményessége 6 %-os javulásnak köszönhetően 60,33 %-ra
emelkedett, amely mutató az elmúlt évek egyik legjobb adata.
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2.2.

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának
alakulása

Közterületen elkövetett, kiemelten kezelt
bűncselekmények száma összesen
Közterületen elkövetett kiemelten kezelt
bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatója%
Közterületen elkövetett kiemelten kezelt
bűncselekmények felderítési
eredményességi mutatója%
2,3.
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Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

2010.
84,2
82,9
94,1
76,3
28,6

Nyomozáseredményességi mutatók %
2015.
2014.
2011. 2012. 2013.
76,4
78,6
82,3
80,4
82,6
74,1
79,2
73,1
88,2
86,7
36,4
85,7
81,8
55,6
71,4
83,3
73,2
82,6
69,9
77,8
54,5
50,0
41,7
66,7
66,7

©
©

Testi sértés
Súlyos testi sértés
Kiskorú veszélyeztetés
Garázdaság
Önbíráskodás
Kábítószerrel
100
100
100
71,4
50,00
kapcsolatos
bűncselekmények
28,9
35,4
19,0
36,4
16,2
17,0
Lopás
0,00
71,4
100
Személygépkocsi lopás
0,00
0,0
u ,i
0,0
0,0
14,3
Zárt gépjármű-feltörés
11,1
9,3
24,3
31,1
19,5
25,3
Lakásbetörés
8,8
83,3
62,5
92,3
66,7
57,1
Rablás
100
80,0
50,0
0,0
66,7
Kifosztás
100
100
50,0
42,9
77,8
100
Zsarolás
29,2
15,8
19,2
21,6
37,5
25,9
Rongálás
0,0
100
88,9
100
82,4
87,5
Orgazdaság
Jármű önkényes
87,5
77,8
75,0
66,7
25,0
100
elvétele
100
100
100
100
33,3
66,7
Segítségnyújtás elmúl.
50,0
100
Cserbenhagyás
0,0
A bűnügyi szakterület összefoglaló adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
Tulajdon elleni szabálysértés miatt előkészítő eljárás Harkány város tekintetében 2015. évben 33
esetben került elrendelésre, mely a 2014. évhez képest (42) csökkenő tendenciát mutat. E
szabálysértések túlnyomó részét a lopás (16), a szándékos rongálás és a csalás (5-5) tette ki. Lopás
szabálysértésen belül Harkányban 2015. évben bolti lopás és falopás miatt indult a legtöbb előkészítő
eljárás. A Harkányi Gyógyfürdő területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt az elmúlt
évben nem indult előkészítő eljárás.
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2015. évet tekintve a Siklósi Rendőrkapitányságon indított előkészítő eljárások során az ismeretlen
elkövetők felderítésére tett intézkedések az ügyek 43,09 %-ában sikeresek voltak, mely eredmény
meghaladta az országos átlagot. 20 esetben, 24 tetten ért eljárás alá vont személlyel szemben került
sor szabálysértési őrizet elrendelésére.
Harkány város területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában, egy esetben (bolti
lopás) került alkalmazásra szabálysértési őrizetbe vétel és gyorsított bíróság elé állítás.
4. Közlekedésbiztonsági helyzet
4.1.

A Siklósi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére vonatkozó megállapítások

Közlekedési balesetek megoszlása

©Könnyű séröíéses közúti közlekedést balesetek

©Súlyos séröíéses közúti közlekedési balesetek

■ Halálos közúti közlekedést balesetek

H Szeméiysériiléses közúti közlekedést balesetek száma"

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma jelentős csökkenést mutat, útjainkon
2015-ben senki nem vesztette életét. Amellett, hogy halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset
nem történt (előző évben 2 eset volt), a súlyos sérüléses 20 (26) és a könnyű sérüléssel járó 33 (39)
esetszámmal e balesetek is csökkenést jeleznek. A személysérülés nélküli, anyagi kárral járó
balesetek száma 182 (177) volt, ebből a vizsgált évben is jelentős volt a vadon élő állattal ütközések
száma.
Az év elején a baleseti adatok alakulását kedvezőtlenül befolyásolta a közlekedésben résztvevő
kerékpárosok növekvő száma, akik a közlekedési szabályokat sok esetben nem vették figyelembe, év
közben azonban e téren javulás volt megfigyelhető.
A baleseti kimutatások alapján tényként állapítható meg, hogy baleseti gócpont illetékességi
területünkön nem alakult ki. Természetesen vannak olyan közlekedési útjaink, ahol a jelentősebb
forgalom nagyobb baleseti veszélyforrást jelent. Ezek az útjaink az 5701-es számú út Villány-58 útig
terjedő szakasza, az 58-as út Túronytól az 5701 számú útig terjedő szakasza, 57133 számú út Siklós
Harkány között, illetve az 5804-es út. A fenti útszakaszokon fokozott rendőri jelenlét biztosítására
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törekszünk, illetve a helyi, területi és országos közlekedésrendészeti akciókat is ezekre az
útszakaszokra koncentráljuk.
A balesetek bekövetkezésének időszakonkénti megoszlását tekintve megállapítható, hogy a legtöbb
közlekedési baleset a délutáni (12-18 óra között) időszakban 21 (30) következett be. Ezt követte a
délelőtti (07-12 óra között) időszak 16 (21), valamint az reggeli (4-7 óra) időszak 8 (6) közlekedési
balesettel. Látható, hogy a baleseti adatok alakulása a forgalom nagyságával és idejével szoros
összefüggést mutat a csúcsidőre kivetítve.
Az összes baleset tekintetében a baleseti okok sorrendje a következő: első helyen a sebesség nem
megfelelő alkalmazása áll 18 esettel, ezt követi a kanyarodás szabályainak megsértése (15), majd az
elsőbbségi jog meg nem adása (9), a figyelmetlen vezetés, a követési távolság be nem tartása követi,
utolsó helyen a szabálytalan előzés áll. Az ittasság, mint másodlagos baleseti ok a személyi
sérüléssel járó baleseteknél 8 (11) esetben mutatható ki. A gyalogosok által okozott baleseteink
száma 1 (6).
A baleseti helyzetre részben célirányos rendőri ellenőrzéssel és a demonstratív rendőri jelenléttel van
mód befolyást gyakorolni, másrészt nem hanyagolhatóak el a különböző balesetmegelőzési
kampányok sem.
A közlekedésrendészeti intézkedések terén kiemelhető, hogy a feljelentések számának csökkenésével
emelkedett a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma és az összegszerűség is.
A sebességmérő készülék járműben telepítve az előre tervezett helyszíneken került alkalmazásra,
jelentős számban a balesetekkel leginkább érintett útszakaszokon, településeken. A közlekedési
ellenőrzések tekintetében az országos és a megyei ellenőrzések végrehajtásra kerültek.
A balesetek számának visszaszorítása érdekében a kapitányság közlekedésrendészeti szakterülete
helyi akciókat szervezett, melyek összességében eredményesnek mutatkoztak, de a nyári időszakban
a rendezvények biztosítása az erőket részben elvonta e feladattól. A folyamatos útdíj ellenőrzés és
sebességmérés általi leterheltség mellett ezek a helyi szintű akciók, fokozott ellenőrzések továbbra is
közlekedésbiztonságra jelentősen kiható tényezőkként vannak számba véve.
Tájékoztató mellett történő helyszíni közigazgatási bírság kiszabása 246 esetben történt, ebből 70 fő
volt külföldi. Alapvetően a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt került sor a bírságok
kiszabására, ami a keletkezett ügyek közel 60 %-a.
Ittas járművezetés, mint másodlagos ok 2015. évben 8 esetben fordult elő, melyből súlyos 4 (4),
könnyű sérüléssel járó ugyancsak 4 (6) volt.
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4.2.

H arkány városra vonatkozó közlekedésbiztonsági helyzet

4.2,1. 2015. évben okozott közlekedési balesetek:
Halálos
Kossuth L. u.
Siklósi út (57133)
Petőfi S. u. (5814)
Szent István tér
Zsigmondy sétány
Bartók B. u.
Korvin u.
Ady E. u.
Alkotmány u. (5804)
Iíjúság u.
58
5717
Összesen

Súlyos

Könnyű

1
2

1
1
1

Sérülés
nélküli
6
0
1
2
2

1
1
3
2
1
5
1
-

3

6

22

összesen
8
3
2
2
2
1
1
3
2
1
5
1
31

4.2,2, Harkány város baleseti fertözöttsége:

2014,
2015.

Halálos
kimenetelű
0
0

Súlyos
sérüléses
1
3

Könnyű
sérüléses
3
6

Sérülés nélküli

Összesen

21
22

25
31

Fentiek alapján megállapítható, hogy Harkány város területén 2015. évben 31 közlekedési baleset
következett be, mely az összes baleset 13 %-a. Látható, hogy 2014. évhez viszonyítva 24 %-os
növekedés következett be a közúti közlekedési balesetek tekintetében,
A belterületi elemzés alapján a legtöbb közlekedési baleset a város két legforgalmasabb útján, a
Kossuth Lajos utcában (5717), valamint a Siklósi úton (57133) történik.
Forgalomtechnikai adatok alapján megállapítható, hogy a belváros parkoló helyeinek fizetőssé
alakításával megnőtt a mellékutcákban parkoló gépkocsik száma, azonban ez közlekedés biztonsági
szempontból baleseti gócpontot nem eredményezett.
4.2.3. Harkány város területén elkövetett közlekedési bűncselekmények alakulása:

Ittas járművezetés vétség
Bódult járművezetés vétség
járművezetés tiltott átengedése
Közúti baleset okozása vétség
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
(bűntett vagy vétség)
Közúti veszélyeztetés bűntett
Jármű önkényes elvétele vétség
Összesen:

2014.
7
0
0
0
0

2015,
8
0
0
2
0

0
0
7

0
0
10
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5. Illegális migráció, határrendészeti tevékenység
A Siklósi Rendőrkapitányság a Schengeni Megállapodásban részes államok külső határszakaszán,
horvát viszonylatban hajtja végre feladatait a C 82,1 határpont és a D 247 határjelek közötti 103.207
méter hosszú határszakaszon. A határvonal a határszakasz nagyobb részén (56.288 méter) vízi, míg
kisebb részén (46.919 méter) szárazföldi területen halad. 2015. 10. 17-től a D 5. és D 247. határjelek
közötti határszakaszunk 39.358,75 méter hosszan Ideiglenes Biztonsági Határzárral biztosított.
Az év során a rendőrkapitányság határrendészeti tevékenységének illetékességi területe bővült,
tekintettel arra, hogy 2015. július 01. hatállyal a Rendőrség szervei illetékességi területének
megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításával a rendőrkapitányságok
illetékességi területe a járásbíróságok illetékességi területéhez igazodott. Ennek következtében
Drávafok, Felsőszentmárton, Bogdása, Markóc, Drávakeresztúr települések kapitányságunk
illetékességébe kerültek 13.153 méter hosszú, többségében vízi határszakasszal együtt.
A Siklósi Rendőrkapitányság által működtetett határrendészeti rendszer 2015. évben biztosította a
rendelkezésre álló erők és eszközök törvényes, szakszerű és hatékony alkalmazását, ezáltal a
schengeni külső határszakasz követelményszintű ellenőrzését.
A többvonalas határrendészeti rendszer eredményesen előzte meg az államhatárt sértő és
veszélyeztető migrációs cselekményeket, valamint hatékonyan hajtotta végre a tömeges méretű
illegális bevándorlás okozta feladatokat, mely kiemelten igaz a 2015. második felében bekövetkezett
helyzet kezelésére. A hazánkat érő fokozódó migrációs nyomás hatására már 2015. tavaszán
folyamatosan vezényeltek baranyai, így siklósi határrendészeket is a szerb határszakaszra, júniustól
pedig a Pécsett működtetett Ideiglenes Meghallgató Központ munkájában is részt vettünk.
A megosztott feladatrendszer ellenére a határrendészeti szakterület folyamatosan képes volt
fenntartani
illetékességi
területünk
államhatár-szakaszának
rendjét,
ellenőrizni
a
határátkelőhelyeinken áthaladó jelentős személy- és járműforgalmat, valamint idegenrendészeti
tevékenységével biztosítani a határbiztonsághoz fűződő nemzeti érdekek védelmét.
A személyi állomány folyamatos képzése és a más határszakaszokon szerzett migrációkezelési
tapasztalat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 2015. szeptember 17. és október 16. között illegális
bevándorlókkal szemben foganatosított 35 722 idegenrendészeti intézkedésre rendkívüli esemény,
vagy személyi sérülés nélkül, a lakosság érdekeinek, és értékeinek maximális védelme mellett került
sor.
Az Integrált Biztonsági Határzár teljes körű telepítését követően az év végéig nem került sor illegális
migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmény felfedésére a határátkelőhelyek közötti
határszakaszon, vagyis a Magyar Honvédség megerősítő erőivel közösen megvalósított határőrizeti
tevékenység eredményes volt.
Látható, hogy illetékességi területünk és határszakaszunk - az elmúlt év utolsó hónapjait leszámítva
- nem volt kitéve a klasszikus értelemben vett illegális migrációs veszélyeknek. Bár a kockázatok
növekedtek a korábbi évekhez képest, az országos trendekhez viszonyítva továbbra is nyugodtnak és
rendezettnek tekinthetőek a határmenti viszonyok. A horvát határrendészeti szervekkel az
együttműködés folyamatos és arra irányul, hogy az illegális bevándorlás útvonalainak áttevődését
vagy egyéb, a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló határon átnyúló cselekmények
bekövetkezését megakadályozza.
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II.
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOK
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek,
valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága
A járőr- és a körzeti megbízotti szolgálat vezényléses munkaidő-rendszerben látta el feladatát.
Harkány városában 24 órás gyalogos- és gépkocsizó járőrszolgálat működött.
A kistelepülések rendőri jelenléte a fokozott közterületi jelenlét program mellett elsősorban körzeti
megbízottakkal került megoldásra, így a teljes illetékességi terület lefedett volt. A szakterület 2015.
évben a közterületi jelenlét növelése érdekében szoros kapcsolatot alakított ki a polgárőr
szervezetekkel, közterület-felügyelőkkel. A közterületi jelenlét 2015. évben a 19 megyés program
folytatásával tovább nőtt, mellyel a migrációkezeíés elvonó hatása mellett is fokozható volt a helyi
lakosság biztonságérzete, E szubjektív kijelentés a bűnügyi részben már kifejtett közterületi bűnözés
jelentős csökkenésében, valamint a nyomozási eredményesség növelésében objektív módon is
lemérhető.
A közterületi szolgálatvezénylések száma 2015, évben az előző évhez viszonyítva emelkedést
mutatott, ezzel arányosan a közterületi óraszám is emelkedett 6,19 %-kal. Az emelkedési okok
vizsgálatánál megállapítható, hogy a közterületi létszám az előző évhez képest stabilizálódott,
valamint a túlóra lehetőségek kizárólag a szakmai szempontok alapján kerültek kihasználásra. A
járőr-körzetleírások optimalizálásával, a gyalogos szolgálatellátással, társszervekkel való
együttműködéssel szintén fokozódott a látható közterületi jelenlét.
2. A közrendvédelmi szolgálatteliesítés gyakorlata
A rendészeti tevékenységet ellátó állomány által az elmúlt évben készített büntető feljelentések és
szabálysértési feljelentések száma 2014. évhez képest csökkenő tendenciát mutatott. Ennek oka a
nagyobb közterületi jelenlét mellett, illetve a hatékony és határozott rendőri fellépés mellett is
követelményként támasztott, intézkedések nagyfokú differenciálásában keresendő. A biztonsági
intézkedéseknél 13,8 %-os csökkenés észlelhető. Az elrendelt elővezetések száma 0,3 %-kal
emelkedett, míg a végrehajtott elővezetések száma 3,5 %-kal csökkent. Az alkoholszonda
alkalmazások száma 31,4 %-kal csökkent, a pozitív eredményű mérések száma viszont 14,3 %-os
emelkedő tendenciát mutat.
A helyszíni bírság elemzésénél megállapítható, hogy az előző évhez képest a bírsággal érintett
személyek számában (1061-ről 1464 fő) és a kiszabott bírság összegében is emelkedés mutatható ki.
Az emelkedés egyik kiemelt oka az intézkedési kultúraváltás, az ezzel összefüggő „súlyozás” igénye.
Feljelentés helyett nagyobb számban éltek az intézkedők a helyszíni bírság kiszabásának
lehetőségével. A súlyozás a cselekmények közbiztonságra ténylegesen gyakorolt hatásához
igazodott. Az enyhébb eseteknél a figyelmeztetés alkalmazása került előtérbe. Az elfogások
tekintetében az előző évhez viszonyítva 9,2 %-os, az előállítások számában pedig 3,1 %-os
emelkedés mutatkozott. Az 1 fő hivatásosra jutó elfogások száma 0,77 fő, míg a bűncselekmény
gyanúja miatt előállítottak száma 0,81 fő/1 fő hivatásos.
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Változás Dinamika
201420142015
2015(%)

2010. év

2011.év

2012,év

2013.év

Elfogások száma

301

201

127

152

185

202

17

Előállítások száma

444

626

645

482

416

429

13

3,1%

80

136

150

141

167

144

-23

-13,8%

209

251

185

301

341

342

1

0,3%

Biztonsági intézkedések száma
Elrendelt elővezetések száma

2014. év 2015. év

9,2 %

Végrehajtott elővezetések száma

122

151

100

192

256

247

-9

-3,5%

Szabálysértési feljelentések száma

1213

1422

1491

1209

1097

823

-274

-25,0%

Büntető feljelentések száma

496

587

657

586

487

81

-406

-83,4%

Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő)

1287

1403

1232

1553

1 061

1464

463

38,0%

10 0074

11 126

15 999

22 532

15 679

21706

6 027

38,4%

4 691

2 913

3915

4 935

5010

3 439

-1 571

-31,4%

116

98

99

62

63

72

9

14,3%

Kiszabott helyszíni bírságok összege (ezer Ft)
Alkoholszonda alkalmazások száma összesen
(eset)
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások
száma (eset)
Közterületi szolgálati létszám (fő)

107

115

116

110

110

III

1

1.3%

Közterületi szolgálati óraszám (óra)

117 921

121 218

135 818

123 330

121 807

129 348

7 541

6,2%

Egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fö)

1572,28

1460,45

1616,88

1601,68

1581,90

1658,30

76,4

4,8%

483

701

553

446

381

-65

-14,6%

9,2%

5,9%

26,2%

41,8%

43%

1,2

3,1%

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési
mutatója (%)

3. A „19/24 program” végrehajtásának tapasztalatai
2015. évben folytatódott a „fokozott közterületi jelenlét” elnevezésű program (rövidített nevén
„19/24” program - jelezve a 19 megye 24 órás rendőri jelenlétét), mely kapitányságunk illetékességi
területén is hatást gyakorolt a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetére. A program fő feladata a
lakossággal történő kapcsolattartás kialakítása - kiemelt figyelemmel az idős kor, vagy más okból
kiszolgáltatott személyekre
a differenciált intézkedések végrehajtása, az állampolgárokkal való
„partneri” viszony kialakítása (segítő jelleg megvalósulása). A program végrehajtásában részt vett a
kapitányság teljes közrendvédelmi, valamint szükség szerint a határrendészeti, a
közlekedésrendészeti és bűnügyi állománya is.
A Siklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő valamennyi településen rendszeres volt a
jelenlét, ahol így a közterületi szolgálati idő jelentős mértékben (havi szinten 1950 órával)
növekedett,
A program lebonyolítása során visszatérő rendőri megjelenés volt a települések polgármesteri
hivatalaiban, postákon, boltokban és minden olyan helyen, ahol a helyi lakosság ügyet intéz. A
programban kifejezett cél volt az emberek megszólítása, tájékoztatás, érdeklődés és arról való
biztosítás, hogy szükség esetén elérhető a rendőrség, a lakosság visszatérő rendőri jelenlétre
számíthat.
A lakosság visszajelzései megelégedésről adnak számot, „üdvözlik” a rendszeres rendőri jelenlétet
lakóhelyükön és azt, hogy ez nem járt együtt a polgárok felesleges „zaklatásával”, Megjegyzendő,
hogy a program nem ért véget 2015. év végén, jelenleg is folyik az eredeti szempontok szerinti
végrehajtása.
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4. Rendezvénybiztosítások
A tömegrendezvények biztosítása az alapfeladatokhoz tartozó általános rendőrségi tevékenység*
Harkány város területén 2015. évben a város és a Gyógyfürdő ZRT által szervezett rendezvények
biztosításában a rendőrőrs résztvett Nagyobb rendezvény volt a XXII* furdőfesztivál, és a XXL
Szüreti Fesztivál, melyek biztosításához az őrs teljes hivatásos személyi állománya segítséget
nyújtott. Említést érdemelnek még a nyári időszakban a Zsigmondy sétány szabadtéri színpadán
hétvégenként megrendezésre került zenés rendezvények is, melyek nagyobb tömeget vonzottak. A
fürdő biztonsági személyzetével és a város közterület-felügyeletével a fenti rendezvények biztosítása
kapcsán szoros együttműködés alakult ki, melynek köszönhetően a rendezvények időtartama alatt
rendbontás nem történt.
5. Veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott feladatok
A Siklósi Rendőrkapitányság részére a jogszabályokban és az utasításokban meghatározott védelmi
igazgatási feladatok időarányosan végrehajtásra kerültek. A kapitányság minősített időszakokra és
egyéb veszélyhelyzetekre vonatkozó tervekkel rendelkezik, az állomány kiértesítéséhez szükséges
adatbázisok folyamatosan aktualizálásra kerülnek, A helyi védelmi bizottság ülésein a
kapitányságvezető, illetve távollétében helyettese részt vett.
6. Körzeti megbízotti tevékenység
A Siklósi Rendőrkapitányság állománytáblázatában 18 fő rendszeresített körzeti megbízotti státusz
van, melyen belül 5 városi és 13 fő községi körzeti megbízott látja el szolgálatát. Valamennyi körzeti
megbízott kinevezett és rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szaktanfolyammal, szakmai
tapasztalattal. Betöltetlen körzeti megbízotti státusz kapitányságunk illetékességi területén nincs, így
minden településnek van körzeti megbízottja. E szakterület eredményeként is meg kell említeni,
hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények, valamint a tulajdon elleni szabálysértések száma
csökkent az elmúlt évben, A hatékony körzeti megbízotti tevékenység hozzájárult továbbá a tulajdon
elleni szabálysértések felderítési eredményességének növeléséhez. Harkányi Rendőrőrs
állományában három körzeti megbízott teljesít szolgálatot, jellemzően 6-7 település tartozik
hozzájuk.
7.
A Tevékenység-irányítási Központ
és a szolgálatiránvító parancsnoki rendszer működése
2015. évben a tevékenység-irányítási központ (továbbiakban: TIK) kijelölt ügyeletese irányította a
közterületi szolgálatot, valamint a bűnügyi készenléti szolgálatot ellátó állományt. A TIK ügyeletesei
a szolgálatirányító parancsnokokkal együttműködve, racionálisan irányították a kapitányság
közterületi állományát, az információáramlás biztosított volt. A TIK a rendelkezésre álló erőket,
eszközöket magas színvonalon alkalmazta és használta ki, ezzel jelentősen segítette a kapitányság
munkáját. A szolgálatirányító parancsnokok a közterületi jelenlétet növelni tudták, szolgálati idejük
legalább harmadát a közterületen töltötték.
Tevékenységük nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a napi szolgálat ellátása során az
eseményekre történő reagálás adott feladathoz igazodva, rugalmasan valósult meg, gyorsan és
hatékonyan volt mód erőket, eszközöket átcsoportosítani egy-egy feladat megoldása érdekében,
valamint az egységek tevékenységüket összehangoltan végezhették.
A Siklósi Rendőrkapitányság esetében a bejelentés fogadása és az első egység helyszínre érkezése
között eltelt idő (reagálási idő) az összes küldés figyelembe vételével átlag 21,24 perc volt.
ll

8. Igazgatásrendészeti tevékenység
A Siklósi R endőrkapitányság szabálysértési szakterületrére a tavalyi évben 679 szabálysértési
feljelentés érkezett 776 fővel szemben, mely a 2014. évhez képest 6 % -os csökkenést jelent.
A szabálysértések jellegének alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az eljárások többsége
közlekedési szabálysértés miatt indult, azon belül is az úgynevezett csekélyebb súlyú közlekedési
szabálysértés jelentkezett nagyobb számban. Az eljárás alá vont személyek 71,5 %~a részesült
elmarasztalásban, a megszüntetés 28,5 % volt. A megszüntetés magas arányához hozzájárultak a
Közterület-Felügyelet által ismeretlen személyek ellen tett feljelentések. A felelősségre vont
személyek vonatkozásában 81,2%-ban pénzbírság, 16%-ban figyelmeztetés, 2,8 %-ban egyéb önálló
intézkedés (elkobzás, eltiltás) került alkalmazásra. Járművezetéstől való eltiltás intézkedés 26 főt
érintett, átlagosan 3 és 12 hónap közötti időszakra történő érvényesítéssel. Ügydöntő tevékenység
tekintetében az eljárások többségében (55,1%) bizonyítási eljárást követően hozott határozatot a
szabálysértési hatóság. 2015, évben átlagosan 37,6 nap alatt született döntés a bizonyítási eljárást
követő ügydöntő határozattal lezárt szabálysértési ügyekben, míg a meghallgatás nélküliekben 11,4
nap alatt. 866 fővel szemben került sor végrehajtási eljárásra helyszíni bírság ügyben.
A Siklósi R endőrkapitányság engedélyügyi tevékenységet érintő ügyforgalmi adataiban 10 %-os
csökkenés mutatható ki 2015. évben, ezen belül a sportvadászati célú fegyverbejegyzés iránti
kérelmek vonatkozásában nőtt, míg a személy- és vagyonőri tevékenységek tekintetében csökkent. A
Siklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2015. december 31. napján kimutatott adatok
szerint 1057 fő összesen 2091 db engedéllyel tartott lőfegyvert, illetve fegyvert birtokolt. 432 fő
rendelkezett személy- és vagyonőri igazolvánnyal, 19 egyéni és 9 társas vállalkozásnak volt
személy- és vagyonvédelmi tevékenységre jogosító működési engedélye.
Magánnyomozói igazolvány birtokában 5 fő, hatósági bizonyítvánnyal 1 fő társas vállalkozás
végezhetett magánnyomozói tevékenységet. Vagyonvédelmi rendszert szerelői igazolvánnyal 3 fő
rendelkezett.

A rendészeti szakterület összefoglaló adatait a 2, számú melléklet tartalmazza.
9. Bűn- és balesetmegelőzés
A rendőrségi szakmai munka elengedhetetlen részét képezi a bűnmegelőzési feladatok végrehajtása,
e szakterület a kapitányság mindennapi munkájához tartozik. 2015. évben a tevékenység célja volt,
hogy megfelelő keretet biztosítson a kapitányság vonzáskörzetében élők számára a közbiztonság
megteremtésének, a jogsértéseket előidéző okok és az áldozattá válás veszélyének csökkentése
érdekében figyelemfelhívások, tájékoztatások, képzések szervezésének.
Harkány város vonatkozásában fontos volt, hogy a Gyógyfürdő ZRT. támogatásával a fürdő területén
július-augusztus hónapban üzemelt a „Tourist Police” pavilon, ahol idegen nyelveket beszélő diákok
adtak felvilágosítást a vendégeknek, szórólapokat osztogattak, illetőleg a hozzájuk forduló sértettek
ügyeiben az elsődleges intézkedéseket megtették. A pavilon működése is szerepet játszott abban,
hogy 2015. évben a fürdő területén mindössze két lopás volt.
Ugyancsak pozitív visszajelzések érkeznek az idegenforgalmi szezonban alkalmazott kerékpáros
járőrt szolgálatról, akik hétvégeken, az üdülőterületen és a strandfürdő területén láttak el szolgálatot.
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A speciális bűnmegelőzési feladatoknak megfelelően a család-, gyermek-, és ifjúságvédelem,
valamint a kábítószer-megelőzés szakvonalon a bűnmegelőzési munka során, az illetékességi
területen működő iskolákkal folyamatos volt a kapcsolat.
\

Az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás több szinten is megvalósult, melyből kiemelendő a
bűnmegelőzési referens, a bűnmegelőzési főelőadó munkája, valamint az „Iskola rendőre”
program. Utóbbi tevékenységgel 2015/2016-os tanév során az illetékességi terület valamennyi
alapfokú oktatási intézményének programba történő bevonása megtörtént. Szeptemberben az
iskolarendőri feladatok végrehajtásának összehangolása érdekében intézkedési terv készült, melynek
elkészítése során a balesetveszélyes útszakaszok közelében elhelyezkedő oktatási intézmények
figyelembevételre kerültek. Az oktatási intézményekbe érkező gyermekek biztonságának megóvása
érdekében szeptember hónapban 07.00 és 08,00 óra közötti időszakban a nagy forgalmú, az iskolák
közelében lévő kijelölt gyalogosátkelő-helyeken segítettük a gyalogos forgalmat, felhívva az autósok
figyelmét arra, hogy megkezdődött a tanév, újból számítani kell a gyermekek megjelenésére. Az
iskolarendőr programot körzeti megbízottak hajtották végre.
Az iskolai előadások során vagyonvédelem; büntethetőség; fiatalok jogai és kötelezettségei; iskolai
erőszak; drogprevenció; közlekedésbiztonság; internet veszélyei; SZEM mozgalom témakörben
tartottunk tájékoztatást. Ennek során DVD filmek, interaktív CD-k vetítésére került sor, különböző
korosztályok számára. A rendőrség drogprevenciós munkája keretében a DADA program
2014/2015., és 2015/2016. tanévben is 3 általános iskola alsó- és felső tagozatán folyik.
2015-ben folytatódott a 2014-ben indult "Tudatmódosító szertelenség” című előadás sorozat, mely a
fiatalokat veszélyeztető kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok terjesztésével és fogyasztásával
kapcsolatos jogi szabályozás, függőség kezelése témakörben szakemberek útján az érintett,
érdeklődő szakembereknek adott értékes tanácsokat, szakorvosok, jogászok tolmácsolásában.

Vagyonvédelem szakvonalon kiemelt figyelmet fordítottunk a falopásokra, mely a területi
sajátosságok miatt az elmúlt évek egyik jellemző cselekménye volt.
Kiemelt kockázatú csoportként a 60 év felettiek áldozattá válásának megelőzése érdekében, a
szociális, öregek napközi otthonában, idősek klubjában rendszeres bűnmegelőzési tanácsadás
formájában felhívtuk az időskorúak figyelmét az erőszakos bűncselekményekkel szembeni preventív
magatartásformákra,
2015.04.30-án Rendőrségi Nyílt Napot került megszervezésre a Siklósi Rendőrkapitányságon, ahol
az egész délelőtt zajló programokon több száz gyermek, és kísérő felnőtt vett részt.
Az Európai Bizottság a magyar elnökség idején, 2011. március 28-án tette közzé az új „Fehér
Könyv”-et, mely 2020-ig határozza meg a legfontosabb közösségi közlekedéspolitikai feladatokat.
Az új „Fehér Könyv” - a 2001-2010-es évek feladatait tartalmazó elődjéhez hasonlóan - kitér a
közlekedés és a szállítás valamennyi módozatára, a fejlesztés lehetséges és szükséges irányaira, s
közlekedésbiztonsági törekvések is helyet kaptak benne. Az új „Fehér Könyv” céljai sorában az
alábbiakat fogalmazza meg: „A közúti baleseti halálozást 2050-re szinte nullára kell csökkenteni. E
céllal összhangban az Európai Unió arra törekszik, hogy 2020-ra felére csökkenjen a közúti sérülések
száma, Gondoskodni kell arról, hogy az Európai Unió a közlekedésbiztonságban- és védelemben
világelső legyen valamennyi közlekedési mód tekintetében.”
A Városi Balesetmegelőzési Bizottság éves cselekvési tervét a Baranya Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság Tervében meghatározottak alapján, a helyi viszonyokat figyelembe véve készítette el.
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A városi gyermeknapon, az iskolák által szervezett gyermeknapokon, valamint a falunapokon
rendőrségi technikai, kutyás, bűn- és baleset-megelőzési programokat tartottunk.
A „Látni és látszani”, valamint a „Látszódj, hogy élhess” elnevezésű kampány kereteiben a
járművezetők, kiemelten a kerékpárt hajtok és gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében a
központilag biztosított szóróanyagok (pl, láthatósági mellény) a rendőri ellenőrzések során kiosztásra
kerültek. A kampány végrehajtása során a forgalomban résztvevő járművek világításának, valamint
az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzése eredményesen
lezajlott.
A tanévkezdés előtti forgalomtechnikai bejárások végrehajtásakor az oktatási intézmények
környezetében kihelyezett jelzőtáblák megléte, illetve állapota ellenőrzésre került.
2015. évben az oktatási intézmények felkérése alapján tartottunk balesetmegelőzési foglalkozásokat,
ezekben óvodák, és alapvetően alsós általános iskolások vettek részt.
Illetékességi területünkön szervezett rendezvényeken /falunap, családi nap, majális gyermeknap,
egészségügyi nap/ bűnmegelőzési sátorral vettünk részt, bemutatókat KRESZ versenyt tartottunk,
mellyel erősítettük a lakosság és a hatóság kapcsolatát.
10, Együttműködés
Sem statisztikai mutatókban, sem a szubjektív biztonságérzetben mérhető pozitív eredményt
együttműködés nélkül nem lehetséges elérni. Különösen igaz ez az állítás abban az esetben, ha a
2015. évben folytatott illegális migráció elleni küzdelem erő elvonó hatásával is számolunk. A napi
munkavégzés során 2015. évben jó munkakapcsolat került kialakításra a társhatóságokkal,
önkormányzatokkal, iskolákkal, civil szervezetekkel, egyesületekkel. Az illetékes Siklósi Járási
Ügyészséggel való kapcsolat napi szintű, az időszakosan előforduló szakmai egyeztetések minden
szükséges esetben lefolytatásra kerültek. Több sport- és több egyéb rendezvény biztosítása a
Készenléti Rendőrség Pécsi Bevetési Osztályának támogatásával került végrehajtásra. A napi
közterületi szolgálat ellátásában az illetékességi területen működő 25 polgárőr egyesülettel meglévő
kapcsolat jelentősen segítette a rendőri munkát. Ugyanez elmondható a mezőőri, erdészeti, halászati,
természetvédelmi őrökkel való munkakapcsolatra is.
Reményeink szerint Harkány városában is megalakul a polgárőrség és velük ugyanolyan jó
munkakapcsolat alakul ki, mint a mezőőrrel, a közterület-felügyelettel és a parkolóiroda
munkatársaival.
III.
ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA
A Siklósi Rendőrkapitányság 2015. évi főbb célkitűzéseit túlnyomó részében teljesítette, melynek
eredményeként a szervezeti teljesítmény értékelés központi mérőrendszerében -Baranya megye
valamennyi rendőrkapitányságával együtt- „kivételes” minősítést élt el.
A 2016. évi célkitűzések előtt indokolt kiemelni, hogy a 2015. évi teljesítménycélok teljesítése jó
alapot biztosít a 2016. évi feladatok végrehajtásának. A figyelemmel kísért mutatók tekintetében a
Siklósi Rendőrkapitányság több mérőszámban végzett a megye kapitányságainak élén.
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Magyarország déli határszakaszára 2015. évben nehezedő migrációs nyomás kezelésében való
részvétel nem keletkeztetett közbiztonsági deficitet a kapitányság illetékességi területén.
2016. évben is folytatni kell az időszaki sajátosságokhoz igazodó rendészeti-bűnügyi akciókat. A
2015. évben közbiztonság terén elért eredmények fenntartása, a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítása érdekében helyzettudatos intézkedéseket szükséges tenni. Tovább
szükséges csökkenteni településeink bűnügyi fertőzöttségét, kiemelten a közterületi, a garázda
jellegű és a lopás bűncselekmények vonatkozásában.
A bűncselekmények üldözése mellett ugyancsak növelni kell a tulajdon elleni szabálysértések
felderítési eredményességét, 2016-ban fokozottan kell kezdeményezni a bírósági gyorsított
eljárásokat, ezzel együtt a szabálysértési őrizetbevétel jogintézményét.
A fokozottabb rendőri jelenlétet biztosító 19/24 megyés program végrehajtása 2016. évben is
folytatódik.
A nyomozások átlagos időtartamának további csökkentése és az ügyfeldolgozó munka minőségének
javítása - a megyei szinten 1. helyet kiérdemlő időszerűségi mutató 2015. évi eredménye mellett is
kiemelt szempont.
2016. évi célkitűzés a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése.
Kiemelt cél, hogy 2016. évben se történjen közútjainkon halálos közlekedési baleset. Ezzel
illetékességi területünkön már több éven át megvalósulna az Európai Unió Bizottsága által „Fehér
k öny v ib en megfogalmazott azon elvárása, mely szerint a baleseti halálozást 2050-re nullára kell
csökkenteni. E céllal összhangban 2020-ra a közúti sérülések számát felére kell visszaszorítani.
A 2016. évi idegenforgalmi és rendezvény szezon során folytatni kell a látható, de foként megelőző
jellegű rendőri jelenléttel járó szolgálatokat. E feladatok szervezése során a helyzettudatosságot
eligazítások kiemelt tárgyává szükséges tenni.
Az illegális migráció elleni küzdelemben folyamatos erőfeszítéseket szükséges tenni a területünkre
való átterjedés, illetve azon átmenő csempész útvonal nyitások megakadályozása érdekében. E
tevékenység kapcsán már 2016-os eredményként tudható be az április elején Beremend térségében
„próbálkozó” külföldi embercsempészek felderítése és a lehetséges új útvonalnyitás megelőzéseként
adott hatékony rendőrszakmai intézkedések összessége.
Köszönöm a Tisztelt Képviselő Testület 2015. évben nyújtott támogatását, és kérem a beszámoló
elfogadását.
Siklós, 2016. július 29.
Tisztelettel:
Dr. Harma^yBéla héndőr ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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Regisztrált bűncselekmények száma (Siklósi Rendőrkapitányság illetékességi területe)

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma és a befejezett nyomozások
eredményessége

Bűncselekmények száma Harkány város

Nyomozás-eredményességi mutató (%) Siklós Rk.

az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

Emberölés
Szándékos befejezett emberölés
Emberölés kísérlete
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Halált okozó testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Garázdaság
önbíráskodás
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2

2

1

5

5

1

3

i

3

1

1

2
1

7

1

1

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés
kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében,
a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer
kereskedelem)
Lopás*
Személygépkocsi lopás
Zárt gépjármű-feltörés
Lakásbetörés
Rablás
Kifosztás
Zsarolás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
14 kiemelten kezelt bcs összesen
Közterületen elkövetett bűncselekmény
Közterületen elkövetett kiemelten kezelt
bűncselekmény
összes bűncselekmény
* A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is
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0
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2
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1
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4

2

1
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1
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128
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1

Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra
4356,43 4069,30
vetített aránya
Bűnügyek nyomozási ideje (űgyidő) na.
74,9
A bíróság elé állítások aránya a vádemelésekhez
képest 4,58
5,20

3038,78 3057,38 2724,69

1834,6

88,6

86,9

95,6

92,2

2,45

4,65

5,15

14,84
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-

-

0
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88,9
75
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0

31,1
-

66,7
100
29,2
0
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14 kiemelten kezelt bcs összesen
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

2 0 1 0 .év

2 0 1 1 .év

2 0 1 2 .év

2 0 1 3 .év

2 0 1 4 .év

Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

2015. év

Közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Emberölés
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Szándékos befejezett emberölés
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Testi sértés
az ENyÜBS 20X0-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Súlyos testi sértés
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Halált okozó testi sértés
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

i Bűncselekmények száma Harkány város
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Garázdaság
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Önbíráskodás
az ENyÜBS 2010-2015* évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) ^
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

Lopás*
az ENyÜBS 2010-20X5. évi adatai alapján
Siklási Rendőrkapitányság

Személygépkocsi lopás
az ENyÜBS 2010-2015. évi adatai alapján
Siklósi Rendőrkapitányság

* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is
Bűncselekmények száma Harkány város
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Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű
határozatokról, beszámoló a két testületi
ülés között eltelt időszakról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
2.) 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:

7. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. szeptember 8. 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. június 23. napján volt,
amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:
153/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Dr. Spohn Mária házi gyermekorvos 2015. évi beszámolójának elutasításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Spohn Mária házi gyermekorvos
2015. évre vonatkozó beszámolóját és azt nem fogadta el.
A képviselő-testület felkéri a házi gyermekorvost a beszámoló kiegészítésére
és
ismételt
benyújtására.
Határidő: 2016.07.31.
Felelős : aljegyző
Dr. Spohn Mária házi gyermekorvos elkészítette beszámolóját a 2015. évről, amely a képviselő-testület
részére megküldésre került.

156/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Megbízási szerződés megkötése parkoló automaták karbantartása tárgyában
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló parkoló-automaták üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó eredményes
beszerzési eljárás lebonyolítását követően, mint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel megbízási szerződést köt a Digitech Hungary Bt. 7800 Siklós, Magyar u. 15.
gazdasági társasággal, 210.000,-Ft/hó (ÁFA-mentes) megbízási díj mellett, 2016. július 1.
napjától kezdődően két év határozott időtartamra. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés előterjesztés szerinti tartalommal történő aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. július 1.
polgármester

A megbízási szerződés 2016. július 1. napján aláírásra került.
161/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Csere-előszerződés megkötése a Mentőhajó Alapítvánnyal
2

1.)
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csere-előszerződést köt a
csatolt szerződés-tervezet szerinti tartalommal a Mentőhajó Alapítvánnyal (székhelye: 7668 Keszü,
Zrínyi Miklós út 17, képviselője: Pataki Péter, kurátor). A képviselő-testület támogatja, hogy a
jogügylet keretében Harkány Város Önkormányzata megszerzi a harkányi belterület 1/32 és 1/41 hrszú ingatlanok tulajdonjogát; egyidejűleg a Mentőhajó Alapítványra ruházza a harkányi belterület
860/1/A/1 hrsz-ú ingatlan, valamint sikertelen liciteljárás esetén a harkányi 134/3/A/1 hrsz-ú; a
harkányi 134/3/A/2 hrsz-ú; és a Balatoni üdülő (Fonyód 5662 hrsz-ú) ingatlan valamint a harkányi 378
hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát. Ez esetben az ingatlanok tulajdonjogának átruházásán túl a jogügylet az
önkormányzat költségvetését 22.024.000,- Ft-al terheli meg. Amennyiben a még le nem folytatott
liciteljárások sikeresen lezajlanak, az önkormányzat az érintett ingatlanok kiinduló licitértékének
pénzbeli ellenértékét fizeti meg a szerződő partnernek.
2.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csere elő-szerződés és a jogügylet
lebonyolításához szükséges valamennyi dokumentum és az abban foglaltak maradéktalan teljesítése
esetén a majd megkötendő végleges szerződés aláírására.

Határidő:azonnal, illetve 2016.07.31.
Felelős:polgármester, jegyző
A csere-előszerződés 2016.06.29. napján aláírásra került. A végleges csereszerződés 2016.
július 22. napján került aláírásra.
162/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Csere-előszerződés megkötése a HA-MÁR GAME Kft.-vel
1.)
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csere-előszerződést köt a
csatolt szerződés-tervezet szerinti tartalommal a HA-MÁR GAME Kft-vel(székhelye: 7668 Keszü,
Zrínyi Miklós út 17, képviselője: Kovács Gergely vagy Márfy Miklós). A képviselő-testület
támogatja, hogy a jogügylet keretében Harkány Város Önkormányzata 332.000,-Ft összegű pénz
ráfizetése mellett megszerzi a harkányi belterület 1/38; 1/39 és 1/40hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát és
a HA-MÁR GAME Kft-re ruházza a harkányi belterület 860/1/A/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát.
2.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csere elő-szerződés és a jogügylet
lebonyolításához szükséges valamennyi dokumentum és az abban foglaltak maradéktalan teljesítése
esetén a majd megkötendő végleges csere szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
A csere-előszerződés 2016.06.29. napján aláírásra került. A végleges csereszerződés 2016.
július 22. napján került aláírásra.
163/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról villamos energia beszerzése tárgyában
1.)
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a villamos energia
szabadpiaci megvásárlására Harkány Város Önkormányzata és intézményei egyes fogyasztási
helyei illetve a közvilágítási célú villamos energia vonatkozásában a közbeszerzési eljárás
lefolytatását teljes alapú villamos energia ellátásra vonatkozólag, a 2017. január 1 - től 2018.
3

december 31-ig tartó szerződéses időszakra, Siklós Város Önkormányzata gesztorsága
mellett.
2.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Sourcing Hungary
Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344,
adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold, ügyvezető) gazdasági társasággal
megbízási szerződést kössön, a villamos energia beszerzésére irányuló csoportos
közbeszerzési eljárás lefolytatására azzal, hogy a szerződés ellenértéke (azaz a megbízási díj)
a nettó megtakarítás 20 %-os mértékében kerüljön meghatározásra.
3.)
A képviselő-testület egyidejűleg úgy határoz, hogy az előterjesztés tárgyát képező
beszerzés 2016. éves közbeszerzési tervben történő feltüntetését támogatja, és felkéri a
műszaki osztályvezetőt, hogy a tervben a módosítást vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző, Műszaki ov.
A villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatására a szerződés 2016.június 28. napján aláírásra
került.

165/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Harkány, Terehegyi u. 13. sz. (4259 hrsz-ú) ingatlan értékesítése tárgyában
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Műszaki osztályt, hogy
készíttessen állapotfelmérést a tulajdonát képező Harkány, Terehegyi u. 13. szám, 4259 hrsz-ú
ingatlanról, amelynek ismeretében döntsön a képviselő-testület az ingatlan értékesítése
kijelölésének kérdésében.
3./ Képviselő-testület a kérelem tárgyát képező részletfizetést nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
Az ingatlanról az értékbecslés aktualizálása elkészült, a képviselő-testület 2016. szeptember
8-i ülésén kerül újra napirendre az értékesítésre kijelölés.
167/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Harkány, külterület 0159/8 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi
0159/8hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy készíttessen értékbecslést, melynek
figyelembevételével kerüljön az ingatlan vételára meghatározásra.
3./ Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az érvényben lévő 6/2012.(IV.06.) számú
rendelet - az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól– alapján készítse elő a versenyeztetési eljárást.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
Az ingatlanról az értékbecslés elkészült, a képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülésén kerül
újra napirendre az értékbecslésre kijelölés.
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168/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Pécsi Sörfőzde Zrt-vel kötendő keret-megállapodásról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécsi Sörfőzde Zrt-vel kötendő keretmegállapodás tartalmát megtárgyalta, azt jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Azonnal
A keretmegállapodás 2016. június 28. napján aláírásra került.
169/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Harkány, Zsolnay u. 1. szám alatti (775 hrsz-ú) ingatlan értékesítésre kijelölése
tárgyában
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi 775 hrsz-ú
ingatlant értékesítésre kijelöli.
2./ Az ingatlan kiinduló vételárát a képviselő-testület az elkészült értékbecsléssel egyezően
10.260.000,- Ft összegben állapítja meg.
3./ A képviselő-testület felkéri a Hivatal műszaki osztályát, hogy az érvényben lévő
6/2012.(IV.06.) számú rendelet - az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól– alapján készítse elő és bonyolítsa le a versenyeztetési eljárást.
4./ A képviselő-testület egyidejűleg elhatározza, hogy a tulajdonát képező Harkány, Táncsics u.
69. szám alatti ingatlant annak lakhatóvá tétele érdekében és az ahhoz szükséges mértékben
felújítja, a Zsolnay u 1. szám alatti ingatlan értékesítéséből befolyó vételár terhére, maximum
3,5 millió Ft erejéig.

Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
Az ingatlan adásvételi szerződése a versenyeztetési eljárás lebonyolítását követően 2016. augusztus
12. napján aláírásra került Csontos Attila és Százuj Krisztina részére az ingatlan értékbecslésével
megegyezően 10.260.000 Ft összegért.

170/2016. (VI.23.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés tagi kölcsön nyújtása kérdésében a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 20
millió Ft összegű tagi kölcsönt nyújt úgy, hogy 10 millió Ft-ot a képviselő-testület döntését
követően a tagi kölcsönre vonatkozó megállapodás aláírásával egyidejűleg utal át a
Gyógyfürdő Zrt. részére, míg a fennmaradó 10 millió Ft összegű tagi kölcsönt a Zrt.
vezérigazgatójának külön igénybejelentése alapján 2016. július 20. napjáig. A tagi kölcsön
visszafizetésének végső határideje 2016. augusztus 15. napja azzal, hogy előteljesítés akár
részben is bármikor lehetséges.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.
törvény 6:47.§-a szerint a kölcsön futamidejére a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű
kamat megfizetésére köteles.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e határozat tartalmának megfelelően
megszerkesztett tagi kölcsönről szóló megállapodás aláírására.
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Határidő: azonnal, augusztus 15.
Felelős: polgármester
A tagi kölcsönszerződés 2016. június 28. napján aláírásra került. A fürdő –a vezérigazgató jelzése
alapján azonban - nem tartott igényt a kölcsön tényleges folyósítására.

175/2016. (VII.21.) sz. Önkormányzati határozat:
Módosított intézkedési terv elfogadásáról
1.)
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által „Az
önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése – Harkány”
megnevezéssel lefolytatott ellenőrzés eredményeképp készült Jelentésben foglaltak alapján, a
hiányosságok felszámolása érdekében elkészült, és 131/2016.(V.12.) számú önkormányzati
határozattal már elfogadott Intézkedési tervmódosításokkal kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt
tartalmát az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.)
A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a módosításokkal kiegészített és
egységes szerkezetbe foglalt „Intézkedési terv”-ben foglaltak végrehajtására, valamint arra,hogy a
megtett intézkedésekről az egyes feladatok teljesítéséről az adott feladat határidejének lejártát követő
első Képviselő-testületi ülésen, a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című
napirend keretében tájékoztassa a Képviselő-testületet.
3.)
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyott, módosításokkal kiegészített
és egységes szerkezetbe foglalt „Intézkedési terv”-et az Állami Számvevőszéknek az előírt
határidőben küldje meg.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő:értelemszerűen, ill. a 3. pontnál 2016.07.28.
Az Állami Számvevőszék 2016.08.30-án érkezett megkeresésében tájékoztatott arról, hogy a módosított
intézkedési tervet még három javaslatokra megfogalmazott intézkedési tervponton az intézkedési
határidő tekintetében pontosítani kéri.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
-

-

-

A Harkány 582 hrsz-ú ingatlan (Torzó épület) liciteljárása 2016. július 21. napján
eredménytelenül zárult le.
A Hivatal épületében klímaberendezés került beszerzésre (9 db), a vállalkozási szerződés a
KÉT-PETRI Kft.-vel (7800 Siklós, Vujicsics T. u. 37.) 2016. július 11-én aláírásra került,
1.150.000.- Ft+Áfa összegért.
A Városgazdálkodási Zrt.-vel vállalkozási szerződés került aláírásra 28 db ülőpad
legyártására bruttó 2.000.000 Ft összegben.
A Városgazdálkodási Zrt-vel vállalkozási szerződés került aláírásra a Harkány, Arany János
utcai járda építésére bruttó 1.415.268.- Ft összegben.
A Városgazdálkodási Zrt-vel vállalkozási szerződés került aláírásra a Harkány, Kitaibel Pál
Általános Iskola tantermeinek villamossági felújítására bruttó 1.607.055.- Ft összegben.
A Harkány, Ady E. u. 5. szám alatti ingatlan adásvételi szerződése eredményes liciteljárást
követően 2016. augusztus 25. napján aláírásra került 3.940.000 Ft összegben Vörös Gábor
vevővel.
A Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója írásban tájékoztatott arról, hogy a harkányi
játszóterek felülvizsgálata megkezdődött, a helyszíni bejárás során megállapították, hogy
minden játszótéren vannak korrigálási feladatok, de a legszembetűnőbb probléma a Mini
ABC melletti játszótér, amely teljesen elkorhadt. Elsőként ezt a játszóteret újította meg a cég,
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és minden játékelemet újragyártottak. (Elkészült elemek: 1 db hajó formájú homokozó, 1 db
mászóka csúszdával, ügyességi játékkal, 1 db csúszda, 2 db mérleghinta, 1 db kisház
lovakkal, 2 db 2-es hinta, 2 garnitúra asztal két paddal, 2 db szemetes kuka, 30fm 150 cm
magas kerítés)
A Városgazdálkodási Zrt. a játszóterekkel kapcsolatos munkálatokat természetesen tovább
folytatja.
Tájékoztató az Állami Számvevőszék részére elkészített Intézkedési tervben foglalt
intézkedésekről:
A jegyző részére megfogalmazott 3. e.) pontban foglalt javaslat, amely a közérdekű adatok jogszabályi
előírásoknak megfelelő közzétételére vonatkozott, és intézkedésként a hatályos szerződések
vonatkozásában 2016.07.31. napját írta elő – Harkány város hivatalos honlapján való közzététel útján,
az Info tv. 37.§ (19 bekezdése és az 1. számú melléklete szerint - megtörtént.

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

…./2016. (IX.08.) sz. Önkormányzati határozat:
Dr. Spohn Mária házi gyermekorvos 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja
Dr. Spohn Mária házi gyermekorvos 2015. évre vonatkozó
beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős : aljegyző

…./2016.(IX.08.) sz. Önkormányzati hat.:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között eltelt időszakról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatokról és a két ülés közt eltelt időszakról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző
Harkány, 2016. szeptember 2.

Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Harkány Város Önkormányzata
Harkány

Tárgy:2015.évi beszámoló

A harkányi házi gyermekorvosi alapellátás 2015.évtől megújult,szép környezetben folytatja
munkáját,melyet Harkány Város Önkormányzata pályázat útján valósított meg.
Az alapellátás feladatát egy fő háziorvos (dr Spohn Mária SPOHN Bt Harkány,Kőrösi Cs S.u.43.) ,és
egy fő ápoló-asszisztens látja el. Területi ellátási kötelezettsége
van:Harkány,Ipacsfa,Kovácshida,Drávaszerdahely, Drávacsepely gyermeklakossága.
Iskolaorvosi szolgálatot is ellátunk, munkánkat segíti a helyi védőnői szolgálat.

2015.évben bejelentkezettek száma: 885 fő.
ebből :

0 - 11 hónapos

31 fő

12 hó-4 éves

188 fő

5 - 14 éves
15 - 18 éves
2015.évi betegforgalom :

504 fő
162 fő

6013 fő

Rendelési időn kívül, hétvégén és ünnepnapokon a gyermekek ellátása összevont háziorvosi ügyelet
keretében működik az önkormányzat által fenntartott épületben (Harkány, Kőrösi Cs S.u.43.).
Az ÁNTSZ által megkövetelt és ellenőrzött szakmai követelményeknek megfelelően működünk,
együttműködve Harkány Város Önkormányzatával, valamint egyéb hatósági szervekkel.
A gyermekellátás az egészségügyi ellátás önálló alrendszerét alkotja.Munkánk során genetikai
betegségek, fejlődési rendellenességek, anyagcsere zavarok, fertőző betegségek ,vakcináció kerülnek
előtérbe. Munkánkat segíti a Pécs Gyermekgyógyászati Klinika fekvőbeteg-ill.szakellátásai . Gyermekeink
ellátását szolgálja és ezzel a családok többletköltségét csökkentve a rendelőintézetben folyó
fogszabályozás valamint fül-orr-gégészeti szakellátás.

Tárgy: Döntés ASP rendszercsatlakozást
támogató pályázat benyújtása tárgyában
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Csillag Dániel
informatikus

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

-

határozat

Egyszerű többség
5 oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.09.08.-i képviselőtestületi ülésére.
Előterjesztés címe: Döntés ASP rendszercsatlakozást támogató pályázat benyújtása
tárgyában
Előterjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka jegyző, Csillag Dániel informatikus

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt héten a Magyar Közlönyben kihirdették az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletet, amelynek értelmében 2 ütemben, elsőként 2017. január 1-el,
és második körben 2018. január 1-ig minden települési önkormányzatnak csatlakoznia kell a
központi ASP rendszerhez.
Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a
számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem
egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP
szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is,
akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem
juthattak volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.
Az ASP rendszert a Kormány a Magyar Államkincstár útján működteti. A rendszer
alapinfrastruktúra üzemeltetője a NISZ Zrt. Az adatok védelméről is e két szerv és az IdomSoft Zrt.
– az általuk ellátott feladatok körében – gondoskodik.
Az első ütemben - 2017. január 1-ig – csatlakozásra kötelezettek: Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal, Harkány Város Önkormányzata, Drávaszerdahely Önkormányzata, Márfa Község
Önkormányzata, Szava Község Önkormányzata. (A helyi önkormányzatok által létrehozott
intézményeknek a csatlakozás nem kötelező, de az ASP szelleme, a homogenitás elérése és a
várható költséghatékonyság miatt célszerű)
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a)
iratkezelő rendszer,
b)
önkormányzati települési portál rendszer,
c)
az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást,
d)
gazdálkodási rendszer,
e)
ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f)
önkormányzati adórendszer,
g)
ipar- és kereskedelmi rendszer,
h)
hagyatéki leltár rendszer.
2017. január 1-ig a d) és f) szakrendszerekhez szükséges csatlakozni, majd 2018. január 1-ig a
fennmaradó rendszerekhez.
A csatlakozás módja kétféleképpen történhet:
· Rendszercsatlakozás; melynél az ASP által szolgáltatott szakrendszer teljesen kiváltja a
jelenleg használtat, és az adatbázisok migrálásra kerülnek illetve

· Az interface-es csatlakozás; melynél a jelenleg használt szakrendszer „összeköttetésbe”
kerül az ASP-vel és számára adatot szolgáltat. Ez esetben a jelenleg használt szoftverek
üzemeltetési költsége az önkormányzatokra hárul. (Interfészes csatlakozás választása esetén
az e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulása is szükséges.)
Az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak igénybevétele a helyi önkormányzatok számára
– jelenleg - térítésmentes.
Mivel a fenti opciók bármelyik változatának a végrehajtása jelentős költségeket ró az
önkormányzatokra, ezért „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” / a Felhívás kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16/ névvel pályázati kiírás
jelent meg, amely nyertesség esetén mérsékli a csatlakozás kiadásait.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a
hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz
történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli
megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia
lehetőségeivel élve, országos szinten.
A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával
tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
· a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;
· az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban
meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít;
A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése
országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozásának megvalósításával.
Jelen felhívás keretében az ASP Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek
támogatására van lehetőség.
Az I. szakaszban csatlakozó önkormányzatok számára a pályázati kapu 2016. szeptember 1530. között lesz nyitva.
A pályázaton legfeljebb bruttó 7 000 000.- HUF nyerhető. Ebből az informatikai célú
beruházásra 3 150 000.- HUF, míg az egyéb szakmai tevékenységekre 3 850 000.- HUF
összegeket lehet elkülöníteni. A pályázat 100%-os támogatási intenzitású.
A csatlakozást előkészítendő jelentős informatikai fejlesztésekre lesz szüksége, melyek a
következők:
·
·
·
·

Kb. 33 munkaállomás (asztali számítógép és notebook)
MS Windows 10 operációs rendszerek,
MS Office 2016 irodai programcsomagok,
Szünetmentes áramforrások,

·
·
·
·
·
·
·
·
·

e-kártyás személyi igazolványolvasók,
billentyűzet/egér/monitor kapcsolók
8 portos USB hubok (PCI-E v. USB-s)
(A jelenlegivel párhuzamos) 1000Baset-T strukturált hálózat és végpontok kiépítése
min. 1 db router (1000Base-T)
kb. 2db 48 portos hálózati switch (1000Base-T)
3-6 db 8-16 portos (1000Base-T)
kb. 5 db multifunkciós nyomatkéző eszköz (A/4 – A/3)
kábelek, adapterek

A fenti igénylista tartalmazza a hivatal, önkormányzat (piac, iskola) és az intézményei (óvoda) és a
közös hivatalhoz tartozó szavai kirendeltséget is.
A pontos igények kialakítása és a pontos költségek meghatározása nagymértékben függ az alábbi
tényezőktől:
· ASP-hez való csatlakozás módjától (Rendszer-, vagy interface),
· az ASP-hez való fizikai csatlakozás módjától (kiépítésre kerül-e - megfelelő sávszélességel NTG hálózat az önkormányzatoknál, intézményeknél vagy a fejlesztés ránk hárul?)
· az alkalmazott technológiától mellyel - amennyiben kiépítésre kerül - az NTG-hez
csatlakozunk, (párhuzamos hálózatot alakítunk-e ki vagy hálózati útválasztókkal és
szoftverekkel irányítjuk a forgalmat NTG-felé a saját hálózatunkon keresztül.
· az érintett társult önkormányzat mennyivel tud hozzájárulni a felmerülő költségekhez
Mivel Harkány esetében a rendszercsatlakozás 2017. január 1-el kötelező, a pályázat benyújtását
már az első körben mindenképpen indokoltnak tartom, bár megjegyezni kívánom, hogy a
rendszer bevezetésével járó valamennyi felmerült költséget csak részben tudja majd kompenzálni.
(Pl. oktatás költségei, illetve – a pályázat eszközbeszerzési keretét kimerítően szükséges
informatikai eszközök beszerzése.)
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati Javaslat
Döntés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 257/2016.(VIII.31.) számú Korm.
rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében támogatja a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című pályázat előkészítését és beadását.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat beadásához szükséges
dokumentumok előkészítéséről valamint felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentumok
aláírására és a pályázat benyújtására.
Határidő: 2016.szeptember 30.
Felelős: Polgármester, jegyző

Tárgy: Harkányi víziközművek Gördülő
Fejlesztési Tervének megtárgyalása.
Melléklet: Beruházási Terv, Felújítási és
Pótlási Terv, Összefoglaló táblázat,

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
4.) 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:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

-

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés
Beruházási Terv, Felújítási és
Pótlási Terv, Összefoglaló
táblázat

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. szeptember 08. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkányi víziközművek Gördülő Fejlesztési Tervének
megtárgyalása.
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.)
11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközműrendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT)
készítését, majd évenkénti aktualizálását írja elő. 2014-ben elkészült az alap GFT,
melynek jelen időpontban az ismételt aktualizálása a feladat.
A GFT két részből áll, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből.
A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdése szerint a felújítási és pótlási tervrészt a
víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el. Az
elkészítésének és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal- hoz (a
továbbiakban Hivatal) történő benyújtásának határideje 2016. szeptember 30. A
GFT aktualizálását a Baranya-Víz Zrt. vállalta, melynek eredményeként jelen
előterjesztéshez mellékeljük az összefoglaló táblázatokat. Amennyiben a Tisztelt
Testület egyetért a javasolt feladatokkal, vagy az ajánlottakon kívül más igény is
lenne, azt kérem tárgyalják meg, mert határozattal kell dönteni a GFT
jóváhagyásáról.
A GFT elkészítésének, jóváhagyásának (1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján)
költségeit szintén az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik, amely költségek
befizetéséről szóló bizonylatát a GFT-hez mellékletként csatolni kell.
Az összeállítás során a Baranya-Víz Zrt. figyelembe vette a 2014-ben elkészült
alap GFT-t, a 2015-ös módosítást, az üzemeltetési tapasztalataikat,
kötelezettségeket, ajánlásokat.
Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH
ajánlások alapján elkészített GFT-t vitassa meg, hagyja jóvá, mert az előírt 2016.
szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt a MEKH-nek
jóváhagyásra be kell nyújtania az Önkormányzatnak.
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.

Harkány, 2016. szeptember 2.
Tisztelettel:
Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

1.sz. Határozati Javaslat:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX.
törvény (Vksztv) 11.§. alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a
BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra készített Gördülő Fejlesztési
Tervet elfogadja.
2. sz. Határozati Javaslat:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a
BARANYA-VÍZ Zrt.-t (7700. Mohács, Budapesti ou. 1.), illetve annak
vezérigazgatóját Csollák Istvánt (7700. Mohács, Szabadság u. 38.), hogy a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1181. Budapest, II. János
Pál Pápa tér 7.) előtti eljárásban (Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése,
benyújtása és a hatósági eljárásban való képviselete) az Önkormányzat
helyett és nevében eljárjon.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

BARANYA-VÍZ Zrt.
BARANYA-VÍZ Zrt.
ivóvíz
11-09450-1-004-00-02 (Rendszer változás folyamatban)

Vízjogi engedély köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás megnevezése

(eFt)

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2.

Víztermelő mű kapacitásának bővítése

víziközmű-szolgáltató

Harkány Önkormányzat
Márfa Önkormányzat
Drávaszabolcs Önkormányzat
Gordisa Önkormányzat
Drávapalkonya Önkormányzat
Drávacsehi Önkormányzat
Matty Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Márfa Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Márfa Önkormányzat

Megvalósítás várható
időtartama
Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

X

2018

2020

közép

X
X

Pályázat

2018

2018

közép

Pályázat

2019

2021

közép

5.

AC vezetékek kiváltása

Harkány Önkormányzat

640 000

Pályázat

2022

2031

hosszú

…

Rendelkezésre álló források megnevezése
I. ütem

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében (eFt)

Bérleti díj

0

II. ütem

Pályázat

0

III. ütem

Pályázat

0

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

X

Pályázat

5 200

12.

X

239 300

168 000

11.

X

rövid

Harkány Önkormányzat

10.

X

2017

Központi irányítástechnika korszerűsítése

9.

4

2017

Acél vezetékek kiváltása

8.

3

Bérleti díj

3.

7.

2

15 500

4.

6.

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

BARANYA-VÍZ Zrt.
BARANYA-VÍZ Zrt.
szennyvíz

víziközmű-szolgáltató

21-21528-1-001-00-05

Vízjogi engedély köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás megnevezése

(eFt)

Megvalósítás várható
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1
X

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Harkány Önkormányzat

17 400

Nincs forrás

2017

2017

Rövid

2.

Zsigmondy sétány gravitációs szennyvíz vezeték kiváltás

Harkány Önkormányzat

25 000

Önerő

2016

2016

Az idén
megvalósul!

X

3.

Ságvári üdülőtelep szennyvízelvezetés kiépítése

Harkány Önkormányzat

41 000

Önerő

2017

2018

rövid

X

4.

Szennyvíztelep működésének intenzifikálása, Nitrogén, Foszfor
és összes lebegőanyag eltávolítás hatékonyságának növelésével

Harkány Önkormányzat

296 600

Pályázat

2018

2020

közép

2

5.

Központi irányítástechnika és folyamatirányítás korszerűsítése

Harkány Önkormányzat

6 600

Pályázat

2018

2018

közép

X

Szennyvízátemelők berendezéseinek korszerűsítése

Harkány Önkormányzat

41 000

Pályázat

2018

2020

közép

X

7.

Szennyvíztelepre érkező szennyívíz mennyiségének pontos
mérése megfelelő áramlásmérő kiépítésével

Harkány Önkormányzat

5 200

Pályázat

2020

2020

közép

8.

Szennyvíz gravitációs AC vezeték kiváltás PVC

Harkány Önkormányzat

105 000

Pályázat

2022

2024

hosszú

10.
11.
12.
…

Rendelkezésre álló források megnevezése

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében (eFt)

I. ütem

Önerő

II. ütem

Pályázat - Norvég alap vagy TOP

0

III. ütem

Pályázat

0

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

66 000

4

X

X

X

X

5

6

7

8

X

X

X

X
X

6.

9.

3

X

9

10

11

12

13

14

15

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

BARANYA-VÍZ Zrt.
BARANYA-VÍZ Zrt.
ivóvíz
11-09450-1-004-00-02

Vízjogi engedély köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás megnevezése

(eFt)

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
…

Szőlőhegyi nyomásfokozók felújítása
2x500-as magas tároló felújítása

Rendelkezésre álló források megnevezése

Harkány Önkormányzat
Márfa Önkormányzat
Drávaszabolcs Önkormányzat
Gordisa Önkormányzat
Drávapalkonya Önkormányzat
Drávacsehi Önkormányzat
Matty Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Harkány Önkormányzat

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében (eFt)

I. ütem

Bérleti díj

5 499

II. ütem

Bérleti díj

21 996

III. ütem

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

víziközmű-szolgáltató

Megvalósítás várható
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

X

2 500

Bérleti díj

2016

2016

rövid

5 000
5 000

Bérleti díj
Bérleti díj

2018
2018

2019
2019

közép
közép

2

3

X
X

X
X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
…

Beruházás megnevezése

BARANYA-VÍZ Zrt.
BARANYA-VÍZ Zrt.
ivóvíz
21-21528-1-001-00-05

Vízjogi engedély köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás megnevezése

(eFt)
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
I-es végátemelő aggregátor felújítása
XI-es átemelő vezérlésének felújítása
Szennyvízrendszer folyamatirányítás felújítása

Rendelkezésre álló források megnevezése

Harkány Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Harkány Önkormányzat

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében (eFt)

I. ütem

Bérleti díj

2 505

II. ütem

Bérleti díj

10 020

III. ütem

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

víziközmű-szolgáltató

200
1 050
700
3 500

Bérleti díj
Bérleti díj
Bérleti díj
Bérleti díj

Megvalósítás várható
időtartama
Kezdés

Befejezés

2017
2018
2018
2018

2017
2018
2018
2018

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv
(rövid / közép /
hosszú)
Rövid
közép
közép
közép

1

2

X
X
X
X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gördülő Beruházási Terv
Harkány kistérségi vízmű rendszer

Készült: 2016.09.15. BARANYA-VÍZ Zrt.. Harkányi Üzemigazgatóság
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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi vízmű
rendszer
Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat, Márfa Önkormányzat, Drávaszabolcs Önkormányzat, Gordisa
Önkormányzat, Matty Önkormányzat, Drávapalkonya Önkormányzat, Drávacsehi Önkormányzat
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása
A rendszer ivóvízellátása biztosított, a vízmű rendszer az ivóvíz ellátási igényeket mind mennyiségi, mind
minőségi szempontból képes ellátni. A lakosok száma összesen 6.060 fő, ebből az ivóvízzel ellátott
lakosok száma 6.060 fő, az ivóvízhálózat létesítési évei: Harkány 1960., Márfa 1987., Drávaszabolcs 1980.,
Gordisa, 1995., Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi 1996.
A rendszer vízellátása hat nyomászónás. Az I. nyomászóna a szállítóvezetékről megtáplált Márfa, Harkány
települések, a II. nyomászóna Drávaszabolcs és Gordisa települések. A III. nyomászóna a Harkány
szőlőhegyi rész, ahová nyomásfokozó szivattyúk juttattatják fel a vizet, illetve a IV. nyomászóna, amely a
III. nyomászónából van megtáplálva és szintén nyomásfokozó szivattyúk juttatják a vizet a zónába. Az V.
nyomászóna Matty település, amely a II. nyomászónából kapja a vizet nyomásfokozón keresztül. A VI.
nyomászóna Drávapalkonya, Drávacsehi települések, mely ugyancsak a II. nyomászónából kapja a vizet
nyomásfokozón keresztül.
A vízellátó mű kapacitása 1.200 m3/d (438.000 m3/év) az engedélyezett vízkivétel alapján. A márfai 3. sz.
kút (kataszteri száma: K-4, helye: Diósviszló Hrsz.: 268/3.) vízbázisa karsztvíz. A kitermelt víz minősége
kezelést nem, csak fertőtlenítést igényel. A fertőtlenítés NaOCl oldat adagolással történik. A
vízfelhasználás közcélú, a vízkivétel folyamatos. A vízigények biztonságos kielégítése miatt vízátvételi
lehetőség van a nyári időszakban,- mikor a vízfogyasztás magasabb az átlagosnál – a Pécs-Harkány NA
300 regionális vezetékről, valamint a siklósi kutak felől, Siklós városán keresztül. A vízhasználat jellege
közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házibekötéses.
A megfelelő nyomásértékeket a hálózatba beiktatott nyomásfokozó berendezések, illetve a rendszer magas
pontjain elhelyezett 2 db 500, 1 db 20, 1 db 25 m3 hasznos térfogatú víztározók, illetve 1 db 100 és 3 db
50 m3 hasznos térfogatú, átfolyó rendszerű víztornyok biztosítják. A vízműrendszer automatikus, de kézi
üzemben is tud dolgozni.
A vízszállító rendszer a településeket összekötő vezetékekből, illetve a települési belső (kör- és
ágvezetékes) elosztó hálózatokból áll. Az ivóvíz hálózat hossza 118,1 km. A gerincvezeték 315, 225, 200,
160, 125, 110, 90, 63, 50, 40 mm-es KM-PVC, KPE, AC, acél, öv. és hg. csőből épültek. A házi bekötések
darabszáma 4.113 db, 1”-os és ¾”-os KPE, acél és hg. csőből kerültek kialakításra a megrendelő
adatszolgáltatása szerint.

Harkány kistérségi vízmű rendszer
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások
2016-ban nem terveztünk beruházásokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem tette
szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások
Víztermelő mű kapacitásának bővítése

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé.
Szállító vezeték csere
Építészet
A meglévő NA 150 KM PVC vezeték feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással),
vezetékek kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése
után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Gépészet
A kapacitás bővítése érdekében NA 260 KPE vezeték fektetése (7 200 fm), csatlakozások a meglévő
gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése,
öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Új kút fúrása, beüzemelése, meglévő kút felújítása
Építészet
A termelő kút hibáinak pontos feltárása diagnosztikai vizsgálatokkal, béléscső felújítása, kúttisztítás
vegyszeres és mechanikai módszerekkel.
A jelenlegi vízbázisra egy új kutat kell telepíteni. Kút fúrása, beüzemelés.
Gépészet
A kútfej felújítása, a beépített gépészeti elemek (tolózár, vízmintavételi hely, visszacsapó szelep) cseréje, a
folyamatos szolgáltatás biztosítása mellett.
Az új kútba a megfelelően méretezett szivattyú beépítése, kútfej kiképzése, kútfej akna építés, továbbá a
kút összekötése a meglévő rendszerrel.
Irányítástechnika és energiaellátás
A víztermelő mű megtáplálását szolgáló erősáramú vezeték cseréje, a kútfej aknában lévő csatlakozó
szekrény és egyéb villamos berendezések cseréje.
Új kút megtáplálása, vezérlésének kiépítése.
Kezelőépület, fertőtlenítés korszerűsítése
Építészet

A fertőtlenítés és a vezérlés részére egy kezelőépületet kell építeni. Engedélyeket be kell szerezni, épületet
megépíteni.
Gépészet
Új, hatékony fertőtlenítő berendezés telepítése, vizesblokk kialakítása, épület egyéb gépészetének
telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az épület villamos hálózatának kiépítése, fertőtlenítő berendezés vezérlésének és energiaellátásának
biztosítása.
Víztornyok korszerűsítése
Építészet
A meglévő víztornyok (Drávaszabolcs, Gordisa) víztér és glóbusz szár festése, korrózió elleni védelem
kialakítása.
Gépészet
A víztoronyban kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.
Irányítástechnika és energiaellátás
A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.
Műszaki indoklás
A rendszer kihasználtsága a kapacitása csúcsán van, ami azt jelenti, hogy nem tud több vizet adni, ha arra
szükség lenne, illetve a termelő kút és az ellennyomó medence közötti szállítóvezeték keresztmetszete kicsi
a távolsághoz képest. Ezért szükséges egy új kút létesítése a szállítóvezeték cseréje.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Szállítóvezeték
Szállítóvezeték
Szállítóvezeték
Új kút
Új kút
Új kút
Kezelő épület
Kezelő épület
Kezelő épület
Víztorony
Víztorony
Víztorony

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Pénzügyi források
Pályázat.
Központi irányítástechnika és folyamatirányítás kiépítése

Elvégzendő feladatok

Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
89 600
123 200
0
4 000
2 000
1 500
8 000
2 000
1 500
2 500
2 500
2 500

Központi irányítástechnika korszerűsítése
Építészet
A kommunikációhoz szükséges antennák telepítése, azok szabványos védelemmel való ellátása.
Gépészet
A méréshez szükséges berendezések (ultrahangos szint-távadó, nyomás távadó, átfolyás mérő) beszerzése
és telepítése, a szükséges villamos berendezések helyszíni telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
A folyamatos vízellátás biztosítása mellett a meglévő vezérléshez csatlakoztatni az irányítástechnika
berendezéseit. A kommunikációhoz szükséges rendszer bővítése, engedélyek beszerzése.
Műszaki indoklás
A folyamatos és biztonságos vízellátás biztosítása érdekében szükséges, hogy a vízműtelepen esetlegesen
meghibásodott berendezések hibaelhárítását mielőbb megkezdjük. Ehhez szükséges a telep folyamatos
figyelemmel kísérése a diszpécser központban, amelyhez biztosítani kell a központi folyamatirányítást.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Vízműtelep
Vízműtelep
Vízműtelep

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
300
2 600
2 300

Pénzügyi források
Pályázat.
Harkány, acél vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések,
szakfelügyeletek igénylése.
Gerincvezetékek cseréje
Építészet
A meglévő acél vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek
kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után
munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Kiváltandó vezetékek:
-

Ady Endre utca
Arany János utca
Bartók Béla utca
Erkel Ferenc tér
József Attila u.
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca

-

Munkácsy Mihály utca
Ságvári Endre utca
Zsigmondi sétány

A kiváltandó vezetékek hossza összesen 343 fm.
Gépészet
Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új
vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Bekötő vezetékek cseréje
Építészet
A meglévő acél vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek
kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után
munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Gépészet
Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez és vízmérési pontokhoz.
Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Műszaki indoklás
Az elöregedett acél vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési
többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos
üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere
Bekötő vezeték csere
Bekötő vezeték csere
Bekötő vezeték csere
Pénzügyi források
Pályázat.

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
4 300
6 600
0
62 800
94 300
0

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások
Harkány, azbeszt cement vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések,
szakfelügyeletek igénylése.
Gerincvezetékek cseréje
Építészet
A meglévő AC vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek
kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után
munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Kiváltandó vezetékek:
Utca
Aradi utca
Hunyadi János utca
Széchenyi tér
Vasút utca
Ady Endre utca
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Avar utca
Babér utca
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Barátság útja
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bem utca
Berek utca
Buzogány utca
Ciklámen utca
Damjanich tér
Dózsa György utca
Erkel Ferenc tér
Erkel Ferenc tér
Gyöngyvirág u.
Hársfa tér

Vezeték
jellege
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Vízbekötés
Vízbekötés
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték

Szakág

Anyag

Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz

A
A
A
A
HGA
HGA
AC
KM-PVC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
KM-PVC
KM-PVC
AC
AC
AC
AC
AC
HGA
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
AC
AC
AC
KM-PVC
KM-PVC
AC
HGA
AC
AC

Átmérő
90
110
90
90
25
32
80
110
100
80
80
100
160
200
90
110
125
80
100
125
160
63
90
110
90
80
125
80
90
90
80
50
80
80

Hossz (fm)
10,6
4,3
7,4
20,8
2403,9
185,0
1589,6
3,0
1049,1
132,9
133,3
31,4
744,7
513,7
170,0
133,6
3,3
110,4
147,5
97,5
7,5
19,7
42,1
163,3
209,6
560,9
0,5
139,8
150,6
350,1
319,3
12,1
113,8
144,9

Hársfa tér
Ibolya utca
Járó József utca
Járó József utca
Járó József utca
József Attila u.
József Attila u.
József Attila u.
Koppány utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kökény u.
Kőrösi Csoma S. utca
Lanka utca
Lepke utca
Liszt Ferenc tér
Liszt Ferenc tér
Liszt Ferenc tér
Munkácsy Mihály utca
Nefelejcs utca
Petőfi Sándor utca
Petőfi Sándor utca
Pipacs utca
Rezeda utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Ságvári úti üdülőtelep
Siklósi utca
Siklósi utca
Tulipán utca
Vak Bottyán utca
Zalka Máté utca
Zalka Máté utca
Zója utca
Zrínyi Miklós utca
Zrínyi Miklós utca
Zsigmondi sétány
Zsigmondi sétány
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bartók Béla utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Hajnalka utca
Homok utca
Homok utca

Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték

Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz

AC
AC
AC
HGA
HGA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
HGA
HGA
AC
HGA
AC
AC
AC
KM-PVC
KM-PVC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
HGA
AC
AC
AC
AC
AC
KM-PVC
AC
AC
AC
AC
HGA
AC
AC
ÖV
ÖV
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC

100
80
80
40
50
80
100
200
80
80
100
125
160
50
63
80
40
100
80
200
90
225
160
80
80
125
80
80
80
50
80
80
125
200
80
90
80
100
80
80
50
100
160
150
200
110
110
90
110
90
90
90

65,0
206,1
17,1
16,3
36,7
693,3
82,1
108,2
138,8
76,0
102,9
457,2
1169,9
7,8
17,9
134,7
7,6
396,0
129,5
371,1
341,4
399,6
58,2
140,7
319,4
600,3
155,5
139,8
281,2
12,4
999,6
147,9
778,4
743,0
161,0
379,1
188,7
0,7
328,3
373,3
13,0
43,0
343,7
7,9
21,6
120,1
187,8
170,2
512,3
200,8
158,8
180,8

Lanka utca
Liliom utca
Lomb utca
Muskátli utca
Nevelők útja
Orgona utca
Rákóczi Ferenc utca
48-as tér
Arany János utca
Barátság útja
Barátság útja
Béke utca
Dankó Pista utca
Dráva utca
Fenyő tér
Fürdő utca
Fürdő utca
Hársfa utca
Ifjúság útja
Ifjúság útja
Jókai Mór utca
Korvin Ottó utca
Kör tér
Kőrösi Csoma S. utca
Kőrösi Csoma S. utca
Liget utca
Liget utca
Nyárfa tér
Siklósi utca
Szabadság utca
Szabadság utca
Szegfű tér
Táncsics Mihály utca
Táncsics Mihály utca
Üdülés utca
Virág tér
Vörösmarty Mihály
utca

Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték

Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz

KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC

90
90
90
90
90
90
90
90
110
90
110
90
90
90
90
90
110
90
90
110
90
90
90
90
110
90
110
90
110
90
110
90
110
90
90
90

668,7
265,8
166,2
200,0
199,8
173,4
195,0
208,5
2,4
564,1
563,0
952,4
200,0
203,8
143,4
529,7
751,1
267,5
511,6
402,7
339,3
185,9
155,4
236,7
469,9
378,1
110,7
133,7
3,1
231,9
52,8
144,4
669,2
197,2
360,7
104,0

Gerincvezeték

Ivóvíz

KM-PVC

90

857,5

Összesen:

34268,1

Gépészet
Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új
vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Műszaki indoklás

Az elöregedett AC vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési
többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos
üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere
Bekötés csere
Bekötés csere
Bekötés csere
Pénzügyi források
Pályázat.

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
228 500
342 700
0
15 500
23 300
0

Gördülő Beruházási Terv
Harkány szennyvíz rendszer

Készült: 2016.09.15. BARANYA-VÍZ Zrt. Harkányi Üzemigazgatóság
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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány szennyvíz rendszer
Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása
Harkány város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában
kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően gravitációs és nyomott rendszerrel épült
meg. A csatornahálózat első szakaszai 1960-ban kerültek lefektetésre, majd a település növekedésével a 70es években a hálózatot bővíteni kellett.
A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 11 db települési és
telepi átemelő található. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt húzódik. A Város 2 db
végátemelővel rendelkezik, az I. és a IX. számú MOBÁ-k szállítják a településen keletkező szennyvizet a
tisztítóműre.
A tisztítási technológia A/O rendszerű szelektor teres, anaerob és anoxikus tereket is alkalmazó
eleveniszapos eljárás.
A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 4 000 m3/d (2 x 2000 m3/d)
A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitása: 800 kg BOI5 / d
Szippantott szennyvíz fogadás: 50 m3/d
Lakosegyenérték száma: 13 300 LEÉ
Az összegyűjtött szennyvíz átemelők segítségével érkezik a szennyvíztisztító telepre úgy, hogy előbb egy
puffer tárolón halad keresztül. A nyers szennyvíz mechanikai tisztítását gépi rács biztosítja. A mechanikai
tisztítást egy osztómű követi, ami biztosítja a szennyvíz elosztását a két párhuzamos, azonos kialakítású,
önállóan is működőképes biológiai tisztítósorra.
Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a kisebb terhelésű téli időszakban lehetséges egy sort működtetve a
jobb hatékonyságú, energiatakarékosabb üzemeltetés.
Az osztóművet a biológiai tisztítósor első lépcsője, a két sorba kapcsolt anaerob-anoxikus medence követi.
Az első anaerob-anoxikus térben találkozik a nyers szennyvíz a recirkuláltatott eleveniszappal, valamint a
belső recirkulációval. Az iszap kiülepedését a beépített vízszintes tengelyű propellerkeverők működése
akadályozza meg.
A szerves anyag további biológiai lebontása a következő, mélylégbefúvással levegőztetett aerob
medencében történik, amely az eredeti kétszintes ülepítőből került kialakításra. Az aerob térben az
oxigénbevitel finombuborékos, FLYGT SANITAIRE elemek segítségével történik.
A szennyvíz-iszap elegy útja innen a meglévő, különálló műtárgyakban kialakított Dorr típusú utóülepítőbe
vezet. Itt lejátszódik a fázisszétválás. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítőkbe jut, ahol a fertőtlenítés
nátrium-hipoklorit oldattal történik, majd a befogadóba kerül.
A zsompokban összegyűlt iszapot a recirkulációs gépházban centrifugál, szivattyúkkal juttatják vissza az
anoxikus medencébe.

A biológiai tisztítás során keletkező fölös eleveniszap elvétele az eredeti szivattyúgépházon keresztül
történik. A fölös eleveniszapot a szippantott szennyvízfogadó sor utóülepítőjébe juttatják, mely műtárgy
tölti be az iszapsűrítő szerepét. A sűrítőből szivattyúval kerül az iszap az iszapvíztelenítő rendszerre, a
szalagszűrőprésre.
A szippantott szennyvizet az előkezelőbe ürítik, ahonnan a sűrítőbe, majd a sűrítő csurgalékvízével együtt
az eredeti csurgalékvíz-hálózaton keresztül a biológiai tisztítósor elejére jut.

Harkány szennyvíz rendszer
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások
Zsigmondy sétány gravitációs szennyvíz vezeték kiváltás

Elvégzendő feladatok
Szennyvízelvezetés kiépítése
Építészet
Gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással az új vezetékeknek a tükör előkészítése
(homokágy, stb…). Új (KG-PVC) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges
burkolat helyreállítások.
Gépészet
Új KG-PVC vezeték fektetése, víztelenítés, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez,
bekötővezetékek átkötése az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek kamerázása, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Műszaki indoklás
Az elöregedett vezetékek meghibásodásainak gyakorisága egyre növekvő tendenciát mutat, amely a
vezetékek korróziójából fakadóan egyre kevésbé tudja betölteni a funkcióját. Ez üzemeltetési
többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos
üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Vezetékfektetés
Vezetékfektetés
Vezetékfektetés

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Pénzügyi források
Önerő.
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások
Ságvári üdülőtelep szennyvízelvezetés kiépítése

Elvégzendő feladatok

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
11 000
14 000
0

Szennyvízelvezetés kiépítése
Építészet
Gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással az új vezetékeknek a tükör előkészítése
(homokágy, stb…). Új (KG-PVC, KPE) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése,
esetleges burkolat helyreállítások.
Gépészet
Új KG-PVC és KPE vezeték fektetése, víztelenítés, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez,
bekötővezetékek átkötése az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek kamerázása, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Szennyvízátemelő építése
Építészet
Új szennyvízátemelő akna készítése, alapozás, víztelenítés és fedlap elhelyezése.
Gépészet
Az új átemelő akna szerelvények (szivattyúk, elzárók, visszacsapók és a visszamosatást biztosító csonk,
stb.) berendezés beépítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Átemelő villamos ellátásának biztosítása, megfelelő vezérlés kiépítése, továbbá az új átemelő illesztése a
meglévő automatika rendszerhez.
Műszaki indoklás
A Ságvári üdülőtelep jelenleg nincs csatornahálózattal lefedve, s a nevével ellentétben ma már sok
ingatlanon állandó lakosok élnek, emiatt szükségessé vált a csatornahálózat bővítése.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Vezetékfektetés
Vezetékfektetés
Vezetékfektetés
Átemelő
Átemelő
Átemelő
Pénzügyi források
Önerő.

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
17 000
14 000
0
5 000
2 500
2 500

Szennyvíztisztító telep berendezéseinek korszerűsítése

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé.
A nyers szennyvíz fogadó és osztó műtárgy felújítása
Építészet
A meglévő műtárgyak vakolat hibáinak javítása.
Gépészet
Gépi spirálrács cseréje új, jobb hatásfokú gépi rácsra.
Irányítástechnika és energiaellátás
Új berendezés energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Kombinált Biológiai műtárgy felújítása
Építészet
Új műtárgyak kialakítása a meglévők felhasználásával, alapozások megerősítése, szagmentesítés kialakítása.
Gépészet
A műtárgyak gépészetének beépítése (keverő, levegőztető elemek, méréshez szükséges berendezések),
beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Légfúvó gépház berendezéseinek felújítása
Építészet
A meglévő épületben kialakított helyiségben a jelenlegi légfúvók leszerelése, újak telepítése, alapzat építése,
megfelelő szellőzés kialakítása.
Gépészet
Az új légfúvók telepítése és beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új szennyvíztisztító technológiának a vezérlése, energia szükséglete és ellátása különbözik a meglévőtől,
ezért azt illeszteni kell az új rendszerhez.
Utóülepítők felújítása
Építészet
A meglévő műtárgyak vakolathibáinak javítása, alapozás megerősítése.
Gépészet
A műtárgyakban a fémszerkezeti elemek és berendezések cseréje, új kotróhíd telepítése.

Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
TFH tisztító műtárgysor kialakítása
Építészet
Új TFH fogadóakna, előülepítő, levegőztető műtárgy építése, beüzemelése.
Gépészet
Kézi rács telepítése, szivattyúk és egyéb gépészet beépítése, beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Fertőtlenítő medence felújítás
Építészet
A fertőtlenítő medence vakolathibáinak javítása.
Gépészet
A medence körüli korlátok cseréje, vegyszeradagoló cseréje.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Iszapsűrítő felújítás
Építészet
A sűrítő medence vakolathibáinak javítása.
Gépészet
A medence fémszerkezeti elemek cseréje.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Szennyvízátemelő akna felújítása
Építészet
Az átemelő akna vakolathibáinak javítása, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.
Gépészet
Az átemelő akna új szerelvényeinek (szivattyúk, elzárók, visszacsapók, stb.) beépítése, fémszerkezeti
elemeinek cseréje rozsdamentes anyagúra.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Műszaki indoklás
A szennyvíztelepen vett minták vízvizsgálati eredményei évről évre romlanak (összes lebegőanyag, összes
foszfor gyakran határérték feletti). Ez arra utal, hogy a szennyvíztisztító technológia hatásfoka
folyamatosan romlik.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Nyers szennyvíz fogadó akna
Nyers szennyvíz fogadó akna
Nyers szennyvíz fogadó akna
Kombinált biológiai műtárgy
Kombinált biológiai műtárgy
Kombinált biológiai műtárgy
Légfúvó gépház
Légfúvó gépház
Légfúvó gépház
Utóülepítő
Utóülepítő
Utóülepítő
TFH tisztító műtárgysor
TFH tisztító műtárgysor
TFH tisztító műtárgysor
Fertőtlenítő medence
Fertőtlenítő medence
Fertőtlenítő medence
Iszapsűrítő medence
Iszapsűrítő medence
Iszapsűrítő medence
Szennyvízátemelő akna
Szennyvízátemelő akna
Szennyvízátemelő akna

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás

Tervezett költség
(eFt)
2 000
8 000
1 500
85 000
80 000
8 500
2 500
12 500
3 500
3 500
18 000
3 500
15 000
11 500
3 500
2 000
1 500
800
12 000
5 500
2 500
4 500
6 800
2 500

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Központi irányítástechnika és folyamatirányítás korszerűsítése

Elvégzendő feladatok
Szennyvíztisztító telep és az átemelők központi irányítástechnikájának kiépítése
Építészet
A kommunikációhoz szükséges antennák telepítése, azok szabványos védelemmel való ellátása.
Gépészet
A méréshez szükséges berendezések (ultrahangos szint-távadó, nyomás távadó, átfolyás mérő) beszerzése
és telepítése, a szükséges villamos berendezések helyszíni telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás

A folyamatos szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítása mellett a meglévő vezérléshez csatlakoztatni az
irányítástechnika berendezéseit. A kommunikációhoz szükséges rendszer bővítése, engedélyek beszerzése.
Műszaki indoklás
A folyamatos és biztonságos szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítása érdekében szükséges, hogy a
szennyvíztisztító telepen és a szennyvízátemelőknél esetlegesen meghibásodott berendezések
hibaelhárítását mielőbb megkezdjük. Ehhez szükséges a telep folyamatos figyelemmel kísérése a diszpécser
központban, amelyhez biztosítani kell a központi folyamatirányítást.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Vízműtelep
Vízműtelep
Vízműtelep

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
600
4 000
2 000

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Szennyvízátemelők berendezéseinek korszerűsítése

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési engedély elkészítése és beadása a hatóság felé.
Szennyvíz végátemelő tárolókapacitásának bővítése, gépészetének korszerűsítése
Építészet
Meglévő átemelő kapacitásának bővítése új fogadóakna építésével.
Gépészet
Csövek és egyéb szerelvények kialakítása, új szivattyúk telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
2. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése
Építészet
Kezelő épület tetőszerkezetének kialakítása, épület felújítása.
Gépészet
Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges
berendezések telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
3. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése
Építészet
Fogadóakna vakolathibáinak javítása, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.

Gépészet
Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges
berendezések telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
10. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése
Építészet
Fogadóakna vakolathibáinak javítása, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.
Gépészet
Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges
berendezések telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
11. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése
Építészet
Fogadóakna vakolathibáinak javítása, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.
Gépészet
Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges
berendezések telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Műszaki indoklás
Az 1. sz. szennyvíz végátemelő létesítésekor a tervezett kapacitás ma már nem tudja biztosítani a
biztonságos üzemeltetést. Ezért szükséges az átemelő kapacitásának a bővítése.
A 2., 3., 10., ill. a 11. sz. szennyvízátemelők aknák építészeti és gépészeti berendezések állapota (rendszeres
karbantartása mellett) folyamatosan amortizálódik. Ezért szükséges az átemelő aknák felújítása.
Becsült költségek
Objektum megnevezés

Objektum elem

I.sz. szennyvíz végátemelő

építészet

Felújítás

Tervezett
költség (eFt)
10 000

I.sz. szennyvíz végátemelő

gépészet

Felújítás

7 000

I.sz. szennyvíz végátemelő

Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás

3 000

II. sz. szennyvízátemelő felújítása
II. sz. szennyvízátemelő felújítása

építészet
gépészet

Felújítás
Felújítás

2 000
3 500

II. sz. szennyvízátemelő felújítása

Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás

500

III. sz. szennyvízátemelő felújítása

építészet

Felújítás

2 000

III. sz. szennyvízátemelő felújítása

gépészet

Felújítás

1 800

III. sz. szennyvízátemelő felújítása

Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás

1 200

X. sz. szennyvízátemelő felújítása

építészet

Felújítás

2 000

X. sz. szennyvízátemelő felújítása
X. sz. szennyvízátemelő felújítása

gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás

1 800
1 200

XI. sz. szennyvízátemelő felújítása

építészet

Felújítás

2 000

XI. sz. szennyvízátemelő felújítása

gépészet

Felújítás

1 800

XI. sz. szennyvízátemelő felújítása

Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás

1 200

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Szennyvíztelepre érkező szennyvíz mennyiségének pontos mérése megfelelő áramlásmérő
kiépítésével

Elvégzendő feladatok
Mennyiségmérő beépítése
Építészet
Meglévő átfolyás-mérő kiszerelése, akna felújítása, vakolathibák javítása.
Gépészet
Az új mennyiségmérő berendezés beépítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új berendezés illesztése a meglévő rendszerhez.
Műszaki indoklás
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Mennyiségmérő
Mennyiségmérő
Mennyiségmérő

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás
Felújítás

Tervezett költség
(eFt)
300
3 000
2 000

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások
Harkány, azbeszt cement vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési engedély elkészítése és beadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések,
szakfelügyeletek igénylése.
Gerincvezetékek cseréje
Építészet

A meglévő AC gravitációs, ill. a nyomott vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges
burkolatbontással), vezetékek kiemelése, a munkaárok előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE, KGPVC) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Kiváltandó vezetékek:
Utca
Zsigmondi sétány
Hársfa tér
Bajcsy Zsilinszky Endre u.
Bartók Béla út
Erkel Ferenc tér
József Attila u.
Liszt Ferenc tér

Vezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték

Szakág
Szennyvíz

Anyag
AC

Átmérő Hossz (fm)
150
60,1

Szennyvíz

AC

200

2,7

Szennyvíz

AC

200

76,8

Szennyvíz

AC

200

181,9

Szennyvíz

AC

200

92,6

Szennyvíz

AC

200

78,6

Szennyvíz

AC

200

281,4

Ady Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

314,7

József Attila u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

715,7

Kossuth Lajos utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

178,0

Zsigmondi sétány

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

254,4

Erkel Ferenc tér

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

250

75,7

Ady Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

216,0

Hársfa tér

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

126,4

Korvin Ottó utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

117,9

Sallai utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

124,9

Bartók Béla út

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

326,1

Ady Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

184,3

Arany János utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

45,3

Bajcsy Zsilinszky Endre u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

349,3

Kossuth Lajos utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

543,4

Liszt Ferenc tér

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

215,1

Zsigmondi sétány

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

378,1

Bajcsy Zsilinszky Endre u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

120,3

Korvin Ottó utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

25,8

Rózsa Ferenc utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

5,4

Ságvári Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

140,9

Sallai utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

136,4

Zalka Máté utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

99,4

Zalka Máté utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

250

41,5

Ságvári Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

150,0

Zalka Máté utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

38,8

Bajcsy Zsilinszky Endre u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

225,1

Bajcsy Zsilinszky Endre u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

KM-PVC

100

390,2

Gépészet
Új (KPE, KG-PVC) nyomott, ill. a gravitációs vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc
vezetékekhez, bekötővezetékek az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek kamerázása, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Műszaki indoklás
Az elöregedett AC vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési
többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos
üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Gerinc vezeték csere

építészet

Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
42 000

Gerinc vezeték csere

gépészet

Beruházás

63 000

Gerinc vezeték csere

Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás

0

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.

Objektum elem

Gördülő Felújítási és Pótlási
Terv
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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi vízmű
rendszer
Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat, Márfa Önkormányzat, Drávaszabolcs Önkormányzat, Gordisa
Önkormányzat, Matty Önkormányzat, Drávapalkonya Önkormányzat, Drávacsehi Önkormányzat
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása
A rendszer ivóvízellátása biztosított, a vízmű rendszer az ivóvíz ellátási igényeket mind mennyiségi, mind
minőségi szempontból képes ellátni. A lakosok száma összesen 6.060 fő, ebből az ivóvízzel ellátott
lakosok száma 6.060 fő, az ivóvízhálózat létesítési évei: Harkány 1960., Márfa 1987., Drávaszabolcs 1980.,
Gordisa, 1995., Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi 1996.
A rendszer vízellátása hat nyomászónás. Az I. nyomászóna a szállítóvezetékről megtáplált Márfa, Harkány
települések, a II. nyomászóna Drávaszabolcs és Gordisa települések. A III. nyomászóna a Harkány
szőlőhegyi rész, ahová nyomásfokozó szivattyúk juttattatják fel a vizet, illetve a IV. nyomászóna, amely a
III. nyomászónából van megtáplálva és szintén nyomásfokozó szivattyúk juttatják a vizet a zónába. Az V.
nyomászóna Matty település, amely a II. nyomászónából kapja a vizet nyomásfokozón keresztül. A VI.
nyomászóna Drávapalkonya, Drávacsehi települések, mely ugyancsak a II. nyomászónából kapja a vizet
nyomásfokozón keresztül.
A vízellátó mű kapacitása 1.200 m3/d (438.000 m3/év) az engedélyezett vízkivétel alapján. A márfai 3. sz.
kút (kataszteri száma: K-4, helye: Diósviszló Hrsz.: 268/3.) vízbázisa karsztvíz. A kitermelt víz minősége
kezelést nem, csak fertőtlenítést igényel. A fertőtlenítés NaOCl oldat adagolással történik. A
vízfelhasználás közcélú, a vízkivétel folyamatos. A vízigények biztonságos kielégítése miatt vízátvételi
lehetőség van a nyári időszakban,- mikor a vízfogyasztás magasabb az átlagosnál – a Pécs-Harkány NA
300 regionális vezetékről, valamint a siklósi kutak felől, Siklós városán keresztül. A vízhasználat jellege
közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házibekötéses.
A megfelelő nyomásértékeket a hálózatba beiktatott nyomásfokozó berendezések, illetve a rendszer magas
pontjain elhelyezett 2 db 500, 1 db 20, 1 db 25 m3 hasznos térfogatú víztározók, illetve 1 db 100 és 3 db
50 m3 hasznos térfogatú, átfolyó rendszerű víztornyok biztosítják. A vízműrendszer automatikus, de kézi
üzemben is tud dolgozni.
A vízszállító rendszer a településeket összekötő vezetékekből, illetve a települési belső (kör- és
ágvezetékes) elosztó hálózatokból áll. Az ivóvíz hálózat hossza 118,1 km. A gerincvezeték 315, 225, 200,
160, 125, 110, 90, 63, 50, 40 mm-es KM-PVC, KPE, AC, acél, öv. és hg. csőből épültek. A házi bekötések
darabszáma 4.113 db, 1”-os és ¾”-os KPE, acél és hg. csőből kerültek kialakításra a megrendelő
adatszolgáltatása szerint.

Harkány kistérségi vízmű rendszer
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások
2016-ban nem terveztünk felújításokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem tette
szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások
Harkány, szőlőhegyi nyomásfokozók felújítása

Elvégzendő feladatok
Tároló medencék korszerűsítése
Építészet
Medence festése, ajtók cseréje, felépítmény felújítása, vakolathibák kijavítása.
Gépészet
A medencében kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.
Irányítástechnika és energiaellátás
A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.
Műszaki indoklás
A folyamatos üzemeltetés mellett végzett karbantartások elvégzése esetén is szükség van nagyobb,
átfogóbb felújításokra, amelyek biztosítják az állagmegóvást, és a biztonságos, megfelelő minőségű ivóvíz
szolgáltatást.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Tároló medence
Tároló medence
Tároló medence

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
2 500
2 000
500

Pénzügyi források
Bérleti díj.
2x500-as magas tároló medence felújítása

Elvégzendő feladatok
Tároló medencék korszerűsítése
Építészet
Medence festése, ajtók cseréje, felépítmény felújítása, vakolathibák kijavítása.
Gépészet
A medencében kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.
Irányítástechnika és energiaellátás

A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.
Műszaki indoklás
A folyamatos üzemeltetés mellett végzett karbantartások elvégzése esetén is szükség van nagyobb,
átfogóbb felújításokra, amelyek biztosítják az állagmegóvást, és a biztonságos, megfelelő minőségű ivóvíz
szolgáltatást.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Tároló medence
Tároló medence
Tároló medence

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
2 500
2 000
500

Pénzügyi források
Bérleti díj.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások
Az elkövetkezendő 6-15 évben nem tervezünk felújításokat, mivel a rendszer állapota nem tette
szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.

Gördülő Felújítási és Pótlási
Terv
Harkány szennyvíz rendszer

Készült: 2016.09.15. BARANYA-VÍZ Zrt. Harkányi Üzemigazgatóság
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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány szennyvíz rendszer
Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása
Harkány város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában
kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően gravitációs és nyomott rendszerrel épült
meg. A csatornahálózat első szakaszai 1960-ban kerültek lefektetésre, majd a település növekedésével a 70es években a hálózatot bővíteni kellett.
A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 11 db települési és
telepi átemelő található. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt húzódik. A Város 2 db
végátemelővel rendelkezik, az I. és a IX. számú MOBÁ-k szállítják a településen keletkező szennyvizet a
tisztítóműre.
A tisztítási technológia A/O rendszerű szelektor teres, anaerob és anoxikus tereket is alkalmazó
eleveniszapos eljárás.
A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 4 000 m3/d (2 x 2000 m3/d)
A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitása: 800 kg BOI5 / d
Szippantott szennyvíz fogadás: 50 m3/d
Lakosegyenérték száma: 13 300 LEÉ
Az összegyűjtött szennyvíz átemelők segítségével érkezik a szennyvíztisztító telepre úgy, hogy előbb egy
puffer tárolón halad keresztül. A nyers szennyvíz mechanikai tisztítását gépi rács biztosítja. A mechanikai
tisztítást egy osztómű követi, ami biztosítja a szennyvíz elosztását a két párhuzamos, azonos kialakítású,
önállóan is működőképes biológiai tisztítósorra.
Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a kisebb terhelésű téli időszakban lehetséges egy sort működtetve a
jobb hatékonyságú, energiatakarékosabb üzemeltetés.
Az osztóművet a biológiai tisztítósor első lépcsője, a két sorba kapcsolt anaerob-anoxikus medence követi.
Az első anaerob-anoxikus térben találkozik a nyers szennyvíz a recirkuláltatott eleveniszappal, valamint a
belső recirkulációval. Az iszap kiülepedését a beépített vízszintes tengelyű propellerkeverők működése
akadályozza meg.
A szervesanyag további biológiai lebontása a következő, mélylégbefúvással levegőztetett aerob
medencében történik, amely az eredeti kétszintes ülepítőből került kialakításra. Az aerob térben az
oxigénbevitel finombuborékos, FLYGT SANITAIRE elemek segítségével történik.
A szennyvíz-iszap elegy útja innen a meglévő, különálló műtárgyakban kialakított Dorr típusú utóülepítőbe
vezet. Itt lejátszódik a fázisszétválás. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítőkbe jut, ahol a fertőtlenítés
nátrium-hipoklorit oldattal történik, majd a befogadóba kerül.
A zsompokban összegyűlt iszapot a recirkulációs gépházban centrifugál, szivattyúkkal juttatják vissza az
anoxikus medencébe.

A biológiai tisztítás során keletkező fölös eleveniszap elvétele az eredeti szivattyúgépházon keresztül
történik. A fölös eleveniszapot a szippantott szennyvízfogadó sor utóülepítőjébe juttatják, mely műtárgy
tölti be az iszapsűrítő szerepét. A sűrítőből szivattyúval kerül az iszap az iszapvíztelenítő rendszerre, a
szalagszűrőprésre.
A szippantott szennyvizet az előkezelőbe ürítik, ahonnan a sűrítőbe, majd a sűrítő csurgalékvízével együtt
az eredeti csurgalékvíz-hálózaton keresztül a biológiai tisztítósor elejére jut.

Harkány szennyvíz rendszer
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások
2017-ben nem terveztünk felújításokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem tette
szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások
I-es végátemelő aggregátor felújítása

Elvégzendő feladatok
Szennyvíz végátemelő áramfejlesztő felújítása
Építészet
Meglévő helyiség leválasztása az átemelő fogadó aknától.
Gépészet
Áramfejlesztő felújítása, beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Áramfejlesztő csatlakoztatása a meglévő vezérlő szekrényhez.
Műszaki indoklás
Az átemelőnek folyamatos áramellátáshoz van szüksége a biztonságos üzemeltetéshez, ezért a meglévő
aggregátort (amely jelenleg üzemképtelen) meg kell javítani és újra üzembe kell helyezni.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Áramfejlesztő
Áramfejlesztő
Áramfejlesztő

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
XI-es átemelő felújítása

Elvégzendő feladatok
Szennyvíz átemelő felújítása
Építészet

Felújítás
Felújítás
Felújítás

Tervezett költség
(eFt)
250
650
150

Nem tartalmaz építészeti munkát.
Gépészet
Meglévő villamos berendezések cseréje, új szint-távadó beépítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
A vezérlés átalakítása, PLC átprogramozása, folyamatirányítás módosítása.
Műszaki indoklás
Az átemelő távolról nem vezérelhető, amely az üzemeltetés során sok problémát okoz. Ezért szükség van
a vezérlés átalakításához a biztonságos üzemeltetés érdekében.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Áramfejlesztő
Áramfejlesztő
Áramfejlesztő

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Tervezett költség
(eFt)
Felújítás
Felújítás
Felújítás

0
550
150

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Szennyvíztisztító telep folyamatirányítás felújítása

Elvégzendő feladatok
Szennyvíztisztító telep irányítástechnika felújítása
Építészet
A szükséges víziközmű objektumok jelzőkábellel való összekötése.
Gépészet
A méréshez szükséges berendezések telepítése, beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
A telep egyes objektumairól érkezett jelek csatlakoztatása a meglévő irányítástechnikai rendszerhez.
Műszaki indoklás
A biztonságos üzemeltetés érdekében a folyamatos monitorozás és a naplózás elengedhetetlen. Ezért
szükség van a telep irányítástechnikai fejlesztésére.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Szennyvíztelep irányítástechnika
Szennyvíztelep irányítástechnika
Szennyvíztelep irányítástechnika
Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás
Felújítás

Tervezett
költség (eFt)
500
1 500
2 000

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások
A 6-15 éves időszakban nem tervezünk felújításokat, mivel a rendszer állapota nem tette szükségessé,
illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.

Baranya-Víz Zrt., mint beolvasztó társaság
VAGYONMÉRLEG TERVEZETE (BEOLVADÁS ELŐTT)
2016. június 30.
Cg.: 02-10-060389
adatok ezer forintban

sorjel
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

Megnevezés
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
SAJÁT TŐKE
JEGYZETT TŐKE
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)
TŐKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
CÉLTARTALÉKOK
KÖTELEZETTSÉGEK
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Könyv
szerinti
értéken
372 285
31 040
341 245
1 037 181
82 971
860 707
93 503
9 670
1 419 136
44 821
15 160

Rendező
tételek

Vagyonértékelés szerinti
értéken
0
372 285
31 040
341 245
0

0
0
0

116 977

-87 316
11 907
1 012 525
54 195
958 330
349 883
1 419 136

1 037 181
82 971
860 707
93 503
9 670
1 419 136
44 821
15 160

-87 316

116 977
-87 316

87 316
0
0

0
11 907
1 012 525

0
0

54 195
958 330
349 883
1 419 136

Mohács, 2016. augusztus 25.

A vállalkozás vezetője

Baranya-Víz Zrt., mint átalakulással létrejövő jogutód társaság
VAGYONMÉRLEG TERVEZETE
2016. június 30.

sorjel
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

Megnevezés
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
SAJÁT TŐKE
JEGYZETT TŐKE
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE
TŐKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
CÉLTARTALÉKOK
KÖTELEZETTSÉGEK
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Baranya-Víz
Zrt
(beolvasztó)

Komló-Víz
Kft
(beolvadó)

372 285
31 040
341 245

51 076
51 076

1 037 181
82 971
860 707

356 234
12 126
341 617

93 503
9 670
1 419 136
44 821
15 160

2 491
407 310
120 213
219 690

116 977
-87 316

-99 477

11 907
1 012 525

0
286 654

54 195
958 330
349 883
1 419 136

271 034
15 620
443
407 310

Együttesen
423 361
31 040
392 321
0
1 393 415
95 097
1 202 324
0
95 994
9 670
1 826 446
165 034
234 850
0
116 977
-186 793
0
0
0
11 907
1 299 179
0
325 229
973 950
350 326
1 826 446

Cg.: 02-10-060389

Különbözetek/
Rendezés
0
0
0
0
-127 103
0
-127 103
0
0
0
-127 103
11 907
-219 530
44 644
186 793

-11 907
-127 103

-127 103
0
-127 103

Mohács, 2016. augusztus 25.
A vállalkozás vezetője

Jogutód
Baranya-Víz
Zrt
423 361
31 040
392 321
0
1 266 312
95 097
1 075 221
0
95 994
9 670
1 699 343
176 941
15 320
0
161 621
0
0
0
0
0
1 172 076
0
325 229
846 847
350 326
1 699 343

Komló-Víz Kft., mint beolvadó társaság
VAGYONMÉRLEG TERVEZETE
2016. június 30.
Cg.: 02-09-065336
adatok ezer forintban

sorjel
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

Megnevezés
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
SAJÁT TŐKE
JEGYZETT TŐKE
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)
TŐKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
CÉLTARTALÉKOK
KÖTELEZETTSÉGEK
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Könyv
szerinti
értéken
51 076
51 076
356 234
12 126
341 617

Rendező
tételek

Vagyonértékelés szerinti
értéken
0
51 076
0
51 076
0

-93 420

-6 057

356 234
12 126
341 617
0
2 491
0
407 310
120 213
219 690
0
0
-99 477

-6 057

6 057

0

286 654

0

271 034
15 620
443
407 310

0
0

286 654
0
271 034
15 620
443
407 310

2 491
407 310
120 213
219 690

0
0
0

Mohács, 2016. augusztus 25.

A vállalkozás vezetője

A vállalkozás megnevezése:

Baranya-Víz Víziközmű Szolgáltató Zrt.

A vállalkozás címe:

7700 Mohács, Budapesti országút 1.

A vállalkozás statisztikai számjele:

24257017 3600 114 02

A vállalkozás cégjegyzék száma:

02-10-060389

2016. június 30.

VAGYONMÉRLEG TERVEZETE

Mohács, 2016. augusztus 25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tárgy: Döntés Harkány Város Településrendezési
Tervének 2016. II. számú módosítása ügyében,
rendeletalkotás a HÉSZ módosításáról

Melléklet: HÉSZ módosítás, Rendelet
módosítás tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
5.) 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:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

1/2007. (II.06.)

Rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Minősített többség

TERJEDELEM:

1. oldal előterjesztés
2. oldal rendelet tervezet
48. oldal HÉSZ módosítás

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. szeptember 08. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Harkány Város Településrendezési Tervének 2016. II. számú
módosítása ügyében, rendeletalkotás a HÉSZ módosításáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-Testület a 2016. 03. 31-i ülésén a következők szerint határozott:
„A város önkormányzatának képviselőtestülete a HÉSz módosítását határozza el azzal, hogy lehetővé
kívánja tenni birtokközpont kialakítását az erre alkalmas mezőgazdasági övezetekben.”
A 2016. 05. 26-i ülésén pedig már elfogadta a Testület a záró véleményezési dokumentációt, melyet
továbbítottunk az Állami Főépítésznek a záró vélemény kiadása érdekében. Lukáts István Állami
Főépítész Úr a dokumentációt átvizsgálva további kérdések tisztázását tartotta szükségesnek, ezért
egyeztető tárgyalást hívott össze. Az egyeztető tárgyalás sikeresen lezárult, ellentétes vélemények nem
alakultak ki, ezért az ott elhangzott módosításokkal az Állami Főépítész kiadta a záró véleményét,
melyet a mellékelt anyag is tartalmaz.
Jelenleg tehát abban a szakaszában vagyunk a Rendezési Terv II. számú módosításának, ahol a
módosított HÉSZ-t rendelettel kell elfogadnia a Tisztelt Képviselő-Testületnek.
Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
Határozati javaslat:
Döntés a Településrendezési Terv 2016-II. számú módosításáról és a módosított záró dokumentáció
elfogadásáról
1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hübner Tervező Kft. által
összeállított, valamint az Állami Főépítész által jóváhagyott és jelen előterjesztés mellékletét
képező, módosított záró dokumentációt és a Településrendezési Terv 2016. II. számú
módosítását.
Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, műszaki ov.
Harkány, 2016. szeptember

Albrecht Ferenc műszaki ov

Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló, többször módosított 1/2007 (II.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012 Kormány rendelet 9. számú mellékletében felsorolt, a
véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek;
Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényesség Felügyeleti
Főosztály,
Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal,
Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály,
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály,
Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,
Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály,
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság,
Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Országos Atomenergia Hivatal,
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
Magyar Közút Nonprofit Zrt,
Siklós Város Önkormányzata,
Gordisa Község Önkormányzata,
Ipacsfa Község Önkormányzata,
Kovácshida Község Önkormányzata,
Márfa Község Önkormányzata,
Szava Község Önkormányzata,
Csarnóta Község Önkormányzata,
Túrony Község Önkormányzata,
Bisse Község Önkormányzata
véleményét kikérve a következőket rendeli el:

ÚJRASZABÁLYOZÓ MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
1. §

Az 1/2007 (II.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 29. § (14)
bekezdéssel egészül ki.
(14) Birtokközpont kialakítása
a.) az Má-1, Má-6 jelű övezetekben birtokközpont létesíthető
b.) a birtokközpont legkisebb területe minimum 20.000 m2, beépítettsége maximum
35%
c.) a birtokközponton belül max. 1.000 m2-es bruttó alapterületű épületek helyezhetők
el, max. 7,5 m-es építménymagassággal
d.) a birtokközpontban az adott terület művelésével kapcsolatos technológiai
létesítmények (termésszárító, tisztító, tároló, kémény) max. magasság 30,0 m.
e.) a birtokközpont telkén az építési vonal (előkert) a közúttól minimum 50 m-re
alakítható ki, a telken belül, a telekhatárok mentés 15 m-es fásítás készítendő. A
védőfásítás (tájfásítás) a létesítmény használatbavételi eljárásáig megvalósítandó,
honos, előnevelt fafajok alkalmazásával.
f.) a tervezett építmények színezése vegye figyelembe a kialakult tájkaraktert, a
tájképi értékek látványát. Elsődlegesen a meleg színek (pasztell hatású,
színárnyalatú) alkalmazására kell törekedni.

2. §

Birtokközpont nem létesíthető
a.) országos ökológiai hálózat övezetében
b.) tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. Előírásait a folyamatban
lévő ügyekben kell alkalmazni.

Harkány, 2016. 09. 08.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

HARKÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS – 2016-II

HARKÁNY
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
MÓDOSÍTÁS
2016-II

TERVEZŐ

HÜBNER TERVEZŐ KFT

TELEPÜLÉSTERVEZÉS

DR. HÜBNER MÁTYÁS
okl. építészmérnök
vezető tervező
TT/1É-02-0107

TAR TALOMJEGYZÉK
1. ELŐZMÉNYEK
2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
3. A VÉLEMÉNYEZTETÉSI FOLYAMAT ÖSSZEFOGLALÁSA
4. A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS EGYEZTETÉSE - ZÁRÓVÉLEMÉNY
5. A VÉLEMÉNYEZÉSBEN RÉSZT VETT SZERVEK LEVELEI

2016. MÁJUS HÓ

HÜBNER TERVEZŐ KFT
7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

1

HARKÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS – 2016-II

1. ELŐZMÉNYEK
Harkány Város Önkormányzata támogatni kívánja azon mezőgazdasági termelőket, akik a
városban rendelkeznek földterülettel, és a jelenleg ismert, vagy várható pályázati forrásokat
kihasználva mezőgazdasági üzemeket kívánnak létesíteni, és ezáltal új munkahelyeket teremteni.
Harkány hatályos településrendezési terve a város mezőgazdasági területeit építési szempontból 8
övezetre tagolta, melyek közül
 az Má-1 jelű nagyüzemi művelésű övezet
 az Má-6 jelű mezőgazdasági majorok elhelyezésére kijelölt övezet
részben a részletes övezeti szabályok, részben az övezet elhelyezkedése miatt a fejlesztés
lehetőségeit erősen korlátozza.
A város önkormányzatának képviselőtestülete a HÉSZ módosítását határozta el azzal, hogy
lehetővé kívánja tenni birtokközpont kialakítását az erre alkalmas mezőgazdasági övezetekben.
2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
- rendelettel jóváhagyandó munkarész Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének
……/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatról szóló, többször módosított 1/2007 (II.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVlll. törvény 6. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 Kormány rendelet 9.
számú mellékletében felsorolt, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek;
Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényesség Felügyeleti
Főosztály,
Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal,
Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi
Osztály,
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály,
Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,
Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály,
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság,
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Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Országos Atomenergia Hivatal,
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,
Magyar Közút Nonprofit Zrt,
Siklós Város Önkormányzata,
Gordisa Község Önkormányzata,
Ipacsfa Község Önkormányzata,
Kovácshida Község Önkormányzata,
Márfa Község Önkormányzata,
Szava Község Önkormányzata,
Csarnóta Község Önkormányzata,
Túrony Község Önkormányzata,
Bisse Község Önkormányzata
véleményét kikérve a következőket rendeli el:
ÚJRASZABÁLYOZÓ MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
1. §

Az 1/2007 (II.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 29. § (14) bekezdéssel
egészül ki.
(14) Birtokközpont kialakítása
a.) az Má-1, Má-6 jelű övezetekben birtokközpont létesíthető
b.) a birtokközpont legkisebb területe minimum 20.000 m2, beépítettsége maximum 35%
c.) a birtokközponton belül max. 1.000 m2-es bruttó alapterületű épületek helyezhetők el,
max. 7,5 m-es építménymagassággal
d.) a birtokközpontban az adott terület művelésével kapcsolatos technológiai létesítmények
(termésszárító, tisztító, tároló, kémény) max. magasság 30,0 m.
e.) a birtokközpont telkén az építési vonal (előkert) a közúttól minimum 50 m-re alakítható
ki, a telken belül, a telekhatárok mentés 15 m-es fásítás készítendő. A védőfásítás
(tájfásítás) a létesítmény használatbavételi eljárásáig megvalósítandó, honos, előnevelt
fafajok alkalmazásával.
f.) a tervezett építmények színezése vegye figyelembe a kialakult tájkaraktert, a tájképi
értékek látványát. Elsődlegesen a meleg színek (pasztell hatású, színárnyalatú)
alkalmazására kell törekedni.

2. §

Birtokközpont nem létesíthető
a.) országos ökológiai hálózat övezetében
b.) tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. Előírásait a folyamatban lévő
ügyekben kell alkalmazni.

Harkány, 2016. 09. 08.
Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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Szerkezeti tervi kivonat a hatályos Országos Területrendezési Tervből
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Szerkezeti tervi kivonat Baranya Megye Területrendezési Tervből

A TELEPÜLÉST ÉRINTŐ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ÖVEZETEK

Országos ökológiai hálózat övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete

Jó termőhelyi adottságú szántóterület

Országos vízminőségvédelmi terület övezete
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övezete

A TELEPÜLÉST ÉRINTŐ BARANYA MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ÖVEZETEK

Magterület övezete
Ökológiai folyosó övezete

Erdőtelepítésre alkalmas erdőterület övezete

Földtani veszélyforrás terület övezete
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3. A VÉLEMÉNYEZTETÉSI FOLYAMAT ÖSSZEFOGLALÁSA
Harkány Város Településrendezési Tervének 2. számú módosítása
A véleményeztetési folyamat összefoglalása
A partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati határozatban nevesített államigazgatási, valamint
egyéb szervezeteknek Harkány város polgármestere a 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet szerinti
egyszerűsített eljárás keretében a 41. §. (3) bek-ben foglaltaknak megfelelően megküldte a
módosítási dokumentációt.
A dokumentumokkal kapcsolatban tett állásfoglalások az alábbiak:
1. A véleményezésre megküldött dokumentációra nem válaszolt
 Ipacsfa Község Önkormányzata
 Kovácshida Község Önkormányzata
 Márfa Község Önkormányzata
 Szava Község Önkormányzata
 Csarnóta Község Önkormányzata
 Túrony Község Önkormányzata
 Bisse Község Önkormányzata
 Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
2. A véleményezésben nem kívánt részt venni
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Felügyeleti Főosztály Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály
 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
 Magyar Közút Nonprofit Zrt
 Siklós Város Önkormányzata
 Gordisa Község Önkormányzata
3. A véleményezésre megküldött dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem tett,
elfogadásra javasolta
 Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
 Országos Atomenergia Hivatal
 Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály, Engedélyezési és
Forgalomszabályozási Osztály
 Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
 Baranya Megyei Rendőr Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
 A módosítással kapcsolatban a lakossági egyeztetésen észrevétel nem volt.
4. A véleményezésre megküldött dokumentációval kapcsolatban észrevételt tett
 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
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o A város közigazgatási területét érintő övezetekről tájékoztat. A HÉSZ módosítás
birtokközpont elhelyezéséről és kialakításáról szól és kizárja a létesítés lehetőségét az
országos ökológiai hálózat, valamint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezetében.



Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
o Birtokközpont elhelyezéséről természetesen a létesítésre vonatkozó jogszabályi
előírások figyelembe veendők (felsorolásuk nem a HÉSZ feladata).
o Harkány város új településrendezési terve előreláthatólag 2016 év során készül el, és a
314/2012 (XI.8.) kormányrendeletben megfogalmazott előírások szerint készül.



Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
o A HÉSZ módosítása a birtokközpont elhelyezésére vonatkozik. A város területén történő
építések esetében természetesen az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások
betartandók.



Baranya Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
o A termőföld védelmével kapcsolatos eljárási szabályokra hívja fel a figyelmet.



Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényesség
Felügyeleti Főosztály
o A módosításról szóló önkormányzati döntést és partnerségi egyeztetésről szóló
önkormányzati határozatot az összefoglalóhoz mellékeltük.
o A HÉSZ megfeleltetése a magasabb rendű jogszabályoknak: Harkány város új (a
314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott tartalmú) településrendezésének
készítése folyamatban van. A tervezett ütemezés:
 megalapozó munkarészek, koncepció, ITS  2016. II. negyedév
 településszerkezeti terv, HÉSZ  2016 vége
Fentiek miatt a HÉSZ átdolgozását az önkormányzat nem tartja indokoltnak.

Baksai Endre Tamás polgármester
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4. A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS EGYEZTETÉSE - ZÁRÓVÉLEMÉNY
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5. A VÉLEMÉNYEZÉSBEN RÉSZT VETT SZERVEK LEVELEI
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1

BARANYA-VÍZ
Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ALAPSZABÁLYA
módosításokkal egységes szerkezetben
PREAMBULUM
A BARANYA-VÍZ Zrt. gazdasági társaság tagjai csak önkormányzatok, illetve ezek 100
%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek lehetnek.
I. FEJEZET
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, FIÓKTELEPE, IDŐTARTAMA, ALAPÍTÓI
1. §.
1.a. A társaság cégneve:

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b. A társaság rövidített elnevezése:

BARANYA-VÍZ Zrt.
2. §.

2.a. A társaság székhelye:
2.b. A társaság fióktelepei:
- 7800. Siklós, Gordisai u. 2.
- 7300. Komló, Kossuth L. u. 9.
- 7900. Szigetvár, Gyár u. 1.

7700. Mohács, Budapesti országút 1.

3. §.
3. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időre alakult.
4. §.

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESEI)
I.
Mohács és Vidéke körzetének részvényesei
1.) Kölked Község Önkormányzata
7717. Kölked, II. Lajos u. 12.
Törzsszám: 724023.
2.) Lánycsók Község Önkormányzata
7759. Lánycsók, Kossuth L. u. 3.
Törzsszám: 330662.
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3.) Görcsönydoboka Község Önkormányzata
7728. Görcsönydoboka, Csele u. 23.
Törzsszám: 333717.
4.) Liptód Község Önkormányzata
7758. Liptód, Dobó J. u. 1.
Törzsszám: 333784.
5.) Székelyszabar Község Önkormányzata
7737. Székelyszabar, Árpád u. 53.
Törzsszám: 333674.
6.) Hímesháza Község Önkormányzata
7735. Hímesháza, Kossuth L. u. 82.
Törzsszám: 330640.
7.) Erdősmárok Község Önkormányzata
7735. Erdősmárok, Ady E. u. 59.
Törzsszám: 333663.
8.) Szűr Község Önkormányzata
7735. Szűr, Kossuth L. u. 15.
Törzsszám: 333685.
9.) Geresdlak Község Önkormányzata
7733. Geresdlak, Hunyadi u. 22.
Törzsszám: 330639.
10.) Maráza Község Önkormányzata
7733. Maráza, Fő u. 50.
Törzsszám: 335139.
11.) Fazekasboda Község Önkormányzata
7732. Fazekasboda, Kossuth L. u. 26.
Törzsszám: 335128.
12.) Homorúd Község Önkormányzata
7716. Homorúd, Hársfa tér 9.
Törzsszám: 330507.
13.) Mohács Város Önkormányzata
7700. Mohács, Széchenyi tér 1.
Törzsszám: 724012.
14.) Kisnyárád Község Önkormányzata
7759. Kisnyárád, Kossuth L. u. 34.
Törzsszám: 333751.
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II.
Törölve
III.
15.) Beremend Nagyközség által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Beremend Nagyközség Önkormányzata közös képviselő
7827. Beremend, Szabadság tér 1.
Törzsszám: 724067.
Kásád Község Önkormányzata
7827. Kásád, Kossuth L. u. 31.
Törzsszám: 333926.
Bezedek Község Önkormányzata
7782. Bezedek, Kossuth L. u. 77.
Törzsszám: 555896.
Ivándárda Község Önkormányzata
7781. Ivándárda, Kossuth L. u. 22.
Törzsszám: 555885.
Lippó Község Önkormányzata
7781. Lippó, Kossuth L. u. 84.
Törzsszám: 330684.
Sárok Község Önkormányzata
7781. Sárok, Kossuth u. 57.
Törzsszám: 555906.
Töttös Község Önkormányzata
7755. Töttös, Hunyadi u. 6.
Törzsszám: 335096.
Bisse Község Önkormányzata
7811. Bisse, Petőfi u. 43.
Törzsszám: 334208.
Bosta Község Önkormányzata
7811. Bosta, Kodály Z. u. 34.
Törzsszám: 334219.
Márok Község Önkormányzata
7774. Márok, Kossuth L. u. 73.
Törzsszám: 333971.
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Csarnóta Község Önkormányzata
7811. Csarnóta, Fő út 25.
Törzsszám: 334912.
Garé Község Önkormányzata
7812. Garé, Rákóczi u. 72.
Törzsszám: 334231.
Regenye Község Önkormányzata
7833. Regenye, Fő u. 51.
Törzsszám: 334604.
Szilvás Község Önkormányzata
7811. Szilvás, Attila u. 35.
Törzsszám: 334220.
Szőke Község Önkormányzata
7833. Szőke, Fő u. 7.
Törzsszám: 334615.
Kisharsány Község Önkormányzata
7821. Kisharsány, Petőfi u. 25.
Törzsszám: 556178.
Kistapolca Község Önkormányzata
7823. Kistapolca, Jókai u. 4.
Törzsszám: 334110.
Nagyharsány Község Önkormányzata
7822. Nagyharsány, Kossuth L. u. 54.
Törzsszám: 331186.
Nagytótfalu Község Önkormányzata
7800. Nagytótfalu, Kossuth L. u. 45.
Törzsszám: 556189.
Kistótfalu Község Önkormányzata
7768. Kistótfalu, Bem Apó u. 1.
Törzsszám: 334275.
Újpetre Község Önkormányzata
7766. Újpetre, Kossuth L. u. 113.
Törzsszám: 331218.
Vokány Község Önkormányzata
7768. Vokány, Kossuth L. u. 40.
Törzsszám: 334307.
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Illocska Község Önkormányzata
7775. Illocska, Fő u. 13.
Törzsszám: 334176.
Kislippó Község Önkormányzata
7775. Kislippó, Kossuth L. u. 70.
Törzsszám: 334187.
Lapáncsa Község Önkormányzata
7775. Lapáncsa, Fő u. 66.
Törzsszám: 335359.
Magyarbóly Község Önkormányzata
7775. Magyarbóly, Vasút u. 15.
Törzsszám: 331153.
Matty Község Önkormányzata
7854. Matty, Petőfi u. 2/A.
Törzsszám: 333520.

16.) Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Harkány Város Önkormányzata közös képviselő
7815. Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Törzsszám: 724078.
Babarcszőlős Község Önkormányzata
7814. Babarcszőlős, Dózsa Gy. u. 19.
Törzsszám: 334198.
Bogádmindszent Község Önkormányzata
7836. Bogádmindszent, Kossuth L. u. 18.
Törzsszám: 331098.
Hegyszentmárton Község Önkormányzata
7637. Hegyszentmárton, Kolozsvár u. 18.
Törzsszám: 334318.
Kisdér Község Önkormányzata
7814. Kisdér, Petőfi u. 52.
Törzsszám: 333872.
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Ócsárd Község Önkormányzata
7814. Ócsárd, Kossuth L. u. 25.
Törzsszám: 333883.
Ózdfalú Község Önkormányzata
7836. Ózdfalú, Petőfi u. 14.
Törzsszám: 334329.
Siklósbodony Község Önkormányzata
7814. Siklósbodony, Rákóczi u. 22.
Törzsszám: 333894.
Cún Község Önkormányzata
7843. Cún, Fő utca 78.
Törzsszám: 555160.
Drávapiski Község Önkormányzata
7843. Drávapiski, Fő utca 2.
Törzsszám: 555171.
Kémes Község Önkormányzata
7843. Kémes, Kossuth L. u. 18.
Törzsszám: 331142.
Szaporca Község Önkormányzata
7843. Szaporca, Kossuth u. 5.
Törzsszám: 555830.
Tésenfa Község Önkormányzata
7843. Tésenfa, Kossuth L. u. 71.
Törzsszám: 555182.
Drávacsepely Község Önkormányzata
7846. Drávacsepely, Dózsa Gy. u. 2.
Törzsszám: 335382.
Drávaszerdahely Község Önkormányzata
7847. Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.
Törzsszám: 335393.
Ipacsfa Község Önkormányzata
7847. Ipacsfa, Petőfi S. u. 16.
Törzsszám: 335403.
Kovácshida Község Önkormányzata
7847. Kovácshida, Felszabadulás u. 11.
Törzsszám: 335371.
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Diósviszló Község Önkormányzata közös képviselő
7817. Diósviszló, Petőfi u. 106.
Törzsszám: 334923.
Márfa Község Önkormányzata
7817. Márfa, Fő utca 45.
Törzsszám: 334934.
Rádfalva Község Önkormányzata
7817. Rádfalva, Petőfi u. 23.
Törzsszám: 334945.
Szava Község Önkormányzata
7813. Szava, Kossuth L. u. 41.
Törzsszám: 334242.
Drávacsehi Község Önkormányzata
7851. Drávacsehi, Kossuth u. 2.
Törzsszám: 335250.
Drávapalkonya Község Önkormányzata
7850. Drávapalkonya, Sallai u. 42.
Törzsszám: 335249.
Drávaszabolcs Község Önkormányzata
7851. Drávaszabolcs, Köztársaság tér 1.
Törzsszám: 331119.
Gordisa Község Önkormányzata
7853. Gordisa, Kossuth L. u. 12.
Törzsszám: 335261.
Adorjás Község Önkormányzata
7841. Adorjás, Petőfi u. 38.
Törzsszám: 333982.
Baranyahidvég Község Önkormányzata
7841. Baranyahidvég, Szabadság u. 60.
Törzsszám: 333993.
Kisszentmárton Község Önkormányzata
7841. Kisszentmárton, Kossuth L. u. 47.
Törzsszám: 334022.
Kórós Község Önkormányzata
7841. Kórós, Rákóczi u. 1.
Törzsszám: 334033.
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Sámod Község Önkormányzata
7841. Sámod, Rózsa F. u. 17.
Törzsszám: 334066.

IV.
17.) Komló Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai
Komló Város Önkormányzata közös képviselő
7300. Komló, Városház tér 3.
Törzsszám: 724100
Ág Község Önkormányzata
7381 Ág, Alkotmány u. 16
Törzsszám: 555357
Alsómocsolád Község Önkormányzata
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21
Törzsszám: 334770
Baranyajenő Község Önkormányzata
7384 Baranyajenő, Szabadság u. 71
Törzsszám: 331692
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
7383 Baranyaszentgyörgy, Petőfi u. 5.
Törzsszám: 333553
Bikal Község Önkormányzata
7346 Bikal, Zrínyi u. 2.
Törzsszám: 331713
Bodolyabér Község Önkormányzata
7394 Bodolyabér, Dózsa u. 2
Törzsszám: 556288
Dunántúli Regionális Vízművek Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Cg: 14-10-300050
Adószám: 11226002-2-14
Egyházaskozár Község Önkormányzata
7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.
Törzsszám: 331735
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Gerényes Község Önkormányzata
7362 Gerényes, Kossuth u. 22
Törzsszám: 555368
Gödre Község Önkormányzata
7386 Gödre, Béke u. 4.
Törzsszám: 724122
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata
7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi u.71.
Törzsszám: 556134
Kárász Község Önkormányzata
7333 Kárász, Kossuth L. u. 2.
Törzsszám: 333618
Kishajmás Község Önkormányzata
7391 Kishajmás, Petőfi u. 38.
Törzsszám: 333630
Kisvaszar Község Önkormányzata
7381 Kisvaszar, Albert I. tér 1.
Törzsszám: 555379
Köblény Község Önkormányzata
7334 Köblény, Kossuth tér 1
Törzsszám: 333597
Liget Község Önkormányzata
7331 Liget, József A. u. 9.
Törzsszám: 555818
Magyaregregy Község Önkormányzata
7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 73.
Törzsszám: 724111.
Magyarhertelend Község Önkormányzata
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.
Törzsszám: 556309
Magyarszék Község Önkormányzata
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39.
Törzsszám: 331812
Mágocs Város Önkormányzata
7342 Mágocs, Szabadság u. 39.
Törzsszám: 724155
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Mánfa Község Önkormányzata
7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58.
Törzsszám: 736107
Máza Község Önkormányzata
7351 Máza, Kossuth L u. 24.
Törzsszám: 724298
Mecsekpölöske Község Önkormányzata
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.
Törzsszám: 555829

Mekényes Község Önkormányzata
7344 Mekényes, Fő u. 115.
Törzsszám: 334781
Nagyhajmás Község Önkormányzata
7343 Nagyhajmás, Fő u. 35.
Törzsszám: 334792
Óbánya Község Önkormányzata
7695 Óbánya, Fő u. 71.
Törzsszám: 335997
Szalatnak Község Önkormányzata
7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.
Törzsszám: 333607
Szárász Község Önkormányzata
7184 Szárász, Petőfi u. 20.
Törzsszám: 556145
Szászvár Nagyközség Önkormányzata
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Törzsszám: 724166
Tarrós Község Önkormányzata
7362 Tarrós, Ady E. u. 16/A
Törzsszám: 555380
Tékes Község Önkormányzata
7381 Tékes, Petőfi u. 55.
Törzsszám: 555391
Tófű Község Önkormányzata
7348 Tófű, Kossuth L. u. 58.
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Törzsszám: 556156
Vékény Község Önkormányzata
7333 Vékény, Fő u. 2.
Törzsszám: 333629

V.
Szigetvár és Vidéke körzetének részvényesei
18.)
Szigetvár Város Önkormányzata
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Törzsszám: 724199.
19.)
Szentlőrinc Város Önkormányzata
7940. Szentlőrinc, Templom tér 8.
Törzsszám: 724210.

20.)
Hobol Község Önkormányzata
7971. Hobol, Dobó I. u. 2.
Törzsszám: 555577.

21.)

Görcsöny Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Görcsöny Község Önkormányzata közös képviselő
7833. Görcsöny, Rákóczi u. 1.
Törzsszám: 332819.
Tengeri Község Önkormányzata
7834. Tengeri, Kossuth u. 13.
Törzsszám: 333904.
Pogány Község Önkormányzata
7666. Pogány, Széchenyi u. 12.
Törzsszám: 332875.

22.)

Bükkösd Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Bükkösd Község Önkormányzata közös képviselő
7682. Bükkösd, Kossuth u. 48.
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Törzsszám: 724209.
Cserdi Község Önkormányzata
7683. Cserdi, Fő u. 60.
Törzsszám: 556101.
Dinnyeberki Község Önkormányzata
7683. Dinnyeberki, Fő u. 32.
Törzsszám: 556112.
Helesfa Község Önkormányzata
7683. Helesfa, Fő u. 54-55.
Törzsszám: 556123.
Hetvehely Község Önkormányzata
7681. Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Törzsszám: 331779.
Okorvölgy Község Önkormányzata
7681. Okorvölgy, Jókai u. 16.
Törzsszám: 334352.
Szentkatalin Község Önkormányzata
7681. Szentkatalin, Fő u. 47.
Törzsszám: 334363.
Csonkamindszent Község Önkormányzata
7940. Csonkamindszent, Fő u. 12.
Törzsszám: 334440.
Kacsóta Község Önkormányzata
7940. Kacsóta, Kossuth u. 49.
Törzsszám: 334451.
Királyegyháza Község Önkormányzata
7953. Királyegyháza, Petőfi u. 66.
Törzsszám: 332457.
Gyöngyfa Község Önkormányzata
7954. Gyöngyfa, Petőfi u. 32.
Törzsszám: 335986.
Szentdénes Község Önkormányzata
7913. Szentdénes, Petőfi u. 64.
Törzsszám: 334901.
Magyarmecske Község Önkormányzata
7954. Magyarmecske, Petőfi u. 91.
Törzsszám: 331164.
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Magyartelek Község Önkormányzata
7954. Magyartelek, Újsor 1.
Törzsszám: 335953.
Kisasszonyfa Község Önkormányzata
7954. Kisasszonyfa, Petőfi u. 39.
Törzsszám: 335964.
Gilvánfa Község Önkormányzata
7954. Gilvánfa, Fő u. 48.
Törzsszám: 335942.
Sumony Község Önkormányzata
7960. Sumony, Petőfi u. 19.
Törzsszám: 334559.

23.)

Sellye Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények
tulajdonosai

Sellye Város Önkormányzata közös képviselő
7960. Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Törzsszám: 724089.
Bogdása Község Önkormányzata
7966. Bogdása, Kossuth u. 24.
Törzsszám: 334978.
Csányoszró Község Önkormányzata
7964. Csányoszró, Kossuth L. u. 64.
Törzsszám: 331108.
Sósvertike Község Önkormányzata
7960. Sósvertike, Petőfi u. 42.
Törzsszám: 555214.
Drávaiványi Község Önkormányzata
7960. Drávaiványi, Kossuth L. u. 30.
Törzsszám: 555193.
Drávasztára Község Önkormányzata
7960. Drávasztára, Kossuth L. u. 106.
Törzsszám: 334802.
Drávafok Község Önkormányzata
7967. Drávafok, Fő u. 1.
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Törzsszám: 332402.
Drávakeresztúr Község Önkormányzata
7967. Drávakeresztúr, Petőfi u. 66.
Törzsszám: 334989.
Felsőszentmárton Község Önkormányzata
7968. Felsőszentmárton, Kossuth u. 8.
Törzsszám: 332413.
Marócsa Község Önkormányzata
7960. Marócsa, Kossuth L. u. 1.
Törzsszám: 334824.
Okorág Község Önkormányzata
7957. Okorág, Rákóczi F. u. 71.
Törzsszám: 555203.
Kákics Község Önkormányzata
7958. Kákics, Petőfi u. 2.
Törzsszám: 334813.
Markóc Község Önkormányzata
7967. Markóc, Fő u. 24.
Törzsszám: 334990.

24.)

Kétújfalu Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Kétújfalu Község Önkormányzata közös képviselő
7975. Kétújfalu, Arany János u. 11.
Törzsszám: 332435.
Bánfa Község Önkormányzata
7914. Bánfa, Petőfi u. 11.
Törzsszám: 334846.
Bürüs Község Önkormányzata
7973. Bürüs, Alsó u. 32.
Törzsszám: 335469.
Endrőc Község Önkormányzata
7973. Endrőc, Fő u. 37.
Törzsszám: 335425.
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Gyöngyösmellék Község Önkormányzata
7972. Gyöngyösmellék, Szabadság tér 3.
Törzsszám: 335458.
Dencsháza Község Önkormányzata
7915. Dencsháza, Petőfi u. 50.
Törzsszám: 332370.
Katádfa Község Önkormányzata
7914. Katádfa, Zrínyi u. 29.
Törzsszám 334868.
Kistamási Község Önkormányzata
7981. Kistamási, Fő u. 11.
Törzsszám: 334484.
Molvány Község Önkormányzata
7981. Molvány, Fő u. 41.
Törzsszám: 334505.
Nemeske Község Önkormányzata
7981. Nemeske, Fő u. 3.
Törzsszám: 334516.
Pettend Község Önkormányzata
7980. Pettend, Kossuth u. 11.
Törzsszám: 334527.
Rózsafa Község Önkormányzata
7914. Rózsafa, Kossuth u. 44.
Törzsszám: 334891.
Szentegát Község Önkormányzata
7915. Szentegát, Almás u. 90/1.
Törzsszám: 555511.
Szörény Község Önkormányzata
7976. Szörény, Dózsa Gy. u. 10.
Törzsszám: 335447.
Teklafalu Község Önkormányzata
7973. Teklafalu, Fő u. 23.
Törzsszám: 335414.
Várad Község Önkormányzata
7973. Várad, Fő u. 3.
Törzsszám: 335470.
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Zádor Község Önkormányzata
7976. Zádor, Béke tér 3.
Törzsszám: 335436.

25.)

Mozsgó Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Mozsgó Község Önkormányzata közös képviselő
7932. Mozsgó, Batthyány u. 15.
Törzsszám: 332468.
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
7937. Boldogasszonyfa, Kossuth u. 24.
Törzsszám: 334550.
Almamellék Község Önkormányzata
7934. Almamellék, Kossuth u. 19.
Törzsszám: 332336.
Almáskeresztúr Község Önkormányzata
7932. Almáskeresztúr, Fő u. 53.
Törzsszám: 334956.
Basal Község Önkormányzata
7923. Basal, Zrínyi u. 1/a.
Törzsszám: 334374.
Baksa Község Önkormányzata
7834. Baksa, Petőfi u. 5.
Törzsszám: 331087.
Botykapeterd Község Önkormányzata
7900. Botykapeterd, Kossuth u. 24.
Törzsszám: 334857.
Csebény Község Önkormányzata
7935. Csebény, Fő u. 30.
Törzsszám: 334561.
Csertő Község Önkormányzata
7900. Csertő, Kossuth tér 6.
Törzsszám: 334769.
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Horváthertelend Község Önkormányzata
7935. Horváthertelend, Fő u. 29.
Törzsszám: 334572.
Gerde Község Önkormányzata
7951. Gerde, Béke u. 31.
Törzsszám: 555719.
Ibafa Község Önkormányzata
7935. Ibafa, Kossuth u. 4.
Törzsszám: 332424.
Kisdobsza Község Önkormányzata
7985. Kisdobsza, Fő u. 65.
Törzsszám: 555544.
Magyarlukafa Község Önkormányzata
7925. Magyarlukafa, Fő u. 47/A.
Törzsszám: 335238.
Merenye Község Önkormányzata
7981. Merenye, Kossuth u. 61.
Törzsszám: 334495
Nagydobsza Község Önkormányzata
7985. Nagydobsza, Fő u. 60.
Törzsszám: 332381.
Nagypeterd Község Önkormányzata
7912. Nagypeterd, Kossuth u. 93/A.
Törzsszám: 332479.
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
7912. Nyugotszenterzsébet, Szabadság u. 33.
Törzsszám: 334880.
Nagyváty Község Önkormányzata
7912. Nagyváty, Kossuth u. 41.
Törzsszám: 334879.
Patapoklosi Község Önkormányzata
7923. Patapoklosi, Rákóczi u. 50.
Törzsszám: 334406.
Pécsbagota Község Önkormányzata
7951. Pécsbagota, Kossuth u. 24.
Törzsszám: 555720.
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Somogyapáti Község Önkormányzata
7922. Somogyapáti, Fő u. 82.
Törzsszám: 332501.
Somogyhárságy Község Önkormányzata
7925. Somogyhárságy, Rákóczi u. 2.
Törzsszám: 332512.

Somogyhatvan Község Önkormányzata
7921. Somogyhatvan, Kossuth u. 60.
Törzsszám: 334385.
Somogyviszló Község Önkormányzata
7924. Somogyviszló, Kossuth u. 32.
Törzsszám: 334396.
Szabadszentkirály Község Önkormányzata
7951. Szabadszentkirály, Petőfi u. 90.
Törzsszám: 332523.
Szentlászló Község Önkormányzata
7936. Szentlászló, Rákóczi u. 27.
Törzsszám: 332534.
Szulimán Község Önkormányzata
7932. Szulimán, Zrínyi tér 27.
Törzsszám: 334967.
Téseny Község Önkormányzata
7834. Téseny, Rákóczi u. 96.
Törzsszám: 333915.
Tótszentgyörgy Község Önkormányzata
7981. Tótszentgyörgy, Fő u. 55.
Törzsszám: 334538.
Vásárosbéc Község Önkormányzata
7926. Vásárosbéc, Kossuth u. 16.
Törzsszám: 334473.
Velény Község Önkormányzata
7951. Velény, Fő u. 62.
Törzsszám: 555731.
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26.)

Vajszló Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai

Vajszló Község Önkormányzata közös képviselő
7838. Vajszló, Széchenyi u. 13.
Törzsszám: 724056.
Besence Község Önkormányzata
7838. Besence, Fő u. 8.
Törzsszám: 335041.
Lúzsok Község Önkormányzata
7838. Lúzsok, Fő u. 44/A.
Törzsszám: 334099.
Vejti Község Önkormányzata
7838. Vejti, Petőfi S. u. 41/A.
Törzsszám: 334077.
Nagycsány Község Önkormányzata
7838. Nagycsány, Fő u. 3.
Törzsszám: 335052.
Piskó Község Önkormányzata
7838. Piskó, Kossuth L. u. 32.
Törzsszám: 334055.
Páprád Község Önkormányzata
7838. Páprád, Arany J. u. 49.
Törzsszám: 334044.
Zaláta Község Önkormányzata
7839. Zaláta, Rákóczi u. 33.
Törzsszám: 334088.
Hirics Község Önkormányzata
7838. Hirics, Petőfi u. 11.
Törzsszám: 334000.
Kemse Község Önkormányzata
7839. Kemse, Rákóczi út 17.
Törzsszám: 334011.
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II. FEJEZET
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
5. §.

A társaság tevékenységi körei:
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Raktározás, tárolás
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve könyvvizsgálói, szakértői
tevékenység)
Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti,
akkor e tevékenység csak az engedély birtokában kezdhető meg, illetve végezhető.
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III. FEJEZET
A TÁRSASÁG JEGYZETT TŐKÉJE, RÉSZVÉNYEK

6. §.
A társaság jegyzett tőkéje: 15.320.000.- Ft, azaz Tizenötmillió-háromszázhúszezer forint. A jegyzett tőkéből a részvényesek már 15.160.000.- Ft-ot rendelkezésre bocsátottak,
a fennmaradó 160.000.- Ft-ot a Komló-Víz Kft.-nek (Cg. 02-09-065336., 7300. Komló,
Kossuth Lajos u. 9.) a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadása során készült egyesülési terv és egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár szerint bocsátják a társaság rendelkezésére. A részvényesek a vagyoni hozzájárulásukat 30 napon belül kötelesek a társaság
rendelkezésére bocsátani.
7. §.

1.

A társaság jegyzett tőkéje 152.800 db 100 Ft névértékű névre szóló, A sorozatú
törzsrészvényből és B sorozatú 4 db 100.- Ft névértékű, névre szóló, elsőbbségi
részvényből áll.
Az „A” sorozatú 152.800 db törzsrészvények tulajdonosai, illetve közös képviselői a következők:
I.
Mohács és vidéke körzetének tulajdonosai

Tulajdonos

Erdősmárok Község Önkormányzata
Fazekasboda Község Önkormányzata
Geresdlak Község Önkormányzata
Görcsönydoboka Község Önkormányzata
Hímesháza Község Önkormányzata
Homorúd Község Önkormányzata
Kisnyárád Község Önkormányzata
Kölked Község Önkormányzata
Lánycsók Község Önkormányzata
Liptód Község Önkormányzata
Maráza Község Önkormányzata
Mohács Város Önkormányzata
Székelyszabar Község Önkormányzata
Szűr Község Önkormányzata

A tagok által
A tag törzsrészvétulajdonolt 100.- nyeinek összértéke a
Ft/db névértékű
beolvadás után (Ft)
törzsrészvények
száma (db)
519
51.900.519
51.900.519
51.900.519
51.900.519
51.900.519
51.900.77
7.700.519
51.900.519
51.900.519
51.900.519
51.900.36.704
3.670.400.519
51.900.519
51.900.-
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Összesen

43.009

4.300.900-

II.
Törölve

III.

Beremend vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki,
azzal, hogy a közös képviselő Beremend Nagyközség Önkormányzata. A Beremend
Nagyközség Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 1.255.200.- Ft, mely
12.552 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A Beremend Nagyközség Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények
tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Beremend Nagyközség Önkormányzat
Bezedek Község Önkormányzata
Bisse Község Önkormányzat
Bosta Község Önkormányzata
Csarnóta Község Önkormányzata
Garé Község Önkormányzata
Illocska Község Önkormányzata
Ivándárda Község Önkormányzata
Kásád Község Önkormányzata
Kisharsány Község Önkormányzata
Kislippó Község Önkormányzata
Kistapolca Község Önkormányzata
Kistótfalu Község Önkormányzata
Lapáncsa Község Önkormányzata
Lippó Község Önkormányzata
Magyarbóly Község Önkormányzata
Matty Község Önkormányzata
Márok Község Önkormányzata
Nagyharsány Község Önkormányzata
Nagytótfalu Község Önkormányzata
Regenye Község Önkormányzata
Sárok Község Önkormányzata
Szilvás Község Önkormányzata
Szőke Község Önkormányzata
Töttös Község Önkormányzata
Újpetre Község Önkormányzata
Vokány Község Önkormányzata
Összesen:

695.265.21.290.21.385.20.578.20.578.21.425.19.425.20.453.21.437.22.478.19.425.21.290.21.463.19.425.23.464.19.425.19.410.19.400.29.609.21.423.20.618.20.413.20.618.20.618.23.208.25.544.25.533.1.255.200.-
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Harkány vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal,
hogy a közös képviselő Harkány Város Önkormányzata. A Harkány Város Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 1.265.100.- Ft, mely 12.651 db, egyenként 100.Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.
A Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Tulajdonos

Harkány Város Önkormányzata
Adorjás Község Önkormányzata
Babarcszőlős Község Önkormányzata
Baranyahidvég Község Önkormányzata
Bogádmindszent Község Önkormányzata
Cun Község Önkormányzata
Diósviszló Község Önkormányzata
Drávacsehi Község Önkormányzata
Drávacsepely Község Önkormányzata
Drávapalkonya Község Önkormányzata
Drávapiski Község Önkormányzata
Drávaszabolcs Község Önkormányzata
Drávaszerdahely Község Önkormányzata
Gordisa Község Önkormányzata
Hegyszentmárton Község Önkormányzata
Ipacsfa Község Önkormányzata
Kémes Község Önkormányzata
Kisdér Község Önkormányzata
Kisszentmárton Község Önkormányzata
Kórós Község Önkormányzata
Kovácshida Község Önkormányzata
Márfa Község Önkormányzata
Ócsárd Község Önkormányzata
Ózdfalu Község Önkormányzata
Rádfalva Község Önkormányzata
Sámod Község Önkormányzata
Siklósbodony Község Önkormányzata
Szaporca Község Önkormányzata
Szava Község Önkormányzata
Tésenfa Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények megoszlása a
tulajdonosok között
forintban
659.227.21.290.20.412.21.398.21.453.19.568.23.935.20.912.19.536.21.398.19.441.24.243.19.536.21.117.22.451.19.536.22.938.20.400.22.072.21.424.19.536.19.530.22.424.19.886.20.923.21.236.19.954.20.035.19.651.19.638.1.265.100.-
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IV.
Komló Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak
ki, azzal, hogy a közös képviselő Komló Város Önkormányzata. Komló Város Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 4.164.900.- Ft, mely 41.649 db, egyenként
100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.
A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:
Név

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Ág Község Önkormányzata
Baranyajenő Község Önkormányzata
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
Bikal Község Önkormányzata
Bodolyabér Község Önkormányzata
Dunántúli Regionális Vízművek Zrt.
Egyházaskozár Község Önkormányzata
Gerényes Község Önkormányzata
Gödre Község Önkormányzata
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata
Kárász Község Önkormányzata
Kishajmás Község Önkormányzata
Kisvaszar Község Önkormányzata
Köblény Község Önkormányzata
Liget Község Önkormányzata
Magyaregregy Község Önkormányzata
Magyarhertelend Község Önkormányzata
Magyarszék Község Önkormányzata
Mágocs Város Önkormányzata
Mánfa Község Önkormányzata
Máza Község Önkormányzata
Mecsekpölöske Község Önkormányzata
Mekényes Község Önkormányzata
Nagyhajmás Község Önkormányzata
Óbánya Község Önkormányzata
Szalatnak Község Önkormányzata
Szárász Község Önkormányzata
Szászvár Község Önkormányzata
Tarrós Község Önkormányzata
Tékes Község Önkormányzata
Tófű Község Önkormányzata
Vékény Község Önkormányzata
Komló Város Önkormányzata

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok
között forintban
19.500.19.700.19.800.100.19.400.19.500.41.100.19.400.19.500.800.19.400.19.800.19.500.19.500.19.500.20.000.20.600.19.600.19.500.100.19.700.19.500.19.500.19.500.20.400.400.19.500.19.400.19.400.19.500.19.700.19.400.19.700.3.573.000.-
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Összesen:

4.164.900.-

V.
Szigetvár és Szentlőrinc részvényeinek tulajdoni megoszlása

Név

Szigetvár Város Önkormányzata
Szentlőrinc Város Önkormányzata
Hobol Község Önkormányzata
Összesen:

A tagok által tulaj- A tag törzsrészvényeidonolt 100.- Ft/db nek összértéke a beolnévértékű
törzs- vadás után
részvények száma
(db)
22.611
2.261.100.1.217
121.700.574
57.400.24.402
2.440.200.-

Görcsöny Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Görcsöny Község Önkormányzata. Görcsöny
Község Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 184.700.- Ft, mely 1.847 db,
egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név

Pogány Község Önkormányzata
Tengeri Község Önkormányzata
Görcsöny Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények megoszlása a tulajdonosok között forintban
2.500.4.200.178.000.184.700.-
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Bükkösd Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Bükkösd Község Önkormányzata. Bükkösd Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 381.700.- Ft, 3.817 db, egyenként
100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név

Bükkösd Község Önkormányzata
Cserdi Község Önkormányzata
Csonkamindszent Község Önkormányzata
Dinnyeberki Község Önkormányzata
Gilvánfa Község Önkormányzata
Gyöngyfa Község Önkormányzata
Helesfa Község Önkormányzata
Hetvehely Község Önkormányzata
Kacsóta Község Önkormányzata
Kisasszonyfa Község Önkormányzata
Királyegyháza Község Önkormányzata
Magyarmecske Község Önkormányzata
Magyartelek Község Önkormányzata
Okorvölgy Község Önkormányzata
Sumony Község Önkormányzata
Szentdénes Község Önkormányzata
Szentkatalin Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok
között forintban
83.900.18.900.11.300.9.100.19.400.8.600.36.800.35.800.14.200.14.000.62.000.18.900.14.500.5.400.26.300.200.2.400.381.700.-
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Sellye Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak
ki, azzal, hogy a közös képviselő Sellye Város Önkormányzata. Sellye Város Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 145.200.- Ft, 1.452 db, egyenként 100.- Ft/db
névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név

Bogdása Község Önkormányzata
Csányoszró Község Önkormányzata
Drávaiványi Község Önkormányzata
Drávafok Község Önkormányzata
Drávakeresztúr Község Önkormányzata
Drávasztára Község Önkormányzata
Felsőszentmárton Község Önkormányzata
Kákics Község Önkormányzata
Markóc Község Önkormányzata
Marócsa Község Önkormányzata
Okorág Község Önkormányzata
Sósvertike Község Önkormányzata
Sellye Város Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok
között forintban
19.400.200.200.33.400.9.600.200.74.200.200.4.700.200.200.200.2.500.145.200.-
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Mozsgó Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Mozsgó Község Önkormányzata. Mozsgó Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 818.100.- Ft, 8.181 db, egyenként
100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:
Név

Almamellék Község Önkormányzata
Almáskeresztúr Község Önkormányzata
Basal Község Önkormányzata
Baksa Község Önkormányzata
Botykapeterd Község Önkormányzata
Csebény Község Önkormányzata
Csertő Község Önkormányzata
Horváthertelend Község Önkormányzata
Gerde Község Önkormányzata
Ibafa Község Önkormányzata
Kisdobsza Község Önkormányzata
Magyarlukafa Község Önkormányzata
Merenye Község Önkormányzata
Mozsgó Község Önkormányzata
Nagydobsza Község Önkormányzata
Nagypeterd Község Önkormányzata
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
Nagyváty Község Önkormányzata
Patapoklosi Község Önkormányzata
Pécsbagota Község Önkormányzata
Somogyapáti Község Önkormányzata
Somogyhárságy Község Önkormányzata
Somogyhatvan Község Önkormányzata
Somogyviszló Község Önkormányzata
Szabadszentkirály Község Önkormányzata
Szentlászló Község Önkormányzata
Szulimán Község Önkormányzata
Téseny Község Önkormányzata
Tótszentgyörgy Község Önkormányzata
Vásárosbéc Község Önkormányzata
Velény Község Önkormányzata
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok
között forintban
29.700.8.400.13.500.45.800.24.500.8.800.19.400.6.900.28.700.15.100.19.600.9.800.22.300.63.200.40.300.38.500.9.800.19.900.22.800.5.700.28.200.34.400.24.100.17.700.47.400.56.700.36.300.37.300.14.500.24.800.8.600.35.400.818.100.-
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Kétújfalu Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Kétújfalu Község Önkormányzata. Kétújfalu Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 265.200.- Ft, 2.652 db, egyenként
100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név

Bánfa Község Önkormányzata
Bürüs Község Önkormányzata
Dencsháza Község Önkormányzata
Endrőc Község Önkormányzata
Gyöngyösmellék Község Önkormányzata
Katádfa Község Önkormányzata
Kistamási Község Önkormányzata
Molvány Község Önkormányzata
Nemeske Község Önkormányzata
Pettend Község Önkormányzata
Rózsafa Község Önkormányzata
Szentegát Község Önkormányzata
Szörény Község Önkormányzata
Teklafalu Község Önkormányzata
Várad Község Önkormányzata
Zádor Község Önkormányzata
Kétújfalu Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok között
forintban
15.200.9.100.300.29.500.22.300.11.500.10.100.18.200.19.900.8.600.24.500.30.200.4.600.25.000.6.600.28.500.1.200.265.200.-
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Vajszló Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal, hogy a közös képviselő Vajszló Község Önkormányzata. Vajszló Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 98.400.- Ft, 984 db, egyenként 100.Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név

Besence Község Önkormányzata
Hirics Község Önkormányzata
Kemse Község Önkormányzata
Lúzsok Község Önkormányzata
Nagycsány Község Önkormányzata
Páprád Község Önkormányzata
Piskó Község Önkormányzata
Vejti Község Önkormányzata
Zaláta Község Önkormányzata
Vajszló Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok
között forintban
11.000.15.100.6.300.300.300.300.300.300.300.64.200.98.400.-

2. A Zrt. törzsrészvény és elsőbbségi részvényfajtával rendelkezik.
2/A. A törzsrészvény az a részvény, amely nem tartozik az elsőbbségi, a dolgozói, a
kamatozó, a visszaváltható vagy az Alapszabályban nevesített egyéb részvényfajtába. A
részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények össznévértékének mindenkor meg kell
haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.
2/B. A részvénytársaság alapszabálya elsőbbségi (vezető tisztségviselő, felügyelő
bizottsági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbséget és szavazatelsőbbséget
is egyszerre megtestesítő) részvények kibocsátását teszi lehetővé. A fenti elsőbbségi
részvényekhez - melyből 4 kerül kibocsátásra - a következő jogok kapcsolódnak:
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Szavazatelsőbbség: Az alapszabályban a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó
közgyűlési kérdésekben - 12. §. 5.) - nem hozható döntés a szavazatelsőbbségi
részvényesek 3/4-nek minősített többségű igen szavazata nélkül.

Igazgatósági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség:
A szavazatelsőbbség gyakorlására a következő önkormányzatok jogosultak:
-

Mohács Város Önkormányzata (1. sz. részvény)
Komló Város Önkormányzata (2. sz. részvény)
Harkány Város Önkormányzata és Beremend Nagyközség Önkormányzata (közös
tulajdonú 3. sz. részvény)
Szigetvár Város Önkormányzata és Szentlőrinc Város Önkormányzata (közös
tulajdonú 4. sz. részvény)

Az 1. és 2. sz. részvény tulajdonosai jogosultak 1-1 igazgatósági tag jelölésére, a 3. és 4.
sz. részvény tulajdonosai ugyancsak 1-1 igazgatósági tag jelölésére jogosultak. A közös
tulajdonú részvény esetén a képviselő jogosult nyilatkozni.
A jelölést a részvény tulajdonosának az Igazgatósághoz kell eljuttatnia írásban. A jelölés
Igazgatósághoz történő megérkezését követő 15 napon belül a jelöltnek be kell nyújtania
az Igazgatóság részére a jelölést elfogadó nyilatkozatát. Az elfogadó nyilatkozatot teljes
bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni.
Az elfogadással a jelölt az Igazgatóság tagjává válik. Az adott elsőbbségi
részvénytulajdonos által jelölt igazgatósági tag lemondása, visszahívása, illetve a Ptk.
3:253. §.-ban bekövetkező ok esetén az elsőbbségi részvénytulajdonos jogosult új
igazgatósági tag jelölésére. A jelölést, a visszahívást, illetve lemondást a kijelölő
elsőbbségi részvénytulajdonoshoz történő írásbeli megérkezését követő 15 napon belül
kell írásban az Igazgatóság részére megtenni.
Amennyiben a jelölés az igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem történik meg,
úgy a közgyűlés jogosult az általános szabályok szerint az igazgatósági tag
megválasztására.
Az elsőbbségi részvénytulajdonosa köteles az általa kijelölt igazgatósági tagot visszahívni,
ha:
- a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek (Ptk. 3:22 §. (1)-(3). bek.) nem
felel meg,
- a vezető tisztségviselővel szemben kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22. §. (4)-(5)-(6). bek.),
- a vezető tisztségviselővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn (Ptk. 3:115 §. (1) és
(2). bek.),
- tevékenysége ellentétes a közgyűlés határozataival, vagy az FB döntéseivel,
- a társaságnak nagyobb kárt okozott, az összegszerűség tekintetében a Btk. rendelkezései
az irányadók,
- tevékenysége jogszabályba, létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik,
- vezető tisztségviselő tisztségének fennmaradása a társaság érdekeit egyéb okból sérti.
Amennyiben visszahívási ok áll fenn az Igazgatóság írásban értesíti a kijelölést végző
elsőbbségi részvénytulajdonost, aki köteles 15 napon belül visszahívni az általa kijelölt
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vezető tisztségviselőt. Amennyiben a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonos az
Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem tesz eleget a visszahívásnak, úgy a
visszahívásra a közgyűlés jogosult.

Felügyelő Bizottsági tag kijelölésére és visszahívására vonatkozó elsőbbség
Az 1. és 2. sz. részvény tulajdonosai jogosultak 1-1 FB tag jelölésére, míg a 3. és 4. sz.
részvény közös tulajdonosai 2-2 FB tagot jelölhetnek.
A jelölést a részvény tulajdonosának az Igazgatósághoz kell írásban eljuttatnia. A jelölés
Igazgatósághoz történő megérkezését követő 15 napon belül a jelöltnek be kell nyújtania
az Igazgatóság részére a jelölést elfogadó nyilatkozatát. Az elfogadó nyilatkozatot teljes
bizonyítóerejű magánokiratban kell megtenni. Az elfogadással a jelölt a Felügyelő
Bizottság tagjává válik. Az adott elsőbbségi részvénytulajdonos által jelölt FB tag
lemondása, visszahívása, illetve a Ptk. 3:25 §.-ban meghatározott ok bekövetkezése esetén
jogosult az elsőbbségi részvénytulajdonos az új Felügyelő Bizottsági tag jelölésére. Az új
jelölést a visszahívás, lemondásnak a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonoshoz történő
megérkezését, a Ptk. 3:25 %-ban meghatározott egyéb esetben pedig az ok beállásától,
illetve tudomására jutását követő 15 napon belül kell írásban az Igazgatóság részére
megtenni. Amennyiben a jelölést az Igazgatóság felhívása ellenére 30 napon belül nem
teszi meg, úgy jogosult a közgyűlés az általános szabályok szerint az FB tag választására.
Az elsőbbségi részvénytulajdonos köteles az általa jelölt FB tagot visszahívni:
- amennyiben vele szemben kizáró ok áll fenn (Ptk. 3:22 §. (4)-(5)-(6). bek.)
- akinek hozzátartozója a Zrt. vezető tisztségviselője,
- tevékenysége ellentétes a közgyűlés vagy az FB határozataival,
- társaságnak nagyobb kárt okozott, az összegszerűség tekintetében a Btk. rendelkezései
az irányadók,
- tevékenysége jogszabályba, létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik,
- FB tagságának fennmaradása a társaság érdekeit egyéb okból sérti.
Amennyiben visszahívási ok áll fenn, az Igazgatóság írásban értesíti a kijelölést végző
elsőbbségi részvénytulajdonost, aki köteles 15 napon belül visszahívni az általa kijelölt FB
tagot.
Amennyiben a kijelölő elsőbbségi részvénytulajdonos az Igazgatóság felhívása ellenére 30
napon belül nem tesz eleget a visszahívásnak, úgy a visszahívásra a közgyűlés jogosult.
3.

A társaság részvényei dematerializált úton kerülnek előállításra és névértéken, vagy
névérték feletti kibocsátási értéken kerülnek kibocsátásra.

4.

A részvények értékpapír számlán történő jóváírásáról az Igazgatóság köteles gondoskodni.
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5.
Az Igazgatóságnak a részvényeseket legkésőbb az alapszabály módosítás cégbírósági bejegyzését követő 60 napon belül kell gondoskodnia a dematerializált részvények
értékpapír számlán történő jóváírásáról.
6. Zártkörűen működő részvénytársaság részvényei dematerializált úton állíthatók elő. A
nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, a dematerializált részvény
nyomdai úton előállított részvénnyé alakítható át.
7. Dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely nyomdai úton előállított részvény tartalmi elemeit foglalja magába, azzal az eltéréssel, hogy:
a.) részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír
számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,
b.) nincs sorszáma,
c.) nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság vezetőjének aláírását.
Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles annak tartalmát módosítani.
8. A részvényes a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke,
vagy – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a részvények kibocsátási
értékének a teljes befizetése után igényelheti a dematerializált részvény értékpapír számlán
történő jóváírását.
9. Amennyiben a részvény átruházást korlátozzák, a korlátozás harmadik személyekkel
szemben akkor hatályos, ha a korlátozás és annak tartalma az értékpapír számla adataiból
kitűnik.
10. Dematerializált részvény nem átruházás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes értékpapír-számlájának megterhelését és a megszerzendő részvényeknek az
új részvényes értékpapír számláján való jóváírását az értékpapírszámla vezető az új részvényes kérelmére, a tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

IV. FEJEZET
A RÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA
8. §.
Ha a részvényes az alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott
időpontig nem teljesíti, a részvénytársaság 30 napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony
megszűnését eredményezi.
A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát
követő napon megszűnik. Erről a részvénytársaság a tagot írásban köteles értesíteni. Az a
tag, akinek tagsági jogviszonya a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt
szűnt meg, a részvénytársaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti
felelősséggel tartozik.
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V. FEJEZET
AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE, LESZÁLLÍTÁSA
9. §.
1. Az alaptőke felemelése történhet:
a.)
b.)
c.)
d.)

új részvények forgalomba hozatalával,
az alaptőkén felüli vagyon terhére,
dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba
hozatalával történhet.

2. Az alaptőke felemelés egyebekben a Ptk. rendelkezései szerint történik, azzal, hogy az
alaptőke felemelés kérdésében a Közgyűlés 75%-os többséggel dönt.
3. Az alaptőke emelés megtörténtét az Igazgatóság a Cégbíróságnak bejelenti bejegyzés és
közzététel végett.
4. Jegyzési elsőbbség:
Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit, majd az átváltozatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények
tulajdonosait – ebben a sorrendben – az alapszabályban meghatározott feltételek szerint
jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő. A zártkörűen működő Zrt. köteles írásban tájékoztatni a részvényeseket – ide értve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait
is – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról. A Zrt. köteles
írásban értesíteni a részvénykönyvben bejegyzett részvénytulajdonosokat a jegyezhető
részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére
nyitva álló legalább 15 napos időszak kezdő és záró napjáról.

10. §.
A közgyűlés az alaptőkét leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig leszállítani köteles. Az alaptőke nem szállítható le a Ptk.-ban meghatározott összeg alá, a Ptk.
3:308. §. (3). bek.-ben meghatározottak kivételével. Egyebekben az alaptőke leszállítása a
Ptk. rendelkezései szerint történik.
Az alaptőke leszállításának végrehajtására nyomdai úton előállított részvények esetén sor
kerülhet a részvények
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a.)
b.)
c.)

bevonásával,
felülbélyegzésével,
kicseréléssel.

A dematerializált részvények esetén az Igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését
követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapír-számla
vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes tulajdonában beállt változásról.

VI. FEJEZET
A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE
11. §.
1. A társaságnál cégjegyzésére jogosultak:
-

-

azon igazgatósági tag, aki az elnöki teendőket ellátja, ebben a jogkörében önállóan,
az ügyrendben meghatározott ügyekben és értékhatárok között, valamint értékhatár felett az FB. előzetes jóváhagyásával,
azon igazgatósági tag, aki a vezérigazgatói teendőket ellátja, ebben a jogkörében
önállóan,
igazgatósági tag önállóan, üzemigazgatósági jogkörben eljárva,
a Felügyelő Bizottság által előzetesen jóváhagyott ügyek meghatározott csoportjára az Igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott részvénytársasági dolgozók
közül bármelyik kettő együttesen.

2. A cégjegyzési jogosultságra irányadó a Ptk. 3:282. §. (3). bekezdése. Az igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása és nyilatkozataiknak feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése, harmadik személyekkel szemben hatálytalan,
kivéve a Ptk. 3:31. §. Az igazgatóság tagjainak egymás közti feladat - és hatáskör
megosztásáról - az FB előzetes jóváhagyásával – az igazgatóság által elfogadott
ügyrendben kell tételesen rendelkezni, azzal, hogy az igazgatóság a Zrt. ügyrendjét
honlapján köteles közzétenni.

3. A társaság cégének jegyzése akként történik, hogy a géppel írt, előnyomott, vagy
nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosultak írják alá nevüket, a hiteles aláírási mintának, címpéldánynak megfelelően.

VII. FEJEZET
A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK, A KÖNYVVIZSGÁLÓ
12. §.
Közgyűlés
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1. A társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll, kötelező meghívni a
közgyűlésre az FB tagjait és a könyvvizsgálót.

2. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint
észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
3. A közgyűlésen a részvényesek, illetve írásbeli meghatalmazással ellátott meghatalmazottaik vehetnek részt.
4. A közgyűlésre meghívhatók a társaság vezető állású dolgozói.
5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ Döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az alapszabály
megállapításáról és módosításáról,
b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
d./ Az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, a cégvezető kinevezése,
visszahívása,
e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
f./ Döntés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről,
g./ Döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról,
h./Az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes
részvényfajták, osztályok átalakítása,
i./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy
jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
j./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről,
k./ Döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról,
l./ Döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság
felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
m./ Döntés a részvény átruházásról.
n./ Döntés a Zrt. Üzemigazgatóságok, mint önelszámoló egységek működéséről. Ezen
belül az Üzemigazgatóság megszüntetéséről, átszervezéséről, gazdálkodásának jelentős
kérdéseiről.
o./ Szindikátusi szerződés elfogadása.
p./ Döntés a vezérigazgató és az üzemigazgatók feletti alapvető munkáltatói jogok (ezek
pedig alkalmazás, javadalmazás megállapítás, munkajogi jogviszony megszűntetése) gyakorlásáról.
q.) Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
13. §.
A közgyűlés összehívása
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1. A rendes közgyűlést minden évben egy esetben, az első félévben - legkésőbb május 31ig – az Igazgatóság Elnöke hívja össze. A Közgyűlés(ek) nemcsak a társaság székhelyén,
vagy a társaság fióktelepein tartandó meg, hanem a 7700. Mohács, Széchenyi tér 1. szám
alatt Mohács Város Önkormányzata helységében is. A közgyűlési meghívóban a helyszínt
az Igazgatóság jogosult megjelölni.
2. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
3. Az Igazgatóság Elnöke köteles 8 napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése
mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlés összehívása iránt intézkedni, ha tudomására jut, hogy
a.) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
b.) saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott összeg alá csökkent, vagy
c.) a részvénytársaság kifizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
4. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk.-ban
meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha közgyűlés összehívására nem kerül sor, illetve jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
5. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,
az alapszabályban, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
részvénytársaság, vagy a részvényesek érdekeit, köteles összehívni a társaság rendkívüli
közgyűlését és javaslatot tenni annak napirendjére.
6. A szavazatok legalább 5 %-át képviselő részvényesek a közgyűlés összehívását – ok és
cél megjelölésével – bármikor kérhetik.
7. Ha az Igazgatóság a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályos indítványnak, vagy
kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, a közgyűlés összehívását indítványozó kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az
indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.

14. §.
A közgyűlés összehívását meghívó útján a közgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően közölni kell. A meghívónak tartalmaznia kell:
- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a közgyűlés napirendjét,
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- a közgyűlés megtartásának módját,
- a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és
idejét.
A közgyűlés összehívása elektronikus úton, elektronikus levél formájában is történhet, a
részvényes által a részvénykönyvbe vezetett, elektronikus levélcímére. A címváltozást a
részvényes köteles bejelenteni.
Ha a közgyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében és csak akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoznak.

15. §.
A közgyűlés határozatképessége
1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50 % + 1 szavazatot képviselő részvényes jelen van.
2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több
részvényest is képviselhet, egy részvényesnek csak egy képviselője lehet.
A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre,
de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is.
A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a
részvénytársasághoz benyújtani.
3. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, melyen fel kell
tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az Őt megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés ideje alatt a
jelenlévő személyekben bekövetkezett változást. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a
jegyzőkönyv- vezető aláírásával hitelesíti.
16. §.
1. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jelenlévők
által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A nem határozatképes és megismételt közgyűlés között – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – legalább 3 napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet
hosszabb, mint 21 nap.
2. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell, ebben az esetben a
közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó
szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
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17. §.
1. A közgyűlésen való szavazás és részvétel feltétele, hogy a részvényest részvénykönyvbe bejegyezzék. A részvénykönyvre a Ptk. szabályai az irányadó.
2. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes addig, amíg esedékes vagyoni
hozzájárulását nem teljesítette.

18. §.
A szavazati jog terjedelme
1. A törzsrészvény esetén minden 100.- Ft, azaz egyszáz forint részvény névérték 1
szavazatra jogosít.

19. §.
A közgyűlés lefolytatása
1. A közgyűlésen tanácskozni és határozni csak olyan tárgyban lehet, amelyet a
meghívó tartalmaz.
2. A meghívóban nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és ehhez egyhangúlag hozzájárul.
3. Valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jog hátrányos megváltoztatásáról a közgyűlés
csak akkor hozhat döntést, ha ahhoz az érintett részvénysorozat
részvényeseinek legalább 75 %-os többsége előzetesen hozzájárult.
A hozzájárulás:
a.) a közgyűlési meghívóval az érintetteknek megküldött és a közgyűlésig vissza juttatott Nyilatkozattal, vagy
b.) a közgyűlés megnyitása előtt az érintettek körében lebonyolított nyílt szavazással
adható meg.
Ha a részvényes írásban is nyilatkozott és a szavazáson is részt vett, akkor a közgyűlésen
leadott szavazata lesz az érvényes.

20. §.
A közgyűlés határozathozatala
1. A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 50 % + 1 szavazat
többségével határoz a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó azon kérdéseiben (12. §.
5. pont), ahol az alapszabály vagy a Ptk. nem ír elő 75%-os döntést.
21. §.
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Szavazás
A szavazás nyílt szavazással történik.

22. §.
A közgyűlés elnöke
1. A közgyűlés elnöki tisztségét az Igazgatóság mindenkori elnöke látja el, akadályoztatása esetén az elnök által megbízott látja el a feladatot.

2. A közgyűlés elnöke
a.) vezeti a tanácskozást a napirendnek megfelelően,
b.) javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre, hitelesítőkre és a szavazatszámlálókra,
c.) elrendeli a szavazást, ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés
határozatát,
d.) gondoskodik a közgyűlés törvényes lefolytatása feltételeinek megteremtéséről.
23. §.
A közgyűlési jegyzőkönyv
1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell:
a.) a társaság cégnevét, székhelyét.
b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a
jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőnek, a szavazatszámlálóknak a nevét.
Jegyzőkönyvvezető nem csak részvényes lehet.
c.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, hozzászólásokat, javaslatokat és az
elhangzott indítványokat.
d.) a határozati javaslatokat minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által
képviselt alaptőke részesedés mértéket, a leadott szavazatok, az ellenszavazatok és
a szavazástól tartózkodók számát,
e.) a részvényes, vagy felügyelő bizottsági tag tiltakozásának rögzítését valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.
2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, továbbá
az erre megválasztott, jelenlévő tag hitelesíti.
3. Az Igazgatóság elnöke a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát és a jelenléti
ívet, valamint a meghívókat a közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles az
iratai között elhelyezni.
Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvről kivonat vagy másolat kiadását kérheti
az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság az ilyen kérésnek 3 napon belül köteles eleget tenni.
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24. §.
Az Igazgatóság

1. A Társaságnál 4 tagú Igazgatóság működik, maximum 5 éves megbízással.
2. Az Igazgatóság tagjai:
- Nehr Tibor (an: Jáki Márta, lakcím: 7800. Siklós, Heren-völgyi utca 5.) 2015. 01.
01.-től 2020. 01. 01.-ig.
- Mester Zoltán (an: Lindenlaub Terézia, lakcím: 7300. Komló, Cecília u. 1) 2015.
01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
- Csollák István (an: Borbély Erzsébet, lakcím: 7700. Mohács, Szabadság u. 38.)
2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig
- Kele János (an: Back Ilona, lakcím: 7700. Mohács, Szentháromság utca 15.) 2015.
03. 31.-től 2020. 01. 01.-ig.
3. Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Elnökét maga választja tagjai
közül.
4. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.
5. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az Igazgatóság ülésén a tagok nem
személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek
részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg
kell állapítani. Az Igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti az igazgatósági ülésekre
vonatkozó meghívó elektronikus levél formájában történő elküldését.
6. Az Igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek
részt.
7. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az
Igazgatóság feladata.
8. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, igény szerint, de legalább
évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a Felügyelő Bizottság részére jelentést
készít.
9. Az Igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
10. Az Igazgatóság elnöke köteles nyolc napon belül – a Felügyelő Bizottság egyidejű
értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést ös-szehívni, ha tudomására jut, hogy:
a.) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
b.) saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott összeg alá csökkent, vagy
c.) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette,
illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
11. A 10. pontban megjelölt esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke
biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő
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befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a társaságnak más
társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a társaság megszüntetéséről.
12. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot
adó, a 10/a. pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása
kötelező.
13. Az Igazgatóság üléseire az elnöknek a meghívót 5 nappal az ülés előtt kell elküldeni postán vagy elektronikus levél formájában.
14. Az Igazgatóság szavazatait egyszerű, nyílt szótöbbségi határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén a döntés el nem fogadottnak tekintendő. Ilyen döntés esetén
az ügyet az igazgatóság elnöke köteles 8 napon belül az FB elé utalni véleménykérés végett. Az FB véleménye ismeretében az ügyet az Igazgatóságnak újra kell tárgyalnia.
15. Az igazgatósági tagok felett a munkáltatói jogokat a Zrt. Közgyűlése gyakorolja.
16. A vezérigazgató gyakorolja azon üzemigazgatók felett a munkáltatói jogkört, akik
nem tagjai az igazgatóságnak, de e jogkör gyakorlása előtt azonban a Zrt. Felügyelő Bizottságának írásos véleményét ki kell kérnie. Azon üzemigazgatók felett az
alapvető munkáltatói jogokat, akik egyben az igazgatóság tagjai is, a Közgyűlés
gyakorolja, ezek pedig alkalmazás, javadalmazás megállapítás, munkajogi jogviszony megszűntetése. Egyéb munkáltatói jogköröket az üzemigazgató felett a vezérigazgató gyakorolja.
25. §.
A munkaszervezetet operatívan irányító, vezérigazgatói címmel felruházott igazgatósági tag
1. A Zrt. Alapszabálya lehetővé teszi vezérigazgató címmel felruházott (operatív vezető)
munkaviszonyban történő alkalmazását, azzal, hogy felette a munkáltatói jogot a Közgyűlés gyakorolja. A Zrt. mindennapi munkáját és szervezetét munkaviszonyban alkalmazott operatív vezető irányítja, és biztosítja ezzel a társaság folyamatos működését.
2. Az operatív vezető gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat. Kivéve azon munkavállalókat, akiket az üzemigazgatóságok delegált munkáltatói jogkörben foglalkoztatnak.
3. Feladata: a társaság operatív munkájának irányítása, a társaság folyamatos működésének biztosítása, a jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés s az igazgatóság határozatai, valamint az üzleti terv készítése, a társaság belső szabályzataiban meghatározott keretek között.
4. Döntési joga van minden olyan ügyben, figyelemmel a 3.) pontban rögzítettekre, amelyet a Közgyűlés számára hatáskörébe utal, illetőleg amelyet a munkaköri leírása tartalmaz.
5. Munkájáról 3 havonta az felügyelő bizottságnak és évente a közgyűlésnek beszámolni
tartozik.
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25/A. §.
Üzemigazgatóságok

1.) A BARANYA-VÍZ Zrt.-nél négy belső szervezeti egység, Üzemigazgatóság működik, az üzemigazgatók irányítása mellett.
Üzemigazgatóságok és székhelyeik:
-

Harkány-Beremendi Üzemigazgatóság (7800. Siklós, Gordisai u. 2.)
Komlói Üzemigazgatóság (7300. Komló, Kossuth L. u. 9.)
Mohácsi Üzemigazgatóság (7700. Mohács, Budapesti ou. 1.)
Szigetvári Üzemigazgatóság (7900. Szigetvár, Gyár u. 1.)

2.) A Zrt. Üzemigazgatóságai látják el működési területeiken a közüzemi szolgáltatási
feladataikat, amely alapvetően az ivóvíz- és szennyvizes szolgáltatást jelenti a
2011. évi CCIX. tv. és az 58/2013.(II.27.) Korm. sz. rendelet előírásai szerint.
3.) Az Üzemigazgatóságokat, azon üzemigazgatók vezetik, akik egyben a Zrt. Igazgatóságának tagjai is. Az üzemigazgatók önálló hatáskörei, alapvetően a következők:
a.) Irányítják és szervezik, ellenőrzik működési területeiken az ivóvízellátás-,
szennyvízelvezetés- és szennyvíz-tisztítás közüzemi tevékenységét.
b.) A 3/a. pontban foglalt feladatok végrehajtása tekintetében hatáskörük-, döntésük önálló.
c.) Az üzemigazgatók szerződéskötési jogosultsága – amely az alapfeladatok végrehajtását célozza, illetve annak érdekében jönnek létre – beszerzésenként 8
MFt-ig önálló.
d.) Az üzemigazgatók a vezérigazgató által delegált hatáskörben gyakorolják a
munkáltatói jogokat az Üzemigazgatóság munkavállalói felett.
e.) Az üzemigazgatók tartják a közvetlen kapcsolatot a működési területükön lévő
Önkormányzatokkal, illetve azok képviselőivel.
4.) Az üzemigazgatók felelőssége hatáskörükhöz igazodóan a következők:
a.) Felelnek a közüzemi szolgáltatás biztonságáért (mennyiségi, minőségi vonatkozásban).
b.) Felelősök az Üzemigazgatóság gazdálkodásáért.
c.) Felelősök a biztonságos munkafeltételek megteremtéséért, a munkavédelem
megszervezéséért.
d.) Felelősök működésük tárgyi és személyi feltételeinek biztosításáért.
5.) Az üzemigazgató köteles ellátni azokat a Zrt.-hez kapcsolódó központi feladatokat, amelyek a Társaság működéséhez szükségesek, s értelem szerint-, vagy bármely szabályzat szerint feladatukat képezi.
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6.) Az Üzemigazgatóság jogállásának egyéb kérdéseire a Zrt. szabályzatai, a Szervezeti és Működési Szabályzat és az ügyrend rendelkezései az irányadók.

26. §.
A Felügyelő Bizottság tagjai
1.A Felügyelő Bizottság a részvénytársaság ellenőrző szerve, mely minimum 3, maximum
9 tagból áll, tagjait a közgyűlés választja - nyílt szavazással - a részvényesek és mások
közül. A Felügyelő Bizottsági tagokat a közgyűlés maximum 5 évre választja.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
-

Szekó József
an: Sugár Éva
Mohács, 1954. 12. 21.
7700 Mohács, Drágffy utca 1/D.

-

Polics József
2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Molnár Anna
Pécs, 1955. 11. 12.
lakcím: 7300 Komló, Krisztina utca 5.

-

Dr. Vass Péter
2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig.
an: Tóth Égető Mária
Rém, 1959. 06. 23.
lakcím: 7900. Szigetvár, Alapi Gáspár u. 6/1.

-

Theisz Ferenc
an: Tachtler Cecília
Siklós, 1963. 03. 02.
7827. Beremend, Kossuth L. u. 20.

2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig.

-

Baksai Endre Tamás
an: Tamás Katalin
Siklós, 1976. 10. 10.
7815. Harkány, Klauzál u. 6.

2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig.

-

Koltai Péter
an: Gáspár Mária
Pécs, 1970. 01. 25.
7940. Szentlőrinc, Jókai út 6.

2015. 01. 05.-től 2020. 01. 01.-ig.

-

Hock László
2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig
an: Heller Anna
Pécs, 1962. 03. 17.
7728. Somberek, Kossuth Lajos utca 28.

2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig.
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-

Magda József
2015. 01. 01.-től 2020. 01. 01.-ig
an: Bagoly Margit
Szigetvár, 1964. 03. 20.
7900. Szigetvár, Széchenyi utca 2. I/1.

-

Frazon László
an: Farkas Mária
Tolna, 1966. 01. 05.
7349. Szászvár, Bánya utca 63/a.

2015. 09. 08.-tól 2020. 01. 01.-ig

2. A munkavállalói képviselet kivételével a Zrt. munkavállalói nem válhatnak a Felügyelő
Bizottság tagjává.
3. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók és bármikor
visszahívhatók, melyről a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
4. Felügyelő Bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk., valamint a jelen
Alapszabály vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
5. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági
tag, írásban tájékoztatni köteles.
6.) A 9 tagú felügyelő bizottságból az 1. és 2. sz. elsőbbségi részvény tulajdonosai
jogosultak 1-1 FB tag jelölésére, míg a 3. és 4. sz. részvény közös tulajdonosai 2-2 FB
tagot jelölhetnek. Amennyiben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló létszám
éves átlagban a 200 főt meghaladja, akkor a felügyelő bizottság egyharmada (3 fő)
munkavállalói küldöttekből áll. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelölése és a
szakszervezet véleménye alapján a közgyűlés köteles megválasztani.

27. §.
A Felügyelő Bizottság feladatköre és jogköre
1.
A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, a Zrt. legfőbb szerve részére.
a.) A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a részvénytársaság vezető
állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság által kért felvilágosításra a Zrt. vezető tisztségviselői, illetve a
gazdasági társaság vezető állású munkavállalói írásban 30 napon belül kötelesek válaszolni.
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b.) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, a társaság legfőbb
szerve csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felügyelő
Bizottság dönt minden olyan kérdésben, mely a társaság ügyrendje szerinti hatáskörébe
tartozik.
c.) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba,
az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a részvénytársaság legfőbb szervének rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.
2. A Felügyelő Bizottság nem részvényes tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
3. A részvénytársaság határozatainak bírósági felülvizsgálata esetén, ha a felülvizsgálatot a
részvénytársaság az Igazgatósága kezdeményezi és a társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné, a perben a társaságot a Felügyelő Bizottság
által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli.

28. §.
Működése
1. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt
választ. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada jelen van. Határozatait 2/3-os szótöbbséggel hozza.
2.
A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs
helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesek) illetve munkáltatója nem utasíthatja.

29. §.
A Felügyelő Bizottság ülései
1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal, legkésőbb május 31-ig ülésezik.
2. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az
ok és a cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő
Bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
3. A Felügyelő Bizottság ülésére a meghívót az elnök 5 nappal az ülés előtt kell elküldeni
postán vagy elektronikus levél formájában.
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30. §.
A Felügyelő bizottság ügyrendje
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb szerve
hagy jóvá.

31. §.
Könyvvizsgáló
1.
A közgyűlés a könyvvizsgálót a vezérigazgató javaslata alapján 5 éves határozott
időtartamra választja.
A társaság könyvvizsgálója: 2012. 07. 23.-tól 2017. 07. 23.-ig.
Faddi László
An.: Borbás Rozália
Lakcím: 7621. Pécs, Mária utca 20/1.
Igazolvány száma: 001550.
2.
A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat
tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
megőrizni.

3.
Ha a társaság legfőbb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává,
úgy a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős
könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.
4.
Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese).
Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági
tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója, élettársa, továbbá a társaság mun-
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kavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnéséttől számított három évig.
5.
A könyvvizsgáló a társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni, ha ez
szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a Felügyelő
Bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen
üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.

VIII. FEJEZET
32. §.
A részvény átruházásának és megterhelésének korlátozása

A részvény átruházásához a részvénytársaság beleegyezése szükséges.
A hozzájárulás megadása vagy megtagadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha:
a.) részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
b.) a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel a részvénytársaság vagy
a szavazatelsőbbségi részvényesek gazdasági, vagy egyéb méltányolható, törvényes érdekeit jelentősen sérti, vagy
c.) aki ellen végrehajtási, felszámolási, csődeljárást, illetve adósságrendezési eljárást indítottak, vagy
d.) részvényessel vagy a részvénytársasággal perben áll,
e.) akinek tartozása áll fenn a társasággal szemben,
f.) jogszabály a részvénytársasági tagságot kizárja.

A részvény átruházási szándékot előre az Igazgatóságnak kell bejelenteni, aki intézkedik a
Közgyűlés összehívásáról. Amennyiben az átruházási szándék írásban történő bejelentésének kézhezvételétől számított 60 napon belül a Közgyűlés nem dönt, úgy a beleegyezést
megadottnak kell tekinteni.
A részvénytársaság hozzájárulása nélkül tilos a részvényt megterhelni vagy biztosítékba
adni.
IX. FEJEZET
33. §.
A nyereség felosztása, a veszteség viselése

1. A társaság üzleti éve január 1.-től december 31. napjáig tart.
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3. A részvénytársaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolónak, valamint, a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.
4. A társaság adózott nyereségének felosztásáról a közgyűlés dönt.

X. FEJEZET
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE, VÉGELSZÁMOLÁSA, MEGSZŰNÉS
34. §.
A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha
a.) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
b.) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését,
c.) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik,
d.) a cégbíróság a tv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
e.) jogszabály így rendelkezik.
Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a
társaság tagjai között nem a részvények arányában, hanem a vagyoni hozzájárulás (bevitt
vagyon) arányában kell felosztani a 2014. 04. 30. fordulónapi jogelőd társaságok vagyonmérleg adatai alapulvételével.
Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén.

35. §.
Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik – a felszámolási eljárás, valamint a tv.ben meghatározottakat kivéve – végelszámolásnak van helye.

XI. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. §.
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Jelen alapszabályban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Mohács, 2016. szeptember hó 15. napján.

Záradék:

Alulírott meghatalmazott jogi képviselő a 2006. évi V. tv. 51. §. (3). bek. alapján igazolom, hogy az Alapszabály módosított szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem:

……………………………………
Dr. Szalay Gábor ügyvéd
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1

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2016. 09. 15.-i Közgyűlése az alábbiak szerint módosította az
Alapszabályt.

Az Alapszabály 4. §. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓI (RÉSZVÉNYESEI) IV. fejezet 17.) pontja a
következőkre módosul:

IV.
17.) Komló Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdonosai
Komló Város Önkormányzata közös képviselő
7300. Komló, Városház tér 3.
Törzsszám: 724100
Ág Község Önkormányzata
7381 Ág, Alkotmány u. 16
Törzsszám: 555357

Alsómocsolád Község Önkormányzata
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21
Törzsszám: 334770

Baranyajenő Község Önkormányzata
7384 Baranyajenő, Szabadság u. 71
Törzsszám: 331692

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
7383 Baranyaszentgyörgy, Petőfi u. 5.
Törzsszám: 333553.

2

Bikal Község Önkormányzata
7346 Bikal, Zrínyi u. 2.
Törzsszám: 331713

Bodolyabér Község Önkormányzata
7394 Bodolyabér, Dózsa u. 2
Törzsszám: 556288

Dunántúli Regionális Vízművek Zrt.
8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
Cg: 14-10-300050
Adószám: 11226002-2-14

Egyházaskozár Község Önkormányzata
7347 Egyházaskozár, Fő tér 1.
Törzsszám: 331735

Gerényes Község Önkormányzata
7362 Gerényes, Kossuth u. 22
Törzsszám: 555368

Gödre Község Önkormányzata
7386 Gödre, Béke u. 4.
Törzsszám: 724122

Hegyhátmaróc Község Önkormányzata
7348 Hegyhátmaróc, Hunyadi u.71.
Törzsszám: 556134
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Kárász Község Önkormányzata
7333 Kárász, Kossuth L. u. 2.
Törzsszám: 333618

Kishajmás Község Önkormányzata
7391 Kishajmás, Petőfi u. 38.
Törzsszám: 333630

Kisvaszar Község Önkormányzata
7381 Kisvaszar, Albert I. tér 1.
Törzsszám: 555379

Köblény Község Önkormányzata
7334 Köblény, Kossuth tér 1
Törzsszám: 333597

Liget Község Önkormányzata
7331 Liget, József A. u. 9.
Törzsszám: 555818

Magyaregregy Község Önkormányzata
7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 73.
Törzsszám: 724111.

Magyarhertelend Község Önkormányzata
7394 Magyarhertelend, Kossuth L. u. 46.
Törzsszám: 556309
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Magyarszék Község Önkormányzata
7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 39.
Törzsszám: 331812

Mágocs Város Önkormányzata
7342 Mágocs, Szabadság u. 39.
Törzsszám: 724155

Mánfa Község Önkormányzata
7304 Mánfa, Fábián Béla u. 58.
Törzsszám: 736107

Máza Község Önkormányzata
7351 Máza, Kossuth L u. 24.
Törzsszám: 724298

Mecsekpölöske Község Önkormányzata
7305 Mecsekpölöske, Szabadság u. 21.
Törzsszám: 555829

Mekényes Község Önkormányzata
7344 Mekényes, Fő u. 115.
Törzsszám: 334781

Nagyhajmás Község Önkormányzata
7343 Nagyhajmás, Fő u. 35.
Törzsszám: 334792
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Óbánya Község Önkormányzata
7695 Óbánya, Fő u. 71.
Törzsszám: 335997.

Szalatnak Község Önkormányzata
7334 Szalatnak, Béke utca 3-5.
Törzsszám: 333607

Szárász Község Önkormányzata
7184 Szárász, Petőfi u. 20.
Törzsszám: 556145

Szászvár Nagyközség Önkormányzata
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Törzsszám: 724166

Tarrós Község Önkormányzata
7362 Tarrós, Ady E. u. 16/A
Törzsszám: 555380

Tékes Község Önkormányzata
7381 Tékes, Petőfi u. 55.
Törzsszám: 555391

Tófű Község Önkormányzata
7348 Tófű, Kossuth L. u. 58.
Törzsszám: 556156
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Vékény Község Önkormányzata
7333 Vékény, Fő u. 2.
Törzsszám: 333629

Az Alapszabály III. fejezet Társaság jegyzett tőkéje, részvények 6. §.-a a következőkre
módosul:
6. §.

A társaság jegyzett tőkéje: 15.320.000.- Ft, azaz Tizenötmillió-háromszázhúszezer forint. A
jegyzett tőkéből a részvényesek már 15.160.000.- Ft-ot rendelkezésre bocsátottak, a
fennmaradó 160.000.- Ft-ot a KOMLÓ-VÍZ Kft.-nek (Cg. 02-09-065336., 7300. Komló,
Kossuth L. u. 9.) a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadása során készült egyesülési terv
és egyesülési vagyonmérleg és vagyonleltár szerint bocsátják a társaság rendelkezésére. A
részvényesek a vagyoni hozzájárulásukat 30 napon belül kötelesek a társaság rendelkezésére
bocsátani.

A III. fejezet Társaság jegyzett tőkéje, részvények 7. §. 1. pontja a következőkre módosul:

7. §.

1.

A társaság jegyzett tőkéje 152.800 db 100 Ft névértékű névre szóló, A sorozatú
törzsrészvényből és B sorozatú 4 db 100.- Ft névértékű, névre szóló, elsőbbségi
részvényből áll.
Az „A” sorozatú 152.800 db törzsrészvények tulajdonosai, illetve közös képviselői a
következők:

A III. fejezet Társaság jegyzett tőkéje, részvények 7. §. IV. fejezete az alábbi szerint módosul:

Komló Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki,
azzal, hogy a közös képviselő Komló Város Önkormányzata. Komló Város Önkormányzata
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által képviselt részvények névértéke 4.164.900.- Ft, mely 41.649 db, egyenként 100.- Ft/db
névértékű törzsrészvényből áll.
A közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a következő:
Név

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok
között forintban

Alsómocsolád Község Önkormányzata

19.500.-

Ág Község Önkormányzata

19.700.-

Baranyajenő Község Önkormányzata

19.800.-

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata

100.-

Bikal Község Önkormányzata

19.400.-

Bodolyabér Község Önkormányzata

19.500.-

Dunántúli Regionális Vízművek Zrt.

41.100.-

Egyházaskozár Község Önkormányzata

19.400.-

Gerényes Község Önkormányzata

19.500.-

Gödre Község Önkormányzata

800.-

Hegyhátmaróc Község Önkormányzata

19.400.-

Kárász Község Önkormányzata

19.800.-

Kishajmás Község Önkormányzata

19.500.-

Kisvaszar Község Önkormányzata

19.500.-

Köblény Község Önkormányzata

19.500.-

Liget Község Önkormányzata

20.000.-

Magyaregregy Község Önkormányzata

20.600.-

Magyarhertelend Község Önkormányzata

19.600.-

Magyarszék Község Önkormányzata

19.500.-

Mágocs Város Önkormányzata

100.-

Mánfa Község Önkormányzata

19.700.-

Máza Község Önkormányzata

19.500.-

Mecsekpölöske Község Önkormányzata

19.500.-

Mekényes Község Önkormányzata

19.500.-
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Nagyhajmás Község Önkormányzata
Óbánya Község Önkormányzata

20.400.400.-

Szalatnak Község Önkormányzata

19.500.-

Szárász Község Önkormányzata

19.400.-

Szászvár Község Önkormányzata

19.400.-

Tarrós Község Önkormányzata

19.500.-

Tékes Község Önkormányzata

19.700.-

Tófű Község Önkormányzata

19.400.-

Vékény Község Önkormányzata

19.700.-

Komló Város Önkormányzata

3.573.000.-

Összesen:

4.164.900.-

Az Alapszabály 25. §. A munkaszervezetet operatívan irányító, vezérigazgatói címmel
felruházott igazgatósági tag fejezet 2. pontja a következők szerint módosult:

2. Az operatív vezető gyakorolja a társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat. Kivéve azon
munkavállalókat, akiket az üzemigazgatóságok delegált munkáltatói jogkörben
foglalkoztatnak.

Az Alapszabály 25/A. §. Üzemigazgatóságok fejezet 3.) pont d. alpontja a következők szerint
módosult:
d.) Az üzemigazgatók a vezérigazgató által delegált hatáskörben gyakorolják a
munkáltatói jogokat az Üzemigazgatóság munkavállalói felett.

Az Alapszabály 29. §. A Felügyelő Bizottság ülései fejezet 1.) pontja a következők szerint
módosult:
1. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal,
legkésőbb május 31-ig ülésezik.

A módosítással nem érintett részei az Alapszabálynak változatlan formában fennmaradnak.
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Az Alapszabály módosításra a továbbiakban a Ptk. szabályai az irányadók.
A BARANYA-VÍZ Zrt. Közgyűlése …………………sz. határozatával az Alapszabály
módosítást elfogadta.

Mohács, 2016. szeptember 15.

Csollák István
vezérigazgató

Egyesülési Szerződés
EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről:
BARANYA-VÍZ Zrt. (7700 Mohács Budapesti országút 1.) képviseli: Csollák István
vezérigazgató, továbbiakban: átvevő társaság
Formája: zártkörűen működő részvénytársaság
Nyilvántartási száma: Cg.02-10-060389,
KSH számjele: 24257017-3600-114-02.
Elnevezése: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság
Székhelye: 7700 Mohács Budapesti országút 1.
Másrészről:
KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (7300 Komló, Kossuth Lajos utca
9.) képviseli: Mester Zoltán ügyvezető igazgató, továbbiakban beolvadó társaság.
Formája: korlátolt felelősségű társaság
Nyilvántartási száma: 02-09-065336.
KSH számjele: 11543637-7120-113-02.
Elnevezése: KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató korlátolt felelősségű
társaság
Székhelye: 7300 Komló, Kossuth Lajos u. 9.
mint beolvadó és egyesülő társaságok
között a Ptk. 3:44. §. és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
szóló 2013. évi CLXXVI. tv. vonatkozó rendelkezései alapján, a következő feltételek mellett.
PREAMBULUM
A BARANYA-VÍZ Zrt., mint közüzemi szolgáltató gazdasági társaság a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vksztv.), a törvény alapján működési
engedéllyel rendelkezik. A működési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatala (továbbiakban: MEKH) 2014. december hó 31. napján VKEEFO 2014/2047-8
(2014) szám alatt adta ki.
A KOMLÓ-VÍZ Kft. közüzemi szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező gazdasági társaság,
mely azonban a BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatóság szolgáltatási
tevékenységének biztonságos ellátáshoz szükséges működtető vagyont tulajdonolja, illetve
birtokolja.

JOGNYILATKOZAT

A BARANYA-VÍZ Zrt., mint befogadó-, és a KOMLÓ-VÍZ Kft., mint beolvadó gazdasági
társaságok visszavonhatatlanul nyilatkoznak, hogy a beolvadást egyidejűleg végrehajtják a
2013. évi CLXXVI. tv., valamint az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről,
szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. szerint. A beolvadás dátuma 2016. 12. 31. napja.

Egyesülési Szerződés

I.
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1.) A BARANYA-VÍZ Zrt. a Vksztv. 29. §. (1). bek.-e alapján, az abban foglalt feltételeknek
megfelelve „bérleti-üzemeltetési szerződéses” jogviszonyban látja el ivóvíz- és szennyvízelvezetési-, tisztítási szolgáltatási tevékenységét a társaság tulajdonos önkormányzatai
részére. A Társaság működése a Vksztv. rendelkezéseinek figyelembevételével történik.
2.) Az átalakulás megfelel az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 26. §. (1). bek. q.) pontja-,
és a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 4. §. 23/a. pont szerinti
kedvezményezett átalakulásnak, mely átalakulásban jogelődként és jogutódként is
gazdasági társaság vesz részt.
3.) Az átalakulás a tőkeszerkezet átrendezésével kerül végrehajtásra, figyelemmel a
számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 40.§.-ára, és a 2013. évi CLXXVI. tv.-re. A tőkeszerkezet
átalakításának a lényege, hogy a jogutód Zrt. jegyzett tőkéje 15.320.000.- Ft-ba kerül
meghatározásra, a vagyon további még fennmaradó része pedig tőketartalékba kerül. A
tőkeszerkezet átalakításával elérhető, hogy a fogyasztói egyenértékekhez igazodó tulajdoni
arányok az egyesülést követően sem változzanak jelentősen.
4.) Az átvevő BARANYA-VÍZ Zrt. a beolvadó KOMLÓ-VÍZ Kft.-nek a Ptk. 3:44. §. (1).
bek. alapján általános jogutóda. A beolvadást a Ptk. szabályai szerinti jogutódlásnak kell
tekinteni.

Szerződő felek a következő nyilatkozatokat teszik:
a.) Az egyesülés formája a Ptk. 3:136, valamint a 3:44. §.-a alapján beolvadás. A
BARANYA-VÍZ Zrt. jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd KOMLÓVÍZ Kft. jogai, eszközei és terhelik a jogelőd kötelezettségei. Nem a víziközműszolgáltatás érdekében a jogelőd társaságok által vállalt kötelezettségekért, a jogelőd
társaság azon önkormányzat tulajdonosa köteles helytállni, akinek érdekében a
kötelezettségvállalás történt.
b.) A BARANYA-VÍZ Zrt.-t illetik, mint általános jogutódot a jogelőd KOMLÓ-VÍZ Kft.
hatósági engedélyei. A felek a jogutódlás bejelentése érdekében a szükséges
intézkedéseket megteszik.
c.) Ha valamely vagyontárgyról az egyesülési szerződés nem rendelkezik, vagy az csak
később válik ismertté, a vagyontárgy-, a bíróság előtt érvényesíthető igény vagy annak
ellenértéke a generális jogutód, BARANYA-VÍZ Zrt.-t illetik meg.
II.
A BEOLVADÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
1.

Egyesülési Szerződés
A KOMLÓ-VÍZ Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg-tervezetének főbb mutatói a következők
(eFt):
Sorjel

Megnevezés

A.

BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
AKTÍV
IDÓBELI
ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK
(AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN
SAJÁT TŐKE
JEGYZETT TŐKE
JEGYZETT, DEMÉG BE
NEM FIZ.TŐKE(-)
TŐKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI
TARTALÉK
MÉRLEG
SZERINTI
EREDMÉNY
CÉLTARTALÉKOK
KÖTELEZETTSÉGEK
HÁTRASOROLT
KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ
LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID
LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
PASSZÍV
IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK
(PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN

I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

Könyv szerinti Rendező tételek Vagyonértékelés
értéken
szerinti értéken
51076
0
51076
0
51076

51076

356234
12126
341617

0

0

356234
12126
341617
0
2491
0

407310

0

407310

120213
219690

0

120213
219690
0

2491

-93420

-6057

0
-99477

-6057

6067

0

286654

0

286654
0

271034

271034

15620

15620

443

0

443

407310

0

407310
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2.
BEFOGADÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁG
Az átvevő, jogutód gazdasági társaság a BARANYA-VÍZ Zrt. beolvadás előtti vagyonmérlegtervezete (eFt):
Sorjel
Megnevezés
Könyv szerinti Rendező tételek Vagyonértékelés
értéken
szerinti értéken
A.
BEFEKTETETT
372285
0
372285
ESZKÖZÖK
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
31040
31040
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
341245
341245
III.
BEFEKTETETT
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B.
FORGÓESZKÖZÖK
1037181
0
1037181
I.
KÉSZLETEK
82971
82971
II.
KÖVETELÉSEK
860707
860707
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
93503
93503
C.
AKTÍV
IDÓBELI
9670
0
9670
ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK
1419136
0
1419136
(AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN
D.
SAJÁT TŐKE
44821
0
44821
I.
JEGYZETT TŐKE
15160
15160
II.
JEGYZETT, DEMÉG BE
NEM FIZ.TŐKE(-)
III.
TŐKETARTALÉK
116977
116977
IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
-87316
-87316
V.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI.
ÉRTÉKELÉSI
TARTALÉK
VII.
MÉRLEG
SZERINTI
-87316
87316
0
EREDMÉNY
E.
CÉLTARTALÉKOK
11907
0
11907
F.
KÖTELEZETTSÉGEK
1012525
0
1012525
I.
HÁTRASOROLT
KÖTELEZETTSÉGEK
II.
HOSSZÚ
LEJÁRATÚ
54195
54195
KÖTELEZETTSÉGEK
III.
RÖVID
LEJÁRATÚ
958330
958330
KÖTELEZETTSÉGEK
G.
PASSZÍV
IDŐBELI
349883
0
349883
ELHATÁROLÁSOK
1419136
FORRÁSOK
0
1419136
(PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN

Egyesülési Szerződés

Az átvevő, jogutód gazdasági társaság a BARANYA-VÍZ Zrt. beolvadás utáni nyitó
vagyonmérleg-tervezete (eFt):
Sorjel

Megnevezés

A.

BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
AKTÍV
IDÓBELI
ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN
SAJÁT TŐKE
JEGYZETT TŐKE
JEGYZETT, DEMÉG BE
NEM FIZ.TŐKE(-)
TŐKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI
TARTALÉK
MÉRLEG
SZERINTI
EREDMÉNY
CÉLTARTALÉKOK
KÖTELEZETTSÉGEK
HÁTRASOROLT
KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ
LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
RÖVID
LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
PASSZÍV
IDŐBELI
ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK
(PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN

I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.

D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

Együttesen

Rendező tételek

Jogutód
BARANYAVÍZ Kft.

423361

0

423361

31040
392321
0

0
0
0

41040
392321
0

1393415
95097
1202324
0
95994
9670

-127103
0
-127103
0
0
0

1266312
95097
1075221
0
95994
9670

1826446

-127103

1699343

165034
234850
0

11907
-219530

176941
15320
0

116977
-186793
0
0

44644
186793
0
0

161621
0
0
0

0

0

0

11907
1299179
0

-11907
-127103

0
1172076
0

325229

325229

973950

-127103

846847

350326

0

350326

1826446

-127103

1699343
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III.
BEJEGYZÉSI ENGEDÉLY
A KOMLÓ-VÍZ Kft. képviselője, mint beolvadó gazdasági társaság kijelenti, hogy az minden
további feltétel nélkül, visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy komlói 3868. hrsz.-ú, 2 ha
1915 m2 nagyságú, kivett üzem megnevezésű ingatlan tulajdonjoga 1/1-ed, valamint a komlói
5492/1. hrsz.-ú, 1112 m2 nagyságú, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan
tulajdonjoga 1/1-ed arányban, átalakulás jogcímén a BARANYA-VÍZ Zrt. javára az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön (bejegyzési engedély). A KOMLÓ-VÍZ Kft. és a
BARANYA-VÍZ Zrt. képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt gazdasági társaságok
magyarországi székhellyel rendelkeznek és nyilvántartásukat a Pécsi Törvényszék
Cégbírósága vezeti.
IV.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1.) Az átalakulás során új belépő tag nincs, ezért erről rendelkezni nem kell.
2.) Az átalakulásban résztvevő egyes tagokat pótlólagosan teljesítendő vagyoni
hozzájárulás nem terheli.
3.) Az átvevő, jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó tag nincs, ezért vele
elszámolásra nem kerül sor.
4.) A beolvadás során a beolvadó gazdasági társaságok számviteli törvény szerinti
beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeinek és kötelezettségeinek
átértékelésére nem kerül sor.
5.) Az egyesülés módja beolvadás, melynek következtében a befogadó társaság
(BARANYA-VÍZ Zrt.) társasági formája változatlanul Zrt. marad. A BARANYA-VÍZ
Zrt. Alapszabálya módosul. Az Alapszabály módosítása a jelen szerződés melléklete.
6.) A beolvadó társaság (KOMLÓ-VÍZ Kft.) megszűnik és általános jogutódja a
BARANYA-VÍZ Zrt. lesz azzal, hogy nem a víziközmű-szolgáltatás érdekében a
jogelőd társaságok által vállalt kötelezettségekért, a jogelőd társaság azon
önkormányzat tulajdonosa köteles helytállni, akinek érdekében a kötelezettségvállalás
történt.
7.) Az egyesülés cégközlönyben történő közzétételére a felek maguk közül a BARANYAVÍZ Zrt.-t jelölik ki.
8.) Az egyesülésben részt vevő jogi személyek kijelentik, hogy a náluk működő
munkáltatói érdekképviseleti szervet tájékoztatták.
9.) A vagyonmérleg tervezeteket és a vagyonleltár tervezeteket a könyvvizsgálók
auditálták és a Felügyelő Bizottság véleményezte.
A KOMLÓ-VÍZ Kft. taggyűlése, illetőleg a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlése a jelen
egyesülési szerződést jóváhagyólag elfogadták, a társaságok által külön-külön meghozott
határozat szerint. A BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlése, illetve a KOMLÓ-VÍZ Kft. taggyűlése
felhatalmazták a vezető tisztségviselőket a jelen okirat aláírására.
Pécs, 2016. szeptember hó 15. napján.
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Mellékletek:
1.) Egyesülési terv.
2.) A beolvadó, átalakuló jogi személy (KOMLÓ-VÍZ Kft.) vagyonmérleg tervezete és az azt
alátámasztó vagyonleltár tervezet.
3.) A befogadó, jogutód jogi személy (BARANYA-VÍZ Zrt.) átalakulás előtti vagyonmérleg
tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár tervezet.
4.) A befogadó, jogutód jogi személy (BARANYA-VÍZ Zrt.) átalakulás utáni vagyonmérleg
tervezete és az azt alátámasztó vagyonleltár tervezet.
5.) BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabály módosítása.

………………………………………….
BARANYA-VÍZ Zrt.
képv: Csollák István vezérigazgató

Ellenjegyzem:

Dr. Szalay Gábor
ügyvéd

…………………………………………..
KOMLÓ-VÍZ Kft.
képv.: Mester Zoltán ügyvezető

Egyesülési terv

A KOMLÓ-VÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt.

Egyesülési Terve

2016.
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I.
A jogutód gazdasági társaság (BARANYA-VÍZ Zrt.) átalakulás utáni tulajdonosai és
vagyoni részesedésük

A jogutód társaságban a KOMLÓ-VÍZ Kft. és a BARANYA-VÍZ Zrt. minden tagja részt
kíván venni. Az egyesülés (beolvadás) a tőkeszerkezet átalakításával kerül végrehajtásra. A
beolvadás után a BARANYA-VÍZ Zrt., mint jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéje
15.320.000.- Ft-ra változik, a vagyon többi része a jogutód társaság tőketartalékába kerül. A
tőkeszerkezet átalakításával elérhető, hogy a fogyasztói egyenértékekhez kapcsolódó tulajdoni
arányok a beolvadást követően a jogutód BARANYA-VÍZ Zrt.-ben lényegesen ne
változzanak. A tagokat megillető – tőkeszerkezet átalakítása után - tulajdoni hányad a
következő:

Az „A” sorozatú 152.800 db egyenként 100.-Ft névértékű törzsrészvény tulajdonosai a
következők:

Mohács és vidéke körzetének tulajdonosai

Tulajdonos

Mohács Város Önkormányzata
Kölked Község Önkormányzata
Lánycsók Község Önkormányzata
Görcsönydoboka Község Önkormányzata
Liptód Község Önkormányzata
Székelyszabar Község Önkormányzata
Hímesháza Község Önkormányzata
Erdősmárok Község Önkormányzata
Szűr Község Önkormányzata
Geresdlak Község Önkormányzata
Maráza Község Önkormányzata
Fazekasboda Község Önkormányzata
Homorúd Község Önkormányzata
Kisnyárád Község Önkormányzata
Összesen

A tagok által
tulajdonolt 100.Ft/db névértékű
törzsrészvények
száma (db)
36.704
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
77
43.009

A tag
törzsrészvényeinek
összértéke a
beolvadás után (Ft)
3.670.400.51.900.51.900.51.900.51.900.51.900.51.900.51.900.51.900.51.900.51.900.51.900.51.900.7.700.4.300.900.-
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Beremend vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal,
hogy a közös képviselő Beremend Nagyközség Önkormányzata. A Beremend Nagyközség
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 1.255.200.- Ft, mely 12.552 db,
egyenként 100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.
A Beremend Nagyközség Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények
tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Tulajdonos

Beremend Nagyközség Önkormányzat
Bezedek Község Önkormányzata
Bisse Község Önkormányzat
Bosta Község Önkormányzata
Csarnóta Község Önkormányzata
Garé Község Önkormányzata
Illocska Község Önkormányzata
Ivándárda Község Önkormányzata
Kásád Község Önkormányzata
Kisharsány Község Önkormányzata
Kislippó Község Önkormányzata
Kistapolca Község Önkormányzata
Kistótfalu Község Önkormányzata
Lapáncsa Község Önkormányzata
Lippó Község Önkormányzata
Magyarbóly Község Önkormányzata
Matty Község Önkormányzata
Márok Község Önkormányzata
Nagyharsány Község Önkormányzata
Nagytótfalu Község Önkormányzata
Regenye Község Önkormányzata
Sárok Község Önkormányzata
Szilvás Község Önkormányzata
Szőke Község Önkormányzata
Töttös Község Önkormányzata
Újpetre Község Önkormányzata
Vokány Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú
részvények megoszlása a
tulajdonosok között
forintban
695.265.21.290.21.385.20.578.20.578.21.425.19.425.20.453.21.437.22.478.19.425.21.290.21.463.19.425.23.464.19.425.19.410.19.400.29.609.21.423.20.618.20.413.20.618.20.618.23.208.25.544.25.533.1.255.200.-
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Harkány vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki, azzal,
hogy a közös képviselő Harkány Város Önkormányzata. A Harkány Város Önkormányzata
által képviselt részvények névértéke 1.265.100.- Ft, mely 12.651 db, egyenként 100.- Ft/db
névértékű törzsrészvényből áll.
A Harkány Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdoni
arányának megoszlása a következő:

Tulajdonos

Harkány Város Önkormányzata
Adorjás Község Önkormányzata
Babarcszőlős Község Önkormányzata
Baranyahidég Község Önkormányzata
Bogádmindszent Község Önkormányzata
Cun Község Önkormányzata
Diósviszló Község Önkormányzata
Drávacsehi Község Önkormányzata
Drávacsepely Község Önkormányzata
Drávapalkonya Község Önkormányzata
Drávapiski Község Önkormányzata
Drávaszabolcs Község Önkormányzata
Drávaszerdahely Község Önkormányzata
Gordisa Község Önkormányzata
Hegyszentmárton Község Önkormányzata
Ipacsfa Község Önkormányzata
Kémes Község Önkormányzata
Kisdér Község Önkormányzata
Kisszentmárton Község Önkormányzata
Kórós Község Önkormányzata
Kovácshida Község Önkormányzata
Márfa Község Önkormányzata
Ócsárd Község Önkormányzata
Ózdfalu Község Önkormányzata
Rádfalva Község Önkormányzata
Sámod Község Önkormányzata
Siklósbodony Község Önkormányzata
Szaporca Község Önkormányzata
Szava Község Önkormányzata
Tésenfa Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú
részvények megoszlása
a tulajdonosok között
forintban
659.227.21.290.20.412.21.398.21.453.19.568.23.935.20.912.19.536.21.398.19.441.24.243.19.536.21.117.22.451.19.536.22.938.20.400.22.072.21.424.19.536.19.530.22.424.19.886.20.923.21.236.19.954.20.035.19.651.19.638.1.265.100.-
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Komló Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki,
azzal, hogy a közös képviselő Komló Város Önkormányzata. A Komló Város Önkormányzata
által képviselt részvények névértéke 4.164.900.- Ft, mely 41.649 db, egyenként 100.- Ft/db
névértékű törzsrészvényből áll.

A Komló Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdoni
arányának megoszlása a következő:
Név

Alsómocsolád Község Önkormányzata
Ág Község Önkormányzata
Baranyajenő Község Önkormányzata
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata
Bikal Község Önkormányzata
Bodolyabér Község Önkormányzata
Dunántúli Regionális Vízművek Zrt.
Egyházaskozár Község Önkormányzata
Gerényes Község Önkormányzata
Gödre Község Önkormányzata
Hegyhátmaróc Község Önkormányzata
Kárász Község Önkormányzata
Kishajmás Község Önkormányzata
Kisvaszar Község Önkormányzata
Köblény Község Önkormányzata
Liget Község Önkormányzata
Magyaregregy Község Önkormányzata
Magyarhertelend Község Önkormányzata
Magyarszék Község Önkormányzata
Mágocs Város Önkormányzata
Mánfa Község Önkormányzata
Máza Község Önkormányzata
Mecsekpölöske Község Önkormányzata
Mekényes Község Önkormányzata
Nagyhajmás Község Önkormányzata
Óbánya Község Önkormányzata
Szalatnak Község Önkormányzata
Szárász Község Önkormányzata
Szászvár Község Önkormányzata
Tarrós Község Önkormányzata
Tékes Község Önkormányzata
Tófű Község Önkormányzata
Vékény Község Önkormányzata
Komló Város Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok
között forintban
19.500.19.700.19.800.100.19.400.19.500.41.100.19.400.19.500.800.19.400.19.800.19.500.19.500.19.500.20.000.20.600.19.600.19.500.100.19.700.19.500.19.500.19.500.20.400.400.19.500.19.400.19.400.19.500.19.700.19.400.19.700.3.573.000.4.164.900.-
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Szigetvár és vidéke részvényeinek tulajdoni megoszlása

Név

Szigetvár Város Önkormányzata
Szentlőrinc Város Önkormányzata
Hobol Község Önkormányzata
Összesen:

A
tagok
által
tulajdonolt 100.Ft/db névértékű
törzsrészvények
száma (db)
22.611
1.217
574
24.402

A
tag
törzsrészvényeinek
összértéke a beolvadás
után
2.261.100.121.700.57.400.2.440.200.-

Görcsöny Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak
ki, azzal, hogy a közös képviselő Görcsöny Község Önkormányzata. Görcsöny Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 184.700.- Ft, mely 1.847 db, egyenként
100.- Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

Görcsöny Község közös tulajdonú részvények tulajdoni arányának megoszlása a
következő:

Név

Tengeri Község Önkormányzata
Pogány Község Önkormányzata
Görcsöny Község Önkormányzata
Összesen:

A
közös
tulajdonú
részvények megoszlása a
tulajdonosok
között
forintban
4.200.2.500.178.000.184.700.-
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Bükkösd Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak
ki, azzal, hogy a közös képviselő Bükkösd Község Önkormányzata. A Bükkösd Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 381.700.- Ft, 3.817 db, egyenként 100.Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A Bükkösd Község Önkormányzata által közös tulajdonú részvények tulajdoni
arányának megoszlása a következő:

Név

Bükkösd Község Önkormányzata
Cserdi Község Önkormányzata
Csonkamindszent Község Önkormányzata
Dinnyeberki Község Önkormányzata
Gilvánfa Község Önkormányzata
Gyöngyfa Község Önkormányzata
Helesfa Község Önkormányzata
Hetvehely Község Önkormányzata
Kacsóta Község Önkormányzata
Kisasszonyfa Község Önkormányzata
Királyegyháza Község Önkormányzata
Magyarmecske Község Önkormányzata
Magyartelek Község Önkormányzata
Okorvölgy Község Önkormányzata
Sumony Község Önkormányzata
Szentdénes Község Önkormányzata
Szentkatalin Község Önkormányzata
Összesen:

A
közös
tulajdonú
részvények megoszlása a
tulajdonosok
között
forintban
83.900.18.900.11.300.9.100.19.400.8.600.36.800.35.800.14.200.14.000.62.000.18.900.14.500.5.400.26.300.200.2.400.381.700.-
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Sellye Város és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki,
azzal, hogy a közös képviselő Sellye Város Önkormányzata. A Sellye Város Önkormányzata
által képviselt részvények névértéke 145.200.- Ft, 1.452 db, egyenként 100.- Ft/db névértékű
törzsrészvényből áll.

A Sellye Város Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdoni
arányának megoszlása a következő:

Név

Bogdása Község Önkormányzata
Csányoszró Község Önkormányzata
Drávaiványi Község Önkormányzata
Drávafok Község Önkormányzata
Drávakeresztúr Község Önkormányzata
Drávasztára Község Önkormányzata
Felsőszentmárton Község Önkormányzata
Kákics Község Önkormányzata
Markóc Község Önkormányzata
Marócsa Község Önkormányzata
Okorág Község Önkormányzata
Sósvertike Község Önkormányzata
Sellye Város Önkormányzata
Összesen:

A
közös
tulajdonú
részvények megoszlása a
tulajdonosok
között
forintban
19.400.200.200.33.400.9.600.200.74.200.200.4.700.200.200.200.2.500.145.200.-

8

Egyesülési terv

Mozsgó Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak
ki, azzal, hogy a közös képviselő Mozsgó Község Önkormányzata. A Mozsgó Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 818.100.- Ft, 8.181 db, egyenként 100.Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A Mozsgó Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdoni
arányának megoszlása a következő:
Név

Almamellék Község Önkormányzata
Almáskeresztúr Község Önkormányzata
Basal Község Önkormányzata
Baksa Község Önkormányzata
Botykapeterd Község Önkormányzata
Csebény Község Önkormányzata
Csertő Község Önkormányzata
Horváthertelend Község Önkormányzata
Gerde Község Önkormányzata
Ibafa Község Önkormányzata
Kisdobsza Község Önkormányzata
Magyarlukafa Község Önkormányzata
Merenye Község Önkormányzata
Mozsgó Község Önkormányzata
Nagydobsza Község Önkormányzata
Nagypeterd Község Önkormányzata
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata
Nagyváty Község Önkormányzata
Patapoklosi Község Önkormányzata
Pécsbagota Község Önkormányzata
Somogyapáti Község Önkormányzata
Somogyhárságy Község Önkormányzata
Somogyhatvan Község Önkormányzata
Somogyviszló Község Önkormányzata
Szabadszentkirály Község Önkormányzata
Szentlászló Község Önkormányzata
Szulimán Község Önkormányzata
Téseny Község Önkormányzata
Tótszentgyörgy Község Önkormányzata
Vásárosbéc Község Önkormányzata
Velény Község Önkormányzata
Boldogasszonyfa Község Önkormányzata
Összesen:

A
közös
tulajdonú
részvények megoszlása a
tulajdonosok
között
forintban
29.700.8.400.13.500.45.800.24.500.8.800.19.400.6.900.28.700.15.100.19.600.9.800.22.300.63.200.40.300.38.500.9.800.19.900.22.800.5.700.28.200.34.400.24.100.17.700.47.400.56.700.36.300.37.300.14.500.24.800.8.600.35.400.818.100.-
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Kétújfalu Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak
ki, azzal, hogy a közös képviselő Kétújfalu Község Önkormányzata. A Kétújfalu Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 265.200.- Ft, 2.652 db, egyenként 100.Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A Kétújfalu Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények
tulajdoni arányának megoszlása a következő:

Név

Bánfa Község Önkormányzata
Bürüs Község Önkormányzata
Dencsháza Község Önkormányzata
Endrőc Község Önkormányzata
Gyöngyösmellék Község Önkormányzata
Katádfa Község Önkormányzata
Kistamási Község Önkormányzata
Molvány Község Önkormányzata
Nemeske Község Önkormányzata
Pettend Község Önkormányzata
Rózsafa Község Önkormányzata
Szentegát Község Önkormányzata
Szörény Község Önkormányzata
Teklafalu Község Önkormányzata
Várad Község Önkormányzata
Zádor Község Önkormányzata
Kétújfalu Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények
megoszlása
a
tulajdonosok
között forintban
15.200.9.100.300.29.500.22.300.11.500.10.100.18.200.19.900.8.600.24.500.30.200.4.600.25.000.6.600.28.500.1.200.265.200.-
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Vajszló Község és vidéke körzetének tulajdonosai közös tulajdonú részvényeket alakítanak ki,
azzal, hogy a közös képviselő Vajszló Község Önkormányzata. A Vajszló Község
Önkormányzata által képviselt részvények névértéke 98.400.- Ft, 984 db, egyenként 100.Ft/db névértékű törzsrészvényből áll.

A Vajszló Község Önkormányzata által képviselt közös tulajdonú részvények tulajdoni
arányának megoszlása a következő:

Név

Besence Község Önkormányzata
Hirics Község Önkormányzata
Kemse Község Önkormányzata
Lúzsok Község Önkormányzata
Nagycsány Község Önkormányzata
Páprád Község Önkormányzata
Piskó Község Önkormányzata
Vejti Község Önkormányzata
Zaláta Község Önkormányzata
Vajszló Község Önkormányzata
Összesen:

A közös tulajdonú részvények
megoszlása a tulajdonosok
között forintban
11.000.15.100.6.300.300.300.300.300.300.300.64.200.98.400.-
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„B” sorozatú, 4 db egyenként 100.-Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvény
tulajdonosai a következők:

Tulajdonos

100.Ft/db
szavazatelsőbbségi
részvény
Mohács Város Önkormányzata
1 db
Harkány Város Önkormányzata 1 db
által
képviselt,
Beremend
Nagyközség Önkormányzatával
közös tulajdonú részvény
Komló Város Önkormányzata
1 db
Szigetvár Város Önkormányzata 1 db
Szentlőrinc
Város
Önkormányzatával
közös
tulajdonú részvény
Összesen:
4 db

A részvény
összege Ft-ban

névérték

100.100.-

100.100.-

400.-

A BARANYA-VÍZ Zrt. 15.320.000.-Ft jegyzett tőkéje 152.800 db egyenként 100.-Ft
névértékű törzsrészvényből és 4 db egyenként 100.-Ft névértékű szavazatelsőbbségi
részvényből tevődik össze.
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A BARANYA-VÍZ Zrt., mint jogutód tulajdonosi összetétele az Egyesülés után

Tulajdonos

Mohács Város Önkormányzata
Kölked Község Önkormányzata
Lánycsók Község Önkormányzata
Görcsönydoboka Község
Önkormányzata
Liptód Község Önkormányzata
Székelyszabar Község
Önkormányzata
Hímesháza Község
Önkormányzata
Erdősmárok Község
Önkormányzata
Szűr Község Önkormányzata
Geresdlak Község Önkormányzata
Maráza Község Önkormányzata
Fazekasboda Község
Önkormányzata
Homorúd Község Önkormányzata
Kisnyárád Község Önkormányzata
Harkány Város Önkormányzata
Beremend Nagyközség
Önkormányzata
Komló Város Önkormányzata
közös képviselő
Szigetvár Város Önkormányzata
Szentlőrinc Város Önkormányzata
Görcsöny Község Önkormányzata
közös képviselő
Bükkösd Község Önkormányzata
közös képviselő
Mozsgó Község Önkormányzata
közös képviselő
Kétújfalu Község Önkormányzata
Sellye Város Önkormányzata
közös képviselő
Vajszló Község Önkormányzata
közös képviselő
Összesen:

Törzsrészvények
darabszáma

Tulajdoni arány
a jegyzett tőke
százalékában

36.704
519
519
519

23,96
0,339
0,339
0,339

519
519

0,339
0,339

519

0,339

519

0,339

519
519
519
519

0,339
0,339
0,339
0,339

519
77
12.651
12.552

0,339
0,050
8,26
8,19

1

41.649

27,19

1

22.611
1.217
1.847

14,76
0,79
1,21

3.817

2,49

8.181

5,34

3.226
1.452

1,73
0,95

984

0,64

152.800

100 %

Szavazatelsőb
bségi
részvények
darabszáma
1

1

4
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II.
Az átalakulással egyidejűleg belépő új tagok
Az átalakulás során új belépő tag nincs, ezért erről rendelkezni nem kell.

III.
Pótlólagos vagyoni hozzájárulás
Az átalakulásban részt vevő tagokat pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem
terheli.

IV.
A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó taggal történő elszámolás

A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó tag nincs, ezért velük elszámolni
nem kell.

V.
Eszközök és kötelezettségek átértékelése

Az átalakulás során az átalakuló gazdasági társaság számviteli törvény szerinti
beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeinek és kötelezettségeinek átértékelésére nem
kerül sor.

VI.
Egyéb rendelkezések

Az egyesülés módja: beolvadás. A beolvadás következtében a KOMLÓ-VÍZ Kft. beolvad a
BARANYA-VÍZ Zrt.-be 2016. 12. 31.-i hatállyal, amelynek társasági formája változatlan
marad.
Az egyesülő gazdasági társaságok felügyelő bizottságai az egyesüléssel, és ennek beolvadás
formájával, írásbeli nyilatkozataikban foglaltak szerint, egyetértenek.
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Az egyesülési terv részét képezi az egyesülési szerződés, a vagyonmérleg és vagyonleltár
tervezetek, a jogutód gazdasági társaság Alapszabályának módosítása, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabálya.
Mohács, 2016. szeptember hó 15. nap.

………………………………………….
BARANYA-VÍZ Zrt.
képv: Csollák István vezérigazgató

…………………………………………..
KOMLÓ-VÍZ Kft.
képv.: Mester Zoltán ügyvezető
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KIVONAT
a képviselő-testület 2016. ……………. hó …….-i ülésének
jegyzőkönyvéből

…………………..……. Önkormányzat Képviselő-testületének
………../2016.(………..) sz. határozata

KOMLÓ-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt.-be történő beolvadása ügyében

1./ A képviselő-testület egyetért a KOMLÓ-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt..-be történő
beolvadásával.
2./ A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlésén(ein)
a KOMLÓ-VÍZ Kft.-nek a BARANYA-VÍZ Zrt..-be beolvadásával kapcsolatosan hozott
határozatokat, továbbá az ott elfogadott átalakulási dokumentumokat (átalakulási terv,
átalakulási szerződés, alapszabály módosítás, BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás előtti
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét, valamint a BARANYA-VÍZ Zrt. átalakulás utáni
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét) és a polgármesternek a döntéshozatal során leadott
szavazatait.
Felkéri a polgármestert, a BARANYA-VÍZ Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan
utólagosan tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés
keretében kezdeményezzen testületi döntéshozatalt.

Kmf.

jegyző

polgármester

Tárgy: Harkány 0159/8 hrsz-ú külterületi
ingatlan vételárának meghatározása.
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
7.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron
következő képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Harkány 0159/8 hrsz-ú külterületi ingatlan vételárának
meghatározása.
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 167/2016.(VI.23.) sz. Önkormányzati határozatban megfogalmazott
döntésüknek megfelelően, az értékesítésre kijelölt0159/8hrsz-ú, 7344 m2szántó
művelési ágú, Min. osztály: 3, Kat.t.jöv. 17,27ingatlanra, elkészítettük az
ingatlanforgalmi értékbecslést.
Az ingatlan forgalmi értéke955.000,-Ft.
Forgalmi értéket befolyásoló tényezők:
Értéknövelő:
Főút melletti, belterület közeli ingatlan.
Rendeltetésnek megfelelően hasznosított, megművelt állapot.
Viszonylag szabályos méretű, összefüggő nagy terület.
Környező ingatlanokhoz képest magasabb minőségi osztály.
Értékcsökkentő:
Az ingatlant érintő vízelvezetési szolgalmi jog.
A szabályozási terven jelölt, övezeti besoroláson belüli beültetési
kötelezettség megjelölés, az ebből adódó, jelenlegitől eltérő, esetleges egyéb
hasznosítási lehetőség korlátozottsága.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.
Harkány, 2016. szeptember 2.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály

Határozati javaslat:
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi
0159/8 hrsz-ú ingatlan vételárát bruttó 955.000,-Ft összegben határozza meg.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy az értékesítési eljárást a
vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi
szerződés aláírására.

Határidő:azonnal
Felelős:műszaki osztályvezető

Tárgy: Harkány 4259 hrsz-ú belterületi
ingatlan értékesítésének megtárgyalása.
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
8.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron
következő képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Harkány 4259 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésének
megtárgyalása.
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 165/2016.(VI.23.) sz. Önkormányzati határozatban megfogalmazott döntésüknek
megfelelően, 4259hrsz-ú, Harkány, Terehegyi u. 13. sz. alatti ingatlanra az
ingatlanforgalmi értékbecslés aktualizálását megrendeltük.
Az elkészült anyag alapján az épület állaga nem életveszélyes. A 2012. 08. 31-én
készült ingatlanforgalmi értékbecslés óta, az értékelt ingatlanban, ingatlanon álló
épületekben, annak környezetében az ingatlan értékét befolyásoló érdemi változás
nem történt, így a forgalmi értéke nettó 920.000,-Ft.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.
Harkány, 2016. szeptember 2.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály

1./ Határozati javaslat:
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi
4259 hrsz-ú ingatlan vételárát 920.000,-Ft összegben határozza meg.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy az értékesítési eljárást a
vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi
szerződés aláírására.

Határidő:azonnal
Felelős:műszaki osztályvezető
2./ Határozati javaslat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi 4259
hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.

Tárgy:

Harkány
386/3
hrsz.
alatti
önkormányzati
ingatlan
művelési
ág
változtatása

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
9.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron
következő képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe:Harkány 386/3 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan művelési
ág változtatása.
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagy Csilla 7815 Harkány, Körősi Cs. S. u. 19/B. szám alatti lakos kérelmet nyújtott
be a harkányi 386/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan,
közterület művelési ággá történő változtatására.
Kérelmében előadta, hogy a tulajdonát képező 386/4 hrsz-ú ingatlanra szeretnék
beköttetni a vezetékes gázt, de a szolgáltató csak közterület megnevezésű
ingatlanon keresztül vállalja a bekötést. Jelen állapotban ez a 384 és 385 hrsz-ú
ingatlanokon keresztül történhetne, mely növelné a beruházás költségét, fa
kivágással és burkolat bontással is járna.
Tárgyi ingatlan jelenleg is közterület funkciót tölt be, más jellegű hasznosításra nem
alkalmas.

386/3 hrsz
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.
Harkány, 2016. szeptember 05.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály

Határozati javaslat:
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi
386/3hrsz-ú ingatlan, hasznosításának megfelelően, „közterület” művelési ágú
átvezetéséhez hozzájárul.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy intézkedjen az ingatlannyilvántartási átvezetés ügyében.

Határidő:azonnal
Felelős:műszaki osztályvezető

Tárgy: Döntés a szőlőhegyi utak állapotának
javításával kapcsolatos vis maior pályázat
benyújtásáról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
10.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Benkő Zsuzsanna
pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés
-

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2016. szeptember 08. napján
tartandó képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a szőlőhegyi utak állapotának javításával
kapcsolatos vis maior pályázat benyújtásáról.
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Benkő Zsuzsanna, pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!
A vis maior támogatások felhasználásának részletes szabályait a 9/2011.(II.15.) Kormány
rendelet határozza meg. A vis maiorcélja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és
szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése. A támogatás
formája vissza nem térítendő támogatás. Költségösszeg tekintetben Harkány Város
Önkormányzata a 105/2015. (IV.23.) Korm.rendeletben foglaltak szerint nem szerepel a
kedvezményezett települések jegyzékében, következésképpen 70% -os támogatásra jogosult.
A vis maior esemény időpontja 2016. 07.28. A káresemény Harkány Város Önkormányzat
3311 hrsz. és 3370 hrsz. mezőgazdasági terület- szőlőhegyi részén (külterület-zártkert)
keletkezett, összesen 700 fm-es szakaszán. A 2016.07.28.-i időpontban bekövetkezett özönvíz
szerű esőzés a kőzúzalékos útszakaszról a kőzúzalékot lemosta és az útszerkezetben
helyenként nyomvályúk kialakulását okozta. A káresemény veszélyezteti a helyi közlekedés
biztonságát.
A vis maior eseményt 7 napon belül bejelentettük. Az előzetes helyszíni vizsgálat a Baranya
Megyei Kormányhivatal részéről megtörtént, melyben támogatásra javasolja az önkormányzat
pályázati kérelmét.

A keletkezett károk helyreállítási költségei kb. bruttó 8.816.023.- Ft összeget jelentenek.

Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat beadásával kapcsolatban a
döntéseket meghozni szíveskedjen.

2

Határozati javaslat
-vis maior pályázat benyújtása1.) A képviselő-testület a jelen határozatával úgy dönt, hogy a 9/2011.(II.15.)
Korm.rendelet tartalmának megfelelően a vis maior eseményre tekintettel támogatási
igényt nyújt be, mert teljes egészében saját erejéből a vis maior esemény okozta
helyzetet nem tudja megoldani. Az önkormányzat a szükséges 30%-os önerőt
(2.286.000.- Ft.) 2016.évi költségvetése terhére biztosítja.

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető

Benkő Zsuzsanna
pályázati referens

Harkány, 2016. szeptember 05.
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Tárgy:

Döntés
a
Harkányi
Városgazdálkodási Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosításáról
Melléklet: Feladat-ellátási szerződés módosítás

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
11.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Markovics Boglárka Urmankovics Ágota
jegyző
mb. pü.oszt.vez.

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés
1. oldal Feladat-ellátási szerződés
módosítás

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. szeptember 8. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel kötött
feladat-ellátási szerződés módosításáról
ELŐTERJESZTŐ: dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Markovics Boglárka, jegyző, Urmankovics
Ágota, mb. Pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy az Önök előtt is ismert, ez év tavaszán megkezdte működését a Harkányi Városgazdálkodási
Zrt., Marosi András vezérigazgató úr vezetésével.
A képviselő-testület a cég létrehozásáról a 23/2016.(II.15.) számú határozatával döntött, a határozat tíz
pontból állt, és az egyik része az akkori előterjesztéshez csatolt Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása
volt. A február óta eltelt időszakhoz képest letisztult az, hogy melyek azok a feladatok, amelyekben a
cég ténylegesen tevékenységet lát el az önkormányzat számára, alapfunkcióként.
A változásokat egyeztettük a cég könyvelőjével és könyvvizsgálójával valamint a Hivatal pénzügyi
osztályával.
A szerződés-módosítást csatoltam jelen előterjesztéshez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat
elfogadására!
Határozati javaslat/Alapítói határozat
A Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány Város Önkormányzata valamint a
Harkányi Városgazdálkodási Zrt. között Harkányban 2016. február 23-án aláírt Feladat-ellátási
megállapodást módosítja, a csatolt 1. számú Feladatellátási szerződés-módosítást az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert valamint Marosi András vezérigazgatót a Feladatellátási szerződés-módosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Baksai Endre Tamás, polgármester
Marosi András, vezérigazgató

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú MÓDOSÍTÁS
Amely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzata
székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.,
törzskönyvi azonosító szám: 724078,
adószám: 15724076202,
képviseletében: Baksai Endre Tamáspolgármester
Tulajdonos/Önkormányzat;

mint

Tulajdonos,

a

továbbiakban

másrészről a
Harkányi Városgazdálkodási Zrt.
székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.,
cégjegyzékszáma:02-10-060412
adószáma:25495001-2-02
képviseli: Marosi András, vezérigazgató, mint Szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató; együttesen:
Felek
között a mai napon, alulírott helyen az alábbi feltételekkel.
Felek egybehangzóan megállapítják, hogy közöttük Harkányban, 2016.február 23-án Feladat-ellátási
szerződés (a továbbiakban: eredeti szerződés) jött létre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében foglalt egyes közfeladatok – különösen a
településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetéshez tartozó feladatok - ellátása érdekében.
Felek a fenti szerződést jelen dokumentum aláírásával – igazodva az eredeti szerződés egyes
pontjainak számozásához - az alábbi tartalommal módosítják.
1.) Az eredeti szerződés I. 1.2. pontjának h.) l.) és m.) pontjait hatályon kívül helyezik.
2.) Az eredeti szerződés I. 1.2. pontjának d.) pontjában foglalt rendelkezés az alábbi tartalomra
módosul: az Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények (Harkányi Óvoda,
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ, Kitaibel Pál Általános Iskola)
karbantartási és működtetési feladatainak ellátása (kivéve bérbeadás és egyéb hasznosítás);
Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban
maradnak. Jelen szerződés-módosítást Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete
……/2016.(IX.8.9 számú határozatával hagyta jóvá.Jelen szerződés-módosítás annak felek által
történő aláírásának napjával lép hatályba.
Harkány, 2016. szeptember 9.

Baksai Endre Tamás
Polgármester
Harkány Város Önkormányzata
Tulajdonos

Marosi András
Vezérigazgató
Harkányi Városgazdálkodási Zrt.
Szolgáltató

Tárgy: Intézkedési terv 2. számú módosítása
az
Állami
Számvevőszék
által
„Az
önkormányzatok
pénzügyi
és
vagyongazdálkodása
megfelelőségének
ellenőrzése – Harkány” tárgyban készült
Jelentés vonatkozásában

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
12.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2. oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
szeptember 8. napján tartandó rendkívüli ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Intézkedési terv 2. számú módosítása az Állami
Számvevőszék által „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása
megfelelőségének ellenőrzése – Harkány” tárgyban készült Jelentés vonatkozásában
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka,
jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Csatolmányok:

Az Állami Számvevőszék V-0862-398/2016. számú Jelentés valamint
V-0862-407/2016. számú kiegészítésre felhívás
2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Intézkedési terv

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) befejezte az önkormányzat pénzügyi és
vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését Harkány Város Önkormányzata
vonatkozásában és ezzel kapcsolatos jelentését 2016. április 28-án megküldte az
Önkormányzat részére, továbbá az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
33.§ (1) bekezdésére hivatkozva kérte a jelentésben megfogalmazott megállapítások és
javaslatok megvalósítására összeállított intézkedési tervnek a jelentés kézhezvételétől
számított harminc napon belül történő megküldését.
Az intézkedési tervet elkészítettük, amelyet a képviselő-testület a megadott határidőn belül
131/2016.(V.12.) számú határozatával már elfogadott, és a Számvevőszék részére megküldött.
Az Állami Számvevőszék 2016. július 8-án kelt értesítésében az intézkedési terv 7 ponton
történő kiegészítésére hívta fel az önkormányzatot. A módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt intézkedés tervet a 2016. július 21-én a képviselő-testület ismételten megtárgyalta és
elfogadta.
Az ÁSZ 2016. augusztus 30-án újabb módosításra vonatkozó jelzést küldött, amely az
intézkedési terv jegyzőnek címzett 2.d) és 3.b.)-3.d.) pontjait érintette. Az észrevétel szerint
„a megfogalmazott intézkedéseknél rögzített intézkedési határidő nem biztosítja az
intézkedések jövőbeni folyamatos végrehajtását. A feladat folyamatos végrehajtásához
kapcsolódó határidő meghatározása szükséges.”
A fentieknek megfelelően a hivatal Jegyzője és Pénzügyi osztályvezetője elkészítette a2.
számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt intézkedési tervet. A módosításokat az
intézkedési tervben a könnyebb áttekinthetőség kedvéért piros színnel jelöltük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a 2. számú
módosításokkal kiegészített intézkedési terv áttekintésére és a határozati javaslat
elfogadására!

Határozati javaslat
2. számú módosításokkal kiegészített intézkedési terv elfogadásáról
1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testületeaz Állami Számvevőszék által
„Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése
– Harkány” megnevezéssel lefolytatott ellenőrzés eredményeképp készült Jelentésben
foglaltak alapján, a hiányosságok felszámolása érdekében elkészült, 131/2016.(V.12.)
számú önkormányzati határozattal már elfogadott, és 175/2016.(VII.21.) számú
határozattal módosítottIntézkedési terv2. számú módosításokkal kiegészített, egységes
szerkezetbe foglalt tartalmát az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a 2. számú módosításokkal
kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt „Intézkedési terv”-ben foglaltak
végrehajtására, valamint arra,hogy a megtett intézkedésekről az egyes feladatok
teljesítéséről az adott feladat határidejéneklejártát követő első Képviselő-testületi
ülésen, a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirend
keretében tájékoztassa a Képviselő-testületet.
3.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyott, 2. számú
módosításokkal kiegészített és egységes szerkezetbe foglalt „Intézkedési terv”-et az
Állami Számvevőszéknek az előírt határidőben küldje meg.

Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
értelemszerűen

Harkány, 2016. szeptember 5.

Baksai Endre Tamás
polgármester

INTÉZKEDÉSITERV
(MÓDOSÍTVA 2016.07.21.
2. sz. módosítás: 2016.09.08.)
Amely készült:
az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése – Harkány” megnevezéssel lefolytatott ellenőrzés eredményeképp készült Jelentés vonatkozásában
(V-0862-398/2016.számújelentés és V-0862-401/2016. számú valamint V-0862-407/2016. számú felhívásokkal kiegészítve)

Az Állami Számvevőszék javaslataira a Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere felé megfogalmazott intézkedések tartalma
ÁSZ jelentésben foglalt javaslat és az intézkedés tartalma

A javaslat végrehajtásáért
felelős

Határidő

Az előterjesztésért: Baksai
Endre Tamás polgármester

Az előterjesztésre:
2016.09.30.

Az elkészítésért: Dr.
Markovics Boglárka, jegyző

Az elkészítésre:

1.
Az erőforrásokkal való
szabályszerű
és
hatékony
gazdálkodás
érdekében
intézkedjen:
a.)
a
Hivatal
jogszabályi
előírásoknak megfelelő tartalmú
szervezetiés
működési
szabályzatának jóváhagyásáról;

1.a)
Harkányi
Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát
Harkány Város önkormányzat
Képviselő-testülete
54/2015.(III.27.)
számú
határozatával
jóváhagyta;
szükséges az elfogadott SZMSZ
felülvizsgálatát követően annak
képviselő-testület elé terjesztése.

b.)
a
vagyongazdálkodással
kapcsolatos
szabályok
meghatározása
érdekében
a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
rendelettervezet
képviselő-testületi
ülés
napirendjére
vételének
kezdeményezéséről;

1.b.)
Harkány
Város
Önkormányzat az önkormányzat
tulajdonában
álló
nemzeti
vagyonról,
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 6/2012.(IV.06.) számú
rendeletének felülvizsgálata és
módosítása szükséges.

c.) a jogszabályi előírásoknak
megfelelő
szociális
szolgáltatástervezési
koncepció
képviselő-testületi
ülés
napirendjére
vételének
kezdeményezéséről;

1.c.)A jogszabályi előírásoknak
megfelelő
szociális
szolgáltatástervezési koncepció
elkészítését
követően
annak
képviselő-testület elé terjesztése.

Az előterjesztésért: Baksai
Endre Tamás polgármester

d.) a jogszabályi előírásoknak
megfelelő
környezetvédelmi
program képviselő-testületi ülés
napirendjére
vételének
kezdeményezéséről.

1.d.) A jogszabályi előírásoknak
megfelelő
környezetvédelmi
program elkészítését követően
annak
képviselő-testület
elé
terjesztése.

Az előterjesztésért: Baksai
Endre Tamás polgármester

A rendeletmódosítás
képviselő-testület elé
terjesztéséért: Baksai Endre
Tamás polgármester
Az elkészítésért: Dr.
Markovics Boglárka, jegyző;
együttműködve a Hivatal
műszaki és pénzügyi
osztályainak vezetőivel.

Az elkészítésért: Dr. LázárBognár Bernadett, aljegyző

Intézkedési terv
elkészítéséig megtett
intézkedés/teljesítés
1.a.) A Harkányi Közös
Önkormányzati
Hivatal
SZMSZ-e a képviselőtestület
54/2015.(III.27.)
számú
határozatával
elfogadásra került.

2016.08.31.

Az előterjesztésre:
2016.09.30.
Az elkészítésre:
2016.08.31.

Az előterjesztésre:
2016.11.30.
Az elkészítésre:
2016.10.31.

Az előterjesztésre:
2016.11.30
Az elkészítésre:
2016.10.31.
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Az elkészítésért: Albrecht
Ferenc, műszaki
osztályvezető
2. A pénzügyi gazdálkodás
szabályszerűsége és a pénzügyi
egyensúly biztosítása érdekében
intézkedjen
a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelően
a
költségvetés
előterjesztésekor
bemutatandó
mérlegek
és
kimutatások
képviselő-testületi
ülésre történő beterjesztéséről.

. A pénzügyi gazdálkodás
szabályszerűsége és a pénzügyi
egyensúly biztosítása érdekében
intézkedjen
a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelően
a
költségvetés
előterjesztésekor
bemutatandó
mérlegek
és
kimutatások
képviselő-testületi
ülésre történő beterjesztéséről (a
több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése
évenkénti
bontásban és összesítve)

3.
A
vagyongazdálkodás
szabályszerűségének biztosítása
érdekben
intézkedjen
az
önkormányzati vagyont érintő
döntések során a jogszabályi
előírások betartásáról.

3.
A
vagyongazdálkodás
szabályszerűségének biztosítása
érdekében a folyamatos működés
során a jogszabályi előírások
betartása

Az előterjesztésért: Baksai
Endre Tamás polgármester
Az elkészítésért:a pénzügyi
osztályvezető

Polgármester a jegyző útján

A
2016.
évi
költségvetés
első
módosításánál
Az előterjesztésre:
2016.09.30.
Az elkészítésre:
2016.08.31.
A 2016-ot követő
években
minden
évben az aktuális éves
költségvetés
előterjesztésével
egyidejűleg,
legkésőbb az Áht.
által
megadott
határidőig.

Azonnali és
folyamatos
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Az Állami Számvevőszék javaslataira a Harkányi KözösÖnkormányzatiHivatalJegyzőjefelémegfogalmazottintézkedésektartalma
ÁSZ jelentésben foglalt javaslat és az intézkedés tartalma

1.Az erőforrásokkal való
szabályszerű és hatékony
gazdálkodás
érdekében
intézkedjen:
a.) a Hivatal jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
tartalmú
szervezeti
és
működési
szabályzata
elkészítéséről;

1.a) Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát
Harkány
Város
önkormányzat
Képviselő-testülete
54/2015.(III.27.) számú határozatával
jóváhagyta; - szükséges az elfogadott
SZMSZ felülvizsgálatát követően
annak
képviselő-testület
elé
terjesztése.

b.) a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalmú számlarend
kialakításáról, valamint a
FEUVE
szabályainak
kiegészítéséről;

1.b.) A jogszabályi előírásoknak
megfelelő
tartalmú
számlarend
elkészítése és a FEUVE szabályainak
kiegészítése.

c.) a jogszabályban nem
szabályozott,
pénzügyi
kihatással
bíró
belső
szabályozások kiadásáról;

1.c.) a megjelölt szabályzatok:
- beszerzési szabályzat (1.c.a.) –
aktualizált változata is rendelkezésre
áll, intézkedést nem igényel
- belföldi és külföldi kiküldetések
elrendelésével, lebonyolításával és
elszámolásával
kapcsolatos
kérdéseket rendező szabályzat (1.c.b.)
- elkészítendő
- reprezentációs kiadások felosztását,
azok teljesítésének és elszámolásának
szabályait tartalmazó szabályzat
(1.c.c.) - elkészítendő
- gépjárművek igénybevételét és
használatát
rendező
szabályzat
(1.c.d.)rendelkezésre
áll,
intézkedést nem igényel
- vezetékes és rádiótelefonok
használatát
rendező
szabályzat
(1.c.e.)rendelkezésre
áll,
intézkedést nem igényel
- közérdekű adatok megismerésére
irányuló kérelmek intézésének és a
kötelezően
közzéteendő
adatok
nyilvánosságra hozatalának rendjét
tartalmazó szabályzat (1.c.f.) rendelkezésre áll, intézkedést nem
igényel

A javaslat
végrehajtásáért felelős

Határidő

Az előterjesztésért:
Baksai Endre Tamás
polgármester

Az előterjesztésre:
2016.09.30.

Az elkészítésért: Dr.
Markovics Boglárka,
jegyző

Az elkészítésért:
A pénzügyi osztályvezető
A jóváhagyásért: Dr
Markovics Boglárka
jegyző

Intézkedési terv
elkészítéséig megtett
intézkedés/teljesítés
1.a.) A Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal
SZMSZ-e a képviselőtestület 54/2015.(III.27.)
számú
határozatával
elfogadásra került.

Az elkészítésre:
2016.08.31.

A számlarend elkészítésére:
2016. 09.30.
A FEUVE elkészítésére:
2016.december 31.

A szabályzatok
elkészítésének, határideje:
2016.08.31.
1.c.f. pont alatt
hivatkozott szabályzat
már rendelkezésre áll,
intézkedést nem igényel

1.c.a.) Szabályzat –
rendelkezésre áll, azt a
képviselő-testület
38/2015.(II.25.) számú
határozatával fogadta el;
és 106/2016.(IV.28.) sz.
határozatával
módosította.
1.c.d.)
Szabályzat
rendelkezésre áll, azt a
képviselő-testület
178/2015.(IX.17.)
számú
határozatával
fogadta el.

Pénzügyi osztályvezető
felelős az alábbi
szabályzatok
elkészítéséért:
1.c.b.
1.c.c.

1.c.e.)
Szabályzat
rendelkezésre áll, azt a
képviselő-testület
a
179/2015.(IX.17.)
számú
határozatával
fogadta el.
1.c.f.)
Szabályzat
rendelkezésre áll, amely
7/2015.(V.7.)
számú
Jegyzői
intézkedés
keretében
került
kiadásra
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d.) a vagyongazdálkodással
kapcsolatos
szabályok
meghatározása érdekében a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
rendelettervezet
elkészítéséről
és
beterjesztésének
kezdeményezéséről;

1.d) Harkány Város Önkormányzat az
önkormányzat tulajdonában álló
nemzeti
vagyonról,
és
a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/2012.(IV.06.) számú rendeletének
felülvizsgálata
és
módosítása
szükséges.

A rendeletmódosítás
képviselő-testület elé
terjesztéséért: Baksai
Endre Tamás
polgármester

Az előterjesztésre:
2016.09.30.
Az elkészítésre:
2016.08.31

e.) a jogszabályi előírásoknak
megfelelő
ellenőrzési
nyomvonal elkészítéséről;

1.e.) a jogszabályi előírásoknak
megfelelő ellenőrzési nyomvonal
elkészítése;

Elkészítéséért: Dr.
Markovics Boglárka,
jegyző és a Pénzügyi
osztályvezető felelős

f.) a jogszabályi előírásoknak
megfelelő
szociális
szolgáltatástervezési
koncepció
beterjesztésének
kezdeményezéséről;

1.f.)A
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
szociális
szolgáltatástervezési
koncepció
elkészítése és előterjesztése

Az előterjesztésért:
Baksai Endre Tamás
polgármester
Az elkészítésért: Dr.
Lázár-Bognár Bernadett,
aljegyző

Az előterjesztésre:
2016.11.30.
Az elkészítésre:
2016.10.31.

g.) jogszabályi előírásoknak
megfelelő környezetvédelmi
program elkészítéséről és
beterjesztésének
kezdeményezéséről.

1.g.) A jogszabályi előírásoknak
megfelelő környezetvédelmi program
elkészítését
követően
annak
képviselő-testület elé terjesztése.

Az előterjesztésért:
Baksai Endre Tamás
polgármester

Az előterjesztésre:
2016.11.30
Az elkészítésre:
2016.10.30.

2. A pénzügyi gazdálkodás
szabályszerűsége és a pénzügyi
egyensúly
biztosítása
érdekében intézkedjen:

2.
A
pénzügyi
gazdálkodás
szabályszerűsége és a pénzügyi
egyensúly biztosítása érdekében
intézkedni kell:

a.)
a
jogszabályi
előírásoknak megfelelően a
költségvetés előterjesztésekor
bemutatandó mérlegek és
kimutatások elkészítéséről és
beterjesztésének
kezdeményezéséről

a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelően
a
költségvetés
előterjesztésekor
bemutatandó
mérlegek
és
kimutatások
elkészítéséről és beterjesztésének
kezdeményezéséről

Az elkészítésért: Dr.
Markovics Boglárka,
jegyző; együttműködve a
Hivatal műszaki és
pénzügyi
osztályvezetőkkel

Az elkészítésért: Albrecht
Ferenc, műszaki
osztályvezető

Az elkészítésért: a
pénzügyi osztályvezető
A beterjesztésért: a
jegyző

2016.12.31.

A 2016.évi költségvetés első
módosításakor
elkészítés: 2016.08.31.
elfogadás:
2016.09.30.
A 2016-ot követő években
minden évben a költségvetés
előterjesztésével
egyidejűleg, legkésőbb az
Áht.
által
megadott
határidőig.
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b.)
a
belső
kontrollrendszer –
ennek
keretében
a
pénzügyi
folyamatokban kulcsszerepet
betöltő teljesítésigazolás és
érvényesítés
kontrollok,
továbbá
a
pénzügyi
ellenjegyzés és utalványozás –
jogszabályi
előírásoknak
illetve belső szabályzatoknak
megfelelő működtetéséről

a belső kontrollrendszer – ennek
keretében a pénzügyi folyamatokban
kulcsszerepet
betöltő
teljesítésigazolás és érvényesítés
kontrollok, továbbá a pénzügyi
ellenjegyzés és utalványozás –
jogszabályi előírásoknak illetve belső
szabályzatoknak
megfelelő
működtetéséről

c.)
a likviditási terv
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő felülvizsgálatáról

a likviditási tervet jogszabályi
előírásoknak megfelelően aktualizálni
kell

Pénzügyi osztályvezető

d.)
a pénzügyi egyensúlyt
befolyásoló
kockázatok
kezelésére
alkalmas
kockázatkezelési
rendszer
működtetéséről.

A kockázatkezelési rendszer a belső
kontrollrendszer részeként kerül
kialakításra szabályzat formájában.

Szabályzat megalkotása:
Pénzügyi osztályvezető

A kialakított szabályzat előírásinak
megfelelő
kockázatelemzések
elvégzése.

Az azonosított legsúlyosabb kockázati
területek a 2017. évi belső ellenőrzési
munkatervbe felvételre kerülnek.

A belső ellenőrzési munkatervbe be
nem került, de a kockázatelemzés
során azonosított egyéb kockázatokra
2016. nov. 30-ig belső intézkedési terv
készül.
3.
A
vagyongazdálkodás
szabályszerűségének
biztosítása
érdekében
intézkedjen:
a.) a vagyonkimutatásban és a
vagyonkataszteri
nyilvántartásban
szereplő
ingatlanvagyon jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
egyezőségének biztosításáról;

Betartatása: folyamatosan
Dr. Markovics Boglárka,
jegyző és a Pénzügyi
osztályvezető felelős

Kockázatelemzések
elvégzéséért: Jegyző

A legsúlyosabb kockázati
területek munkatervbe
történő felvételért:
Jegyző

A belső intézkedési terv
készítéséért: jegyző

.
A
vagyongazdálkodás
szabályszerűségének
biztosítása
érdekében:
a.) a vagyonkimutatásban és a
vagyonkataszteri
nyilvántartásban
szereplő ingatlanvagyon jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
egyezőségének biztosítása;

pénzügyi osztályvezető

Első alkalommal:
2016.június 30. A
továbbiakban minden hó 30ig
Szabályzat megalkotása:
2016.szeptember 30.

Kockázatelemzések
elvégzése: 2016.okt.30.
Az azt követő években
minden év október 30.

2017. évi belső ellenőrzési
munkaterv elkészítése:
2016.nov.30. Az azt követő
években: minden év nov.30.

A belső intézkedési terv
készítésére: 2016. nov. 30.

Az egyezőséget
negyedévente, legkésőbb az
éves beszámoló elkészültéig
biztosítani és dokumentálni
kell
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A belső kontrollrendszer
áttekintése megtörtént.

b.)

a
behajthatatlan
követelések
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
leírásáról
és
az
éves
beszámolóban
történő
kimutatásáról;

b.) a behajthatatlan követelések
jogszabályi előírásoknak megfelelő
leírása és az éves beszámolóban
történő kimutatása;

c.) a tulajdonosi részesedések
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
analitikus
nyilvántartásáról,
a
beszámolóban
való
bemutatásáról továbbá az
elmaradt
értékvesztések
elszámolásáról;

c.) a tulajdonosi részesedések
jogszabályi előírásoknak megfelelő
analitikus
nyilvántartása,
a
beszámolóban
való
bemutatása
továbbá az elmaradt értékvesztések
elszámolása;

d.)az
éves
költségvetési
beszámolók mérlegének a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
alátámasztásáról,
selejtezési feladatok belső
szabályzatnak
megfelelő
teljesítéséről;

d.)az éves költségvetési beszámolók
mérlegének
a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
alátámasztásáról, selejtezési feladatok
belsőszabályzatnak
megfelelő
teljesítéséről;

e.)
a közérdekű adatok
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő közzétételéről

Az info tv 37§ (1) bekezdése és a z 1.
sz. mellélete szerinti közzé
tételi kötelezettség teljesítése

pénzügyi osztályvezető
jegyzővel együttműködve

pénzügyi osztályvezető

pénzügyi osztályvezető

jegyző

A leírásra: 2016. dec. 31. Az
azt követő években: évente
tárgyév dec.31.
Beszámolás:2016.-ban BHra tett követelésekről 2017.
február 28-ig. Az azt követő
években: minden évben
az4/2013.(I.11.) Korm.rend
(Áhsz.) 32.§ (1) szerinti
határidőben.

Analitikus nyilvántartás
kiegészítése: 2016.09.30.A
későbbiekben az analitikus
nyilvántartás folyamatos
vezetése.
Beszámolóban való
bemutatás: első alkalommal
2017.02. 28.Az azt követő
években az Áhsz. 32.§ (1)
szerinti határidőben.
Értékvesztések: 2016.
december 31. fordulónappal
2017.02.28.Az azt követő
években minden tárgyév
dec.31-i fordulónappal az
Áhsz. 32.§ (1) szerinti
határidőben.

Selejtezések határideje:
2016.12.31.Az azt követő
években minden év dec.31.
Mennyiségi leltárfelvétel
határideje: 2016.12.31.
fordulónappal 2017.01.31.
Az azt követő években a
leltározási és leltárkészítési
szabályzatban foglaltak
szerint előírt gyakorisággal,
figyelemmel az Áhsz. 22.§
(2) bekezdésre.

A hatályos szerződések
vonatkozásában 2016.07.31.,
azt követően folyamatosan

Az eszköz beszerzésekor
folyamatosan
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f.)
az
eszközök
nyilvántartásba vételénél a
belső szabályozásban foglalt
bizonylatok használatáról

Az eszközök nyilvántartásba vételénél
a belső szabályzatnak megfelelő
állományba
vételi
bizonylatok
alkalmazása

g.)
az
önkormányzati
vagyont érintő döntések során
a
képviselő-testület
által
meghatározott szabályok és
jogszabályi
előírások
betartásáról.

az önkormányzati vagyont érintő
döntések során a képviselő-testület jegyző
által meghatározott szabályok és
jogszabályi előírások betartásáról.

pénzügyi osztályvezető,
valamint az eszköz
nyilvántartója

folyamatosan
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Tárgy:Döntés

ajánlattételi
felhívásról
hatástanulmány elkészítésére (Luxus szálloda
létrehozása tárgyában)

Melléklet: 2

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
13.) 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:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Tárgyalja a 2016.09.07-i ülésén

-

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. 09. 08.-i
rendes képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
Előterjesztés címe:Döntés ajánlattételi felhívásról hatástanulmány elkészítésére
(Luxus szálloda létrehozása tárgyában)
Előterjesztést készítette:Szilágyi Tibor, gazdasági tanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület tagjai az elmúlt évben több, az országban és az országhatáron túl is
sikeresen működő fürdőben tettek látogatást, ennek kapcsán felmerült az igény egy
közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező luxus szálloda építésére, melynek az oka, hogy a
fürdőket megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk a tapasztaltak alapján, hogy négy
szolgáltatási pillérjének kell lennie egy gyógyfürdőnek. Ezek a következők: klasszikus
fürdőszolgáltatás, távhőszolgáltatás, vendéglátás, szállásszolgáltatás. A harkányi fürdő
pilléreiből a szállásszolgáltatás hiányzik.
Ezzel párhuzamosan a változó jogszabályi környezet miatt (idegenforgalmi adó támogatás
csökkentése) a város bevételi szerkezetét is felül kell vizsgálni.
Felmerült a lehetőség, hogy esetlegesen magán tőke bevonásával épülne a fürdő területén
vagy a fürdővel közvetlen kapcsolatos területen, egy, a jelenlegi szállodáknál magasabb
szállodai kategóriába sorolású luxus szálloda. Hozzávetőlegesen 120 szobával.Tekintettel
arra, hogy a problémakör rendkívül komplex, többirányú megközelítést, különböző
számításokat és becsléseket igényel. Ezek elkészítéséhez a Hivatal munkatársai nem
rendelkeznek szakértelemmel.
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 szövegét az előterjesztéshez csatoljuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi felhívás kiírásáról dönteni
szíveskedjenek.
Harkány, 2016. szeptember.
Baksai Endre Tamás
polgármester
Határozati javaslat:

Döntés ajánlattételi felhívásról hatástanulmány elkészítésére (Luxus szálloda
létrehozása tárgyában)
1. Harkány VárosÖnkormányzat Képviselő-testülete támogatja/nem támogatja
ajánlattételi felhívás kiírását hatástanulmány elkészítésére (Luxus szálloda
létrehozása tárgyában)témában.
2. A képviselő-testület az ajánlattételi felhívástartalmát az előterjesztéssel egyezően
elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy sikeres ajánlattételi eljárás
esetén a vállalkozói szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

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:……………..………………
Ügyintéző: ……………………..……….

Tárgy
:ajánlattételi felhívás
Melléklet: …………………………………..

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.
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
A teljesítés határideje: 2016. december 16.
A TELJESÍTÉS HELYE
Harkány Város Közös Önkormányzata; 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére
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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. október 06.
BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Az ajánlatok elbírálásának a szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Dátum: 2016. szeptember 30.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
Harkány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
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. szeptember30.Időpont: 10.00. óra
Hely: Harkány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
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”
Felbontható: 2016. szeptember30. 10.00 órakor.

Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére
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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. október 17.
AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA
2016. szeptember 09.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére
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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 megvalósíthatósági tanulmányban kifejtendő főbb kérdések, melye az Önkormányzat választ vár:
Gazdasági-társadalmi hatások, kockázatok feltárása:
1. 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.
2. Hogyan alakulna maga a Fürdő vendéglétszáma, ez milyen módon lenne hatással a bevételekre
és kiadásokra a Fürdő számára?
Pénzügyi hatások, kockázatok feltárása:
3. 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)).
4. Amennyiben a javaslat elfogadása után az Önkormányzat, mint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
tulajdonosa a három megvalósítási helyszín közül bármelyiket is felajánlaná megvalósításra és
a terület eladása mellett dönt, akkor mekkora az az összeg, amit ezekért a Harkány
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belvárosában, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. területén lévő vagy közvetlen kapcsolattal
rendelkezőingatlanokértvételárként reálisan kérni kell és lehet?
5. Amennyiben a javaslat elfogadása után az Önkormányzat, mint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
tulajdonosa a három megvalósítási helyszín közül bármelyiket is felajánlaná megvalósításra és
a terület bérbeadása mellett dönt, akkor mekkora az az összeg, amit ezekért a Harkány
belvárosában, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. területén lévő vagy közvetlen kapcsolattal
rendelkezőingatlanokértbérleti díjként reálisan kérni kell és lehet?
6. Milyen kondíciók mellett biztosítsa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a szállodaműködtetéshez
szükséges távhőt?
7. 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?
8. Rövid, közép és hosszútávon, városi szinten milyen hatással lenne az Önkormányzat számára
befizetett idegenforgalmi adó összegére ez az új szálloda?
9. Rövid, közép és hosszútávon, városi szinten milyen hatással lenne az Önkormányzat számára
befizetett iparűzési, építmény és telek adó összegére ez az új szálloda?
10. Megvalósulás esetére a szükséges munkaerő nagyságának meghatározása. Jelen hazai
munkaerőpiaci helyzetben milyen módon lehetne biztosítani a szakképzett személyzetet a
szálloda működtetéséhez?
11. Várhatóan hogy alakulna városi szinten a létesítendő és esetlegesen megszűnő munkahelyek
száma?
12. A megvalósítási helyszín közművesítésének és
Önkormányzatnak vagy a beruházónak kell viselnie?

útcsatlakozásának

költségét

az

13. 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?
14. A fürdő területének jelenlegi csökkentése és a későbbiekben végrehajtott saját fejlesztések,
építkezések milyen korlátot jelentenének a fürdőnek?

Harkány Város Önkormányzatának ajánlattételi
felhívása hatástanulmány elkészítésének megrendelésére

5

II. számú melléklet: I. megvalósítási helyszín
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II. megvalósítási helyszín
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Tárgy: Ügyfél kérelmek

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
14.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

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

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés
2. oldal
adásvételi
szerződés

1. Előterjesztés címe:Elővásárlási jog lemondás a harkányi 776 hrsz-ú
ingatlanról

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Monori Gábor ügyvéd megkeresése alapján (2016. 07. 19.) a harkányi 776 hrsz-ú
ingatlanrész tulajdonosa (kk. Süli Dzsenifer), a mellékelt adásvételi szerződés
alapján értékesíteni kívánja tárgyi ingatlanban 1/8-ad-os tulajdoni hányadát.
Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog
megállapításáról szóló 13/2001. (IX.17.) sz. rendelete 1. számú melléklete b.) pontja
alapján, „lakóterület fejlesztés, út és közpark kialakítása céljából” elővásárlási jog
bejegyzése van.
Megvizsgálva a szabályozási tervet a 776hrsz-ú ingatlan az Lke-7 jelű, kertvárosias
lakóterület övezetbe tartozik, távlati fejlesztési céllal nem érintett, önkormányzati
érdeket nem sért a tulajdoni hányad megszerzése.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület utólagos jóváhagyó döntését.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály
Határozati javaslat:
1./ Döntés elővásárlási jog érvényesítésének mellőzése tárgyában
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi
776 hrsz-ú ingatlan tekintetében az ingatlan elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő:Azonnal
Felelős:

2. Előterjesztés címe:Elővásárlási jog lemondás a harkányi 0106/89 hrsz-ú
ingatlanról

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Németh Judit ügyvéd megkeresése alapján (2016. 08. 18.), a harkányi 0106/89
hrsz-ú szántó megnevezésű, 208 m2 területnagyságú, 0,29 AK értékű ingatlan
tulajdonosa (Somogyi Józsefné), a értékesíteni kívánja tárgyi ingatlant, 30.000,-Ft
vételárért.
Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog
megállapításáról szóló 13/2001. (IX.17.) sz. rendelete 1. számú melléklete b.) pontja
alapján, „lakóterület fejlesztés, út és közpark kialakítása céljából” elővásárlási jog
bejegyzése van.
Megvizsgálva a szabályozási tervet a 0106/89 hrsz-ú ingatlan az Lke-12 jelű,
kertvárosias lakóterület övezetbe tartozik, távlati fejlesztési céllal nem
érintett.önkormányzati érdeket nem sért az ingatlan tulajdon megszerzése.

0106/89 hrsz

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület utólagos jóváhagyó döntését.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály
Határozati javaslat:
1./ Döntés elővásárlási jog érvényesítésének mellőzése tárgyában
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi
0106/89 hrsz-ú ingatlan tekintetében az ingatlan elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő:Azonnal
Felelős:

3. Előterjesztés címe: Közútkezelői hozzájárulás a 2396 hrsz-ú ingatlan
megközelítését biztosító Liszt F. tér közútra.
Tisztelt Képviselő-testület!

A Vasútegészségügyi NK Kft. (Harkány, Bajcsy Zs. u. 1. sz.) közútkezelői
hozzájárulás kérelmet nyújtott be (2016. 07. 22.), a 2396 hrsz alatti ingatlanuk
megközelítését biztosító, 2397 hrsz-ú (Liszt F. tér) önkormányzati közútra.

A hozzájárulást a 2396 hrsz alatti ingatlanon meglévő kórház átalakításának és
bővítésének módosított építési engedélyezési eljárásával összefüggésben írja elő az
közúti közlekedésről szóló1988. évi I. tv. 42/A (1) bek. b.) pontja, miszerint a közút
kezelőjének hozzájárulása szükséges „belterületen - a közút mellett - ipari,
kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény
építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához …..”
A kórház átalakítás-bővítés a meglévő útcsatlakozást nem érinti, azon változtatni
nem kívánnak. A csatlakozó utat kizárólag a saját telek megközelítéséhez szükséges
személygépjárművek veszik igénybe. Ezen kívül a meglévő konyhához árufeltöltésre,
hulladékszállításra használják.
Fenti törvény 42/A §. (2a) bekezdése kimondja, - miszerint ha a közút kezelője a
hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül nem
nyilatkozik, akkor a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület utólagos jóváhagyó döntését.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály

Határozati javaslat:
1./ Döntés közútkezelő hozzájárulás megadása tárgyában
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi2397
hrsz-ú (Liszt F. tér) önkormányzati közútra,az 1988. évi I. tv. 42/A §. (2a) bekezdése
alapján a közútkezelői hozzájárulást megadottnak tekinti.
Határidő:Azonnal
Felelős:

4. Előterjesztés címe: Közútkezelői hozzájárulás a 2396 hrsz-ú ingatlan
megközelítését biztosító Liszt F. tér közútra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szente Balázs siklósi lakos tulajdonát képezi a siklósi 732/15 hrsz-ú ingatlan, mely a
Harkány közigazgatási határán húzódó Lanka csatorna mellett található.
Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, az önkormányzat tulajdonában lévő
vezetékes ivóvíz hálózat rákötéséhez.
A Baranya-Víz Kft., mint üzemeltető tájékoztatása alapján a rákötésnek elvi akadálya
nincs, a megfelelő tervek elkészíttetése, engedélyek és hozzájárulások beszerzése a
feltétel, a rákötés ezek birtokában műszakilag kivitelezhető.
A Lanka utcai gerincvezetékről a lecsatlakozás a Tulipán utcánál történne, az
önkormányzat hozzájárulása a lecsatlakozástól kiépítésre kerülő bekötő vezeték és
vízóra akna elhelyezéséhez kell, mivel az önkormányzati területen valósulna meg.
Megállapodásban kerülne rögzítésre a nyomvonallal érintett ingatlan adatok és a
bekötővezeték tervezésével, kiépítésével kapcsolatos költségek viselése, mely
kérelmezőt terheli.
Továbbá a közműépítési hozzájárulásról szóló 12/2010. (IX.21.) sz. helyi rendeletben
meghatározott 90.000,-Ft összegű hozzájárulás megfizetése terheli kérelmezőt.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály

1./ Határozati javaslat:
Döntés a siklósi 732/15 hrsz-ú ingatlan vízbekötése ügyében.
1./Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
siklósi732/15 hrsz-ú ingatlan vízbekötéséhez hozzájárul.

úgy

határoz,

hogy

a

2./Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy kérelmező által terveztetett
nyomvonalról az egyeztetést folytassa le és az elkészült tervek alapján a
megállapodás kerüljön előkészítésre.
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

2./ Határozati javaslat:
Döntés a siklósi 732/15 hrsz-ú ingatlan vízbekötése ügyében.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a siklósi 732/15
hrsz-ú ingatlan vízbekötéséhez nemjárul hozzá.
Határidő:Azonnal
Felelős:

Tárgy: A Szervezeti és működési szabályzatról
szóló 8/2011. (IV.13.) sz. rendelet módosítása
Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
15.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

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

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

minősített többség

TERJEDELEM:

3 oldal előterjesztés
3. oldal rendelet tervezet

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. szeptember 8. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Szervezeti és működési szabályzatról szóló 8/2011. (IV.13.) sz.
rendelet módosítása
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és működési szabályzatról
szóló 8/2011. (IV.13.) számú rendeletét az alábbiak miatt készítettük elő módosításra:
1.Harkányi lakostól kezdeményezés érkezett méltatlansági eljárás megindítására, illetve
méltatlansági ügy kivizsgálására.
A polgármesteri/alpolgármesteri/képviselői összeférhetetlenséggel és méltatlansággal
kapcsolatos szabályozást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 37.§-39.§-ai tartalmazzák.
Az Mötv. 37.§.(3) alapján az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének illetve
méltatlanságának megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél, melyet a
Szervezeti és Működési Szabályzatban az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat
ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra.
Az SZMSZ áttekintése során megállapítást nyert, hogy a képviselő-testület egyik
bizottságához sem lett delegálva az összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos
hatáskör, ezért a beadvány kivizsgálása előtt pótolnunk kell ezt a hiányosságot.
Az Mötv. 37.§.(3) alapján képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az
összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül
határozattal dönt az összeférhetetlenség/méltatlanság tárgyában.
Az eljárást kezdeményező beadvány 2016. augusztus 26. napján érkezett, ezért a 30 napos
határidő a képviselő-testület részéről betartható lesz.
2.Tekintettel arra, hogy a polgármesteri/alpolgármesteri/képviselői összeférhetetlenséggel és
méltatlansággal kapcsolatos kivizsgálási és előkészítési hatáskörrel a Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság hatáskörét kiegészíteni szükséges,
átvezettük a hatásköri felsoroláson a szükséges aktualizálásokat és módosításokat, melyek a
rendelet megalkotása óta változtak, illetve egyes szükségtelen ismétléseket töröltünk a
hatáskörök közül.
3. Kiegészítettük a Jogi, Szociális Bizottság hatáskörét többek között a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt. vonatkozásában 50 %-os belépési kedvezményre jogosító kártya kiállításának
engedélyezésével egyedi ügyben indokolt esetben olyan személy részére, aki nem rendelkezik
állandó bejelentett lakóhellyel Harkányban.
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4. Kiegészítettük az Önkormányzat által a polgármesterre átruházott hatásköröket a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A.§.(1) és (2) bekezdésében meghatározott
közútkezelői hozzájárulásokkal kapcsolatos döntési hatáskörrel.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján, mint a lenti jogszabály
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható
következményeiről, melyről az alábbiak szerint tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet.
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A módosítás megalkotásával egy
joghézagot küszöbölünk ki, mely által eleget teszünk azon törvényi kötelzettségünknek, hogy
a polgármesteri/alpolgármesteri/képviselői összeférhetetlenséggel és méltatlansággal
kapcsolatos kivizsgálási és előkészítési hatáskört a képviselő-testület egyik bizottságához
delegáljuk.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: nem számottevő.
Környezeti és egészségi következménye: nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: nincs ilyen hatás
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogalkotás elmaradásával a jelenlegi joghézag megmarad és a
szabályozás hiánya törvénysértő helyzetet eredményez.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló rendelet módosítását megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék.

Harkány, 2016. augusztus 29.
Dr.Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

3

A HARKÁNYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA

Hatályos: 2016. november 1-től

1

Harkány Város, Drávaszerdahely, Márfa és Szava Községek Önkormányzatai által az
önkormányzatok működésére, a polgármester, a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre vonatkozó előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
megállapodással létrehozott Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Szervezeti - és Működési Szabályzatát Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete,
mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a szerinti
irányítói hatáskörök gyakorlója – figyelemmel az Áht. 9.§ b.) pontjára és 10.§ (5) bekezdésére
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 13. § rendelkezéseire is - az alábbi tartalommal állapítja meg.

I.
Általános rendelkezések
1. A Hivatal neve: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u .2-4.
Levelezési címe: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
E-mail címe: titkarsag@harkany.hu
Honlap: www.harkany.hu
Törzskönyvi száma: 331241
Statisztikai kódja: 0221528
KSH számjele: 15331249-8411-325-02
A Hivatal az általános forgalmi adónak nem alanya, adószáma: 15331249-1-02
2. A hivatal telephelye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szavai Kirendeltsége,
7813 Szava, Kossuth L. u. 41.
3. Az alapítók neve:
-

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete

-

Szava Községi Önkormányzat képviselő-testülete

-

Márfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete

-

Drávaszerdahely Községi Önkormányzat képviselő-testülete

4. A Hivatal jogállása: A Hivatalt az alapítók Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86.§-ai alapján hozták létre, a Harkányban,
2013. február 12-én kelt, 716/2013. számú alapító okirattal, amelyben az alapítás
időpontja: 2013.03.01. A hivatal önálló jogi személy. Az Áht. 10.§ (4) bekezdése szerint
előirányzatokkal rendelkező, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását saját gazdasági
szervezettel biztosító költségvetési szerv. A hivatal gazdasági szervezetének Ügyrendje
a szervezeti-és működési szabályzatának mellékletét képezi. (1. számú melléklet)

2

5. Alapítói jogokat gyakorló szervek: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő –
testülete, Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Márfa Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete, Drávaszerdahely Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete.
6. Irányító szerv neve, székhelye: Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)
7. A Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt
alaptevékenységek: a Szervezeti-és Működési Szabályzathoz csatolt Alapító Okiratban
foglaltakkal (2. számú melléklet) egyezően.
8. A Közös Hivatal ellátandó tevékenysége: ellátja az önkormányzatok működésével,
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatokat Harkány, Szava, Márfa és Drávaszerdahely települések
vonatkozásában. A polgármester a képviselő-testület döntési szerint és saját
önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt, a jegyző javaslatainak figyelembe
vételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A Hivatal vállalkozási
tevékenységet nem folytat. A Hivatalt a jegyző vezeti.
9. A feladatok ellátásának anyagi forrását és mértékét az éves költségvetés határozza meg.
A Hivatal az éves költségvetésben jóváhagyott működési, fejlesztési és felújítási célú
előirányzatokkal gazdálkodik. A gazdálkodás szabályozott keretek között folyik.

II.
A Hivatal belső szervezeti felépítése, szervezeti egységei, irányítása, vezetése
Nemzetiségi önkormányzatok és egyéb költségvetési szervek, amelyek részére a
Hivatal feladatellátást biztosít
A Hivatal teljes engedélyezett, mindenkori létszámkeretét Harkány Város Önkormányzatának
képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében határozza meg. A testület által megállapított
létszámkereten belül az egyes szervezeti egységek létszámát a feladatokhoz igazodóan a
polgármester véleményének kikérése mellett a jegyző állapítja meg. A Hivatal három belső
szervezeti egységgel, osztállyal működik az alábbiak szerint.
Jegyző
Aljegyző
Igazgatási Osztály (1)
Adócsoport
Közterület-felügyelők
Szavai Kirendeltség
Műszaki Osztály (2)
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Pénzügyi Osztály (3)
1. A Hivatal szervezeti ábrája:
Titkársági ügykezelő

Jegyző

Személyügyi ügyintéző

Aljegyző
Pénzügyi Osztály

Igazgatási Osztály

Műszaki Osztály

vezeti:osztályvezető

- közterület-felügyelők

vezeti:osztályvezető

-adócsoport
- Szavai Kirendeltség
Az egyes szervezeti egységekhez tartozó feladat-és hatáskörök, ügycsoportok leírását a III.
fejezet tartalmazza.
2. A Hivatal irányítása
2.1. Harkány Város Polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében
irányítja Hivatalt; ennek keretében:
- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatalnak feladatait az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben,
egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, ill. a Hivatal
ügyintézőjére;
- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására;
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;
- gondoskodik a Hivatal tevékenységének értékeléséről és a következő időszak feladatainak
meghatározásáról, ennek érdekében szükség szerint értekezletet tart,
- a Hivatal irányítása és a belső szervezeti egységek tevékenységének és a gazdasági programja
koordinációja érdekében rendszeres vezetői értekezletet tart,
- szükség szerint munkaértekezletet hív össze az érintettek részvételével az egyes feladatok
meghatározása, illetve a feladatok végrehajtásának ellenőrzése céljából.
2.2. Harkány Város Alpolgármestere – a polgármester által meghatározott körben
közreműködik a polgármesternek jelen SZMSZ-ben meghatározott feladatai ellátásában. A
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polgármester távollétében vagy akadályoztatása esetén az alpolgármestert megilletik a
polgármester jogosultságai. Az alpolgármester a polgármester munkájának segítésére, a vele
kialakított munkamegosztás szerint ellátja a polgármester állandó vagy eseti megbízásából
adódó önkormányzati feladatokat. Az alpolgármester feladatait a jegyző szakmai segítségével
és a Hivatal közreműködésével látja el.
3. A Hivatal vezetése
A jegyző
1. A jegyző a hivatal vezetője, felelős a hivatal működéséért, az ügyek megoldásáért, a
döntések végrehajtásáért, képviseli a Hivatalt.
2. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályok társadalmi rendeltetésének
megfelelő alkalmazásáért, a színvonalas ügyintézésért, a hozott döntésekért és azok
végrehajtásáért.
3. Feladatai:
- a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról;
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület illetve képviselő-testület
bizottságainak ülésén;
- jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a
döntésük, működésük jogszabálysértő;
- vezeti a hivatalt, szervezi a hivatal munkáját, évente beszámol a képviselő-testületnek a
hivatal tevékenységéről;
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, illetve
dönt a polgármester, vagy a képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyekben;
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, dönt a hatáskörébe
utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
- a hivatal köztisztviselői tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; továbbá
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; gondoskodik a
dolgozók rendszeres továbbképzéséről;
- ellátja a jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat;
- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
- a képviselő-testület működésével kapcsolatosan előkészíti, előkészítteti a testületi
üléseket, a testületi előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket;
- gondoskodik a testületi üléseken a jegyzőkönyvvezetésről, a döntésekről tájékoztatja az
érdekelteket.

Az aljegyző
1. Az aljegyző a polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezései szerint
határozatlan időre kinevezett vezető beosztású köztisztviselő.
2. Az aljegyző feladatait a jegyző irányításával látja el.
3. A jegyző távolléte esetén (szabadság, továbbképzés, betegség) az aljegyző helyettesíti,
aki köteles a tett intézkedéseiről a jegyzőt távollétét követően haladéktalanul
tájékoztatni. A jegyző és az aljegyző együttes tartós távolléte esetén (6 hónapot
meghaladó betegség, fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED, stb.) a helyettesítésükről
a képviselő-testület gondoskodik.
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4. Az aljegyző részletes feladatait a jegyző határozza meg.
4. Nemzetiségi önkormányzatok és egyéb költségvetési szervek,
amelyek részére a Hivatal feladatellátást biztosít
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglaltaknak megfelelően
a Hivatal az alábbi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában látja el a jogszabályokban
illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak a települési önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodásokban részletezett feladatait:
Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szavai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szavai Német Nemzetiségi Önkormányzat

7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
7813 Szava, Kossuth L. u.103.
7813 Szava, Kossuth L. u. 90.

A Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek az Áht. 10.§ (4a) a.) pontja alapján:
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ
Harkányi Körzeti Óvodai Társulás
Harkányi Óvoda
Szavai Körzeti Óvodai Társulás
Szavai Óvoda

7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A.
7815 Harkány, Dankó P.u.7/1.
7815 Harkány, Dankó P. u. 7/1.
7813 Szava, Kossuth L. u. 41.
7813 Szava, Kossuth L. u. 41.

A Hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi Osztály. Jelen SZMSZ rendelkezéseit a gazdasági
szervezettel rendelkező Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szervek – az irányító szerv által jóváhagyott – a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
tartalmazó megállapodásban rögzítettek figyelembe vételével kell alkalmazni.

III.
A Hivatal a szervezeti egységeinek feladat-és hatásköre
A Hivatal szervezete, tagozódása
1. A Hivatal egységes hivatalt képez. Az egyes osztályok a Hivatal belső szervezeti egységei.
A Képviselő-testület, annak bizottságai, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó önkormányzati, valamint államigazgatási ügyeket döntésre a Hivatal szervezeti
egységei készítik elő. Ellátják a végrehajtással kapcsolatos feladataikat, gyakorolják a
jogszabályokban biztosított jogköröket.
2. A Hivatal feladatait a következő szervezeti felépítésben látja el:
a.) Igazgatási osztály feladatai:
- Szavai Kirendeltség munkájának felügyelete
- Közterület-felügyelők munkájának szakmai felügyelete
- Kereskedelmi - és ipari ügyintézés
- Anyakönyvvel kapcsolatos és népesség-nyilvántartási feladatok
- Mezőgazdasági ügyintézés
- Szociális és hagyatéki ügyintézés
- Törzskönyvi nyilvántartás kezelése
- Piac működtetése és felügyelete
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- Lakásügyek
- Testvérvárosi kapcsolatok koordinálása
- Nemzetiségi önkormányzatok patronálása
- Adócsoport
- Vendégellenőrzés
b.) Pénzügyi osztály feladatai.
- Könyvelés
- Költségvetési és gazdálkodási feladatok ellátása
c.) Műszaki osztály feladatai:
- Egyes, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági feladatok ellátása
- Beruházások lebonyolítása
- Pályázatok írása és menedzselése
- Informatikai feladatok
- Kapcsolattartás és egyeztetés a Városgazdálkodási Zrt.-vel
- Katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása
- Közművek üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása
- Értéktárral kapcsolatos feladatok ellátása
- Ingatlanvagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása

d.) Közvetlenül jegyzői irányítás alatti munkakörök:
- Titkársági ügykezelő
- Személyügyi ügyintéző
3. Az egyes szervezeti egységek vezetését a jegyző által - a polgármester egyetértésévelhatározatlan időre kinevezett, a képesítési előírásoknak megfelelő osztályvezetők látják el.
4. Az egyes munkakörökbe beosztott köztisztviselők közvetlenül az osztályvezetők, illetve a
jegyző irányításával látják el a munkaköri leírásukban meghatározott feladat- és hatásköröket.
5. A szervezeti egységek működéséért a vezetők a hivatalt vezető, a munkáltatói jogkört
gyakorló jegyzőnek felelnek.
6. A hivatal valamennyi szervezeti egysége a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján
működik, külön belső szabályzatot a szervezeti egységek nem készítenek.
7. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és egyéb alkalmazottai
tekintetében. A polgármester a jegyző munkáltatói jogai gyakorlásával kapcsolatos egyetértési
jogát és annak tartalmát a Mötv. 81. §. (4) bekezdésben felsorolt körben gyakorolja.
8. A gazdálkodás folyamatában gyakorolt feladat-és hatásköröket külön szabályzatok rendezik.
Az osztályvezetők
1. A Hivatalban dolgozó osztályvezetők száma: három fő, beleértve az aljegyzőt, aki
egyben az igazgatási osztály vezetője is. A pénzügyi osztály vezetője a Hivatal
gazdasági szervezetének vezetője is.
2. A Hivatal osztályvezetőinek általános feladatai:
- szervezeti egységén belül személyi felelősséggel gondoskodik a távollevő köztisztviselők
helyettesítéséről;
- gondoskodik a szervezeti egység feladat-és hatásköri jegyzékének, s az ahhoz kapcsolódó
munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról;
- engedélyezi az osztályokhoz beosztott köztisztviselők szabadságát, és a munkaidő alatti
eltávozást, folyamatosan ellenőrzi munkavégzésüket, javaslatot tesz jutalmazásukra, fegyelmi
felelősségre vonásukra;
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- tevékenységi körében utasítási és ellenőrzési jogot gyakorol a szervezetileg közvetlenül hozzá
tartozó munkatársak felett, beszámoltatja őket munkájukról;
- javaslatot tesz az általa vezetett osztály köztisztviselőinek teljesítménykövetelményeire és
teljesítményértékelésére;
- felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező
feladatok), utasítások szakszerű döntés-előkészítéséért, a határidőben történő végrehajtásáért;
- gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot;
- előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket;
- köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, meghívás alapján, a bizottsági üléseken,
akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni;
- kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel;
- figyelemmel kíséri a Képviselő-testület fenntartásában működő intézmények működését,
előkészíti a köztisztviselők kinevezésével, munkaviszony megszüntetésével és az egyéb
munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket;
- közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések
előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében;
- a tisztségviselők előtt beszámol a szervezeti egység tevékenységéről;
- gondoskodik a vezetése alatt működő egység vonatkozásában, a munkafegyelem betartásáról,
a Hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok megtartásáról.

1.) Igazgatási osztály:
- ellátja az önkormányzat képviselő-testületének működésével összefüggő jogi előkészítő
feladatokat (a rendelet-tervezetek szövegezését, előzetes felülvizsgálatát, kihirdetését és
nyilvántartását, az előterjesztések eseti törvényességi ellenőrzését) az Igazgatási osztályvezető
munkaköri leírásában meghatározott területeken,
- ellátja a tisztségviselők, a testület, valamint a bizottságok közötti koordinációt a munkaköri
leírásában meghatározott területeken,
- a tisztségviselők igénye alapján véleményez különböző ügyeket, közreműködik azok
intézésében, részt vesz a Hivatal belső szabályzatainak kidolgozásában,
- irányítja a közterület felügyelők munkáját; gondoskodik a közterület-használati engedélyek
kiadásának előkészítéséről.
- A Közterület-felügyelet feladata:
o a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
o a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
o közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
o közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;
o közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
o közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
o közreműködés a vendégellenőrök feladatainak ellátásában;
- a polgármester, jegyző megbízása esetén végzi a különböző rendezvények megtartásával
kapcsolatos feladatokat
- gyakorolja a hatósági és egyéb feladatokat:
o birtokvédelmi ügyekben;
o anyakönyvi és állampolgársági ügyekben;
o hatósági bizonyítványok kiadásában;
- ellátja a népesség-nyilvántartási feladatokat,
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- intézi a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat,
- közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések
elkészítésében,
- jogszabály figyelést, jogszabály értelmezést, jogi véleményezést végez,
- megbízás alapján ellátja az önkormányzat képviseletét jogi ügyekben, illetve bíróságok és
egyéb szervek előtt,
- ügyviteli, ügyirat-kezelési feladatokat végez,
- gyakorolja a szociális törvényben előírt hatósági feladatokat érvényesítve a helyi rendelet
előírásait,
- segíti a szociális ellátásban résztvevő önkormányzati intézmények működését,
- ellátja a pénzügyi osztállyal együttműködve az önkormányzati lakások nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat,
- kezeli, aktualizálja a Törzskönyvi nyilvántartás rendszerét, gondoskodik a módosítások
átvezetéséről,
- ellátja a Piac törvényes működtetésével kapcsolatos feladatokat,
- koordinálja a Testvérvárosi kapcsolatokat,
- patronálja a Nemzetiségi önkormányzatokat, segítséget nyújt a működésükkel kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátásában;
- ellátja az Önkormányzat jogharmonizációs kötelezettségeinek figyelését és teljesítésének
elősegítését,
- közreműködik állategészségügyi -és ebrendészeti feladatok ellátásában,
- az önkormányzat polgári jogi és vállalkozási szerződéseinek elkészítése, dokumentálása
(különösen lakás-és helyiségbérleti, közterület használati engedélyek és feladat-ellátási
szerződések),
-adózással kapcsolatos feladatok: gondoskodik a helyi és megosztott adók kivetéséről,
számítógépes nyilvántartásáról; végzi az adóbehajtással kapcsolatos feladatokat; intézi az adóés értékbizonyítvány kiadásával jelentkező feladatokat; gyakorolja az adóigazgatással
összefüggő I. fokú adóhatósági feladat-és hatásköröket, ellátja az adózással kapcsolatos
könyvelési feladatokat,
-Vendégellenőrzés: az adócsoport munkáját segítve végzi az idegenforgalmi adó
megfizetésével, ellenőrzésével, valamint az idegenforgalmi adó behajtásával kapcsolatos
feladatokat;
2.) Műszaki osztály
- gondoskodik a településfejlesztéssel, rendezéssel, a városrendezési tervének
felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,
- végzi az önkormányzati fejlesztésekkel összefüggő tervezési, előkészítő, lebonyolító és
műszaki ellenőrzési feladatokat,
- az önkormányzati lakások kivételével végzi az önkormányzat egyéb ingatlanaival összefüggő
feladatokat,
- ellátja a közlekedéssel, energiaszolgáltatással összefüggő hatósági és egyéb feladatokat,
- jelzi az utak, járdák karbantartásának, felújításának (korszerűsítésének), a közüzemi
hibaelhárítások utáni helyreállítások szükségességét, illetve ellenőrzi ezen feladatok
végrehajtását,
- szakmailag koordinálja a város műemlékeit érintő tervezési, fejlesztési és egyéb feladatokat,
- tervezi a kommunális, infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő feladatokat, részt vesz ezek
végrehajtásában,
- elősegíti a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósítását,
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- közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések,
szabályzatok előkészítésében (pl.: HÉSZ, hulladékgazdálkodással és közműépítési
hozzájárulással kapcsolatos témakörökben)
- jogszabályfigyelést, jogszabály-értelmezést, és véleményezést végez,
- koordinálja az illetékes hatóságokkal a környezetvédelmi feladatokat,
- ellátja az építészeti értékek védelmével jelentkező feladatokat,
- előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági és szakhatósági feladatokat,
- vezeti a műszaki nyilvántartásokat, kezeli a műszaki tervtárat,
- irányítja és ellenőrzi az informatikával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a pályázatfigyeléssel és pályázatírással kapcsolatos feladatokat,
- vezeti az önkormányzat ingatlanvagyonának kataszteri nyilvántartását,
- végzi az önkormányzat katasztrófavédelmi, polgári védelmi hatósági feladatait,
- végzi az önkormányzat és intézményei tűzvédelmi feladatait.

3.) Pénzügyi osztály
A Hivatal gazdasági szervezete, amelynek feladatai az alábbiak:
- közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések
előkészítésében (pl.: költségvetéssel, helyi adókkal, zárszámadással kapcsolatos rendeletek
esetében),
- ellátja a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív
feladatokat,
- szakterületéhez tartozó ügyekben jogszabályfigyelést, jogszabály-értelmezést és
véleményezést végez
- költségvetési feladatok:
o az önkormányzat, a Hivatal, az önkormányzati intézmények gazdálkodásával összefüggő
feladatok ellátása és koordinálása, különösen a költségvetés-, zárszámadás tervezet
előkészítése, beszámolók összeállítása, intézmények költségvetéseinek összeállítása,
banki folyószámlával kapcsolatos gazdasági tevékenység végzése, bérgazdálkodás
irányítása, egészségbiztosítási ügyek intézése, pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok
ellátása, bér- és bérjellegű kifizetések intézése, pótelőirányzatok véleményezése,
költségvetési tartalék, pénzmaradvány, bevételi többlet felhasználásának előkészítése,
pénzalapok átcsoportosítása, közreműködés a pénzügyi információs rendszer
működtetésében, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, valamint végzi a szociális
támogatások pénzügyi lebonyolítását és nyilvántartását,
o egyéb gazdálkodási (számviteli) feladatok végzése, ezen belül vezeti a gazdálkodással
összefüggő számviteli nyilvántartásokat, biztosítja a gazdálkodási folyamatok gépi
adatfeldolgozását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi folyamatokat, nyilvántartja és
beszedi a bevételeket, nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről és teljesíti a kiadási
megbízásokat, a szerződésszegésből eredő kintlévőségek beszedéséről gondoskodik,
illetve jelzéssel él a hatáskörrel rendelkező felé, közreműködik a központilag kezelt célés címzett pályázatok társosztályok által történő előkészítésében,
o folyamatos kapcsolatot tart pénzügyi-gazdálkodási és számviteli vonatkozásban a Hivatal
osztályaival és az önkormányzati intézményekkel,
o a Hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben
előterjesztéseket készít a testületi ülésekre,
o ellátja az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények pénzügyi, szakmai irányítását
és ellenőrzését
- ellátja a pályázatok pénzügyi lebonyolítását.
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IV.
A Hivatal működésének rendje
a.) Munkakörök
1. A Hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A Hivatalban az egyes szervezeti
egységekben létrehozott munkaköröket és az azokhoz tartozó feladat-és hatásköröket a
szervezeti-és működési szabályzat melléklete tartalmazza. (3. számú melléklet)
2. A munkaköri leírások összeállításáért és naprakészen tartásáért – a vezetők, és közvetlen
jegyzői irányítás alatt álló munkakörök esetén a jegyző -, a többi munkakör esetében az
osztályvezetők a felelősek.
3. Új munkaköri leírást kell készíteni a köztisztviselői jogviszony létesítésekor, a
munkakör változása esetén, a feladatkör változásakor a szervezeti és működési
szabályzat aktualizálásával egyidejűleg illetve egyéb, módosítást igénylő esetekben.
4. A munkaköri leírások egységes formában kerülnek elkészítésre, annak tudomásul
vételét a dolgozó aláírásával igazolja. A mindenkor aktuális feladatrendszer és a
munkaköri leírások összhangjának biztosításáról a jegyző gondoskodik.

b.) A Hivatal képviselete
1. A Hivatalt a jegyző, távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző teljes
jogkörrel képviseli. Egyedi vagy rendkívüli esetben a jegyző által megbízott
osztályvezető is jogosult a képviselet ellátására.
2. Jogi képviseletet a jegyző, illetve az önkormányzat megbízása alapján felkért jogi
képviselő, továbbá a jogszabályi feltételeknek megfelelő és a jegyző által megbízott
aljegyző és osztályvezető is elláthat.
3. A Hivatal belső szervezeti egységét az osztályvezető, távollétében a helyettese illetve
az általa megbízott ügyintéző képviseli.
4. A média- ill. nyilvánosság tájékoztatására, nyilatkozattételre a polgármester,
alpolgármester, a jegyző vagy az általa kijelölt köztisztviselő jogosult.

c.) Az aláírás rendje és az irat
1. A képviseleti jogok szervezeti és működési szabályzat szerinti gyakorlója valamint a
kiadmányozási joggal felruházott személy aláírási jogot gyakorol. Az e körben
gyakorolt aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási és
utalványozási jogokra.
2. Az aláírási jog a feladat ellátása során hozott döntések, határozat illetve megtett
intézkedések, határozatok illetve egyéb dokumentumok (levelek, jelentések,
beszámolók, előterjesztések, tervek, szakanyagok stb.) egyszemélyi aláírását jelenti.
3. Az irat a szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá
érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adat-együttes, amely
megjelenhet papíron, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozóan;
tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép-mozgókép, vagy bármely más formában
lévő információ vagy ezek kombinációja.
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4. Iratot aláírni a szöveg végén jobb oldalon, nyomtatvány esetén a kijelölt helyen kell. Az
aláíró az iratot egyidejűleg dátumozza, vagy annak meglétét ellenőrzi, és az iratot az
aláírás mellett az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el.
5. Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az aláírásra felhatalmazott más
személy írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a
helyettesként aláíró „h.” betűt köteles feltüntetni.
6. A kiadmányozásra került iraton az ügyintéző nevét és az ügyiratszámot is fel kell
tüntetni. Az olyan iraton, ahol az ügyintéző nem került feltüntetésre, az irattári példányt
az ügyintéző vagy az osztályvezető kézjegyével látja el.

d.) A kiadmányozás rendje
1. A kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles
aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott irat.
2. A kiadmányozás: a már felülvizsgált, végleges kiadmány tervezet jóváhagyását,
letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult
részéről.
3. Kiadmányozó: a polgármester és a jegyző részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott
személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása. A
kiadmányozó az intézkedést saját kezűleg írja alá.
4. A hivatal kiadmányozási rendjét a szervezeti és működési szabályzat függeléke
tartalmazza.

e.) A Hivatali feladat- és hatáskörellátás szabályai
1. A Hivatal az önkormányzati ügyek előkészítésével és döntésének végrehajtásával
kapcsolatos feladatot
a.) a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok,
b.) önkormányzati rendeletek,
c.) jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei,
d.) a jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott intézkedései
és utasításai;
e.) a polgármester által a hivatali munka irányítása körében kiadott polgármesteri
intézkedés vagy utasítás;
f.) vagy a polgármester és a jegyző által együttesen kiadott intézkedés vagy utasítás
alapján lát el.
2. A Hivatal (ügyintézője) államigazgatási feladatot:
- törvény vagy kormányrendelet alapján saját hatáskörben,
- kiadmányozási jogkör gyakorlásával lát el.
3. A Hivatal szervezeti egységeire és ügyintézőire átruházott hatáskörök tovább nem
ruházhatók.

f.) Az ügyfélfogadás rendje, fogadóórák, munkarend
1. Munkaidő, pihenőidő:
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A Hivatali munkaidő heti 40 óra. A munkaidő hétfő, kedd, csütörtök 07.30 – 16.00 óra, szerdán
07.30 – 17.00 óra, pénteken 07.30 – 12.30 óra. A napi munkaidőn belül 30 perc egybefüggő
munkaközi szünetet kell biztosítani.
2. A Hivatal ügyfélfogadásának rendje:
Hétfőn 07.30 – 12.00 óráig 12.30 – 16.00-ig
Kedden 07.30 – 12.00 óráig
Szerdán 07.30 – 12.00-ig 12.30 –17.00-ig
Pénteken 7.30 - 12.30 óráig

3. A hivatali munkaidő eseti megváltoztatását indokolt esetben a jegyző engedélyezheti a
polgármester egyetértésével. Munkaidőn kívül, illetve a heti szabad-és pihenőnapokon
is el kell látni a következő feladatokat: házasságkötés, családi ünnepségen történő
közreműködés; polgári temetés.
4. A jegyző fogadóórát tart Harkányban, minden szerdán 8.00-11.00 óráig, és a jegyző
vagy megbízottja Márfa községben hetente két alkalommal hétfőn és csütörtökön 8.0010.00 óráig, Szava községben és Drávaszerdahely községben hetente egy alkalommal,
előzetes időpont egyeztetés szerint tart fogadóórát.
5. Harkány Város Polgármestere minden szerdán 16.00-17.00 között tart fogadóórát.
6. A jegyző kivételesen, és indokolt esetben a fentiektől eltérő munkarendet és vagy
ügyfélfogadási rendet is megállapíthat a Hivatal egészére vagy az egyes szervezeti
egységekre.
7. A hivatal dolgozója a fenti munkarendnek megfelelően köteles munkahelyén munkára
képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkában tölteni, és ez alatt munkavégzés
céljából rendelkezésre állni. Az ügyfélfogadást ellátó köztisztviselők a teljes
ügyfélfogadási időben kötelesek az ügyfelek rendelkezésére állni.
8. A hivatal minden dolgozója köteles munkáját a köz érdekében a jogszabályoknak, a
hivatásetikai elveknek és a vezetői döntéseknek megfelelően, az általában elvárható
szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul, a kulturált ügyintézés szabályai szerint
ellátni, munkáját a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, előírások és utasítások szerint
végezni, vezetőivel és munkatársaival együttműködni, munkáját személyesen ellátni,
valamint a köztisztviselőhöz méltó magatartást tanúsítani.
9. A munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából minden dolgozó köteles a hivatal
portáján lévő elektronikus beléptető rendszerben a munkakezdéskor bejelentkezni és a
munka befejezésekor kijelentkezni, amely időpontokat a papír alapú jelenléti íven is
köteles feltüntetni.
10. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről
haladéktalanul köteles értesíteni osztályvezetőjét vagy annak helyettesét, mindkettő
akadályoztatása esetén a jegyzőt. A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó
munkába állása első napján köteles az osztályvezetőjének bemutatni, majd az igazolást
a pénzügyi osztályon leadni.
11. A jegyző és az osztályvezetők kötelesek a munkát úgy megszervezni, hogy a dolgozók
a közszolgálati jogviszonyból eredő jogaikat gyakorolni, kötelezettségeiket teljesíteni
tudják. Részükre a munkavégzéséhez szükséges tájékoztatás és irányítást meg kell adni,
továbbá biztosítani az ehhez szükséges ismeretek megszerzését.

g.) A munkáltatói jogok gyakorlása
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1. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
2. A jegyző gyakorolja:
- az aljegyző (ide nem értve a kinevezést) illetve a közvetlenül jegyzői irányítás alá
tartozó munkakörök esetében a munkáltatói jogokat;
- a Hivatal dolgozói tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat, amelynek során dönt:
· a köztisztviselő kinevezéséről,
· a közszolgálati jogviszony megszüntetéséről,
· anyagi és fegyelmi felelősség megállapításáról,
· továbbtanulásról, annak esetleges támogatásáról, tanfolyami
részvételről, továbbképzésről,
· jutalmazásról és egyéb juttatásról,
· fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről,
· megyén kívüli kiküldetésről,
· az osztályvezetők szabadságának engedélyezéséről,
· az osztályvezető kinevezéséről, osztályvezető jutalmazásáról és
kitüntetési javaslatról.
3. Az osztályvezető az osztály dolgozói tekintetében gyakorolhatja azonban az alábbi
egyéb munkáltatói jogosítványokat:
- éves szabadságolási terv készítése;
- engedélyezi az évi rendes szabadság igénybevételét;
- engedélyezi a megyén belüli kiküldetést (igazolja az útiszámlát és a napidíj
jogszerűségét);
- a jegyző egyetértésével a szervezeti egységen belül egyes munkakörökre nézve
végleges vagy ideiglenes átcsoportosítást hajthat végre;
- helyettesítés – és a jogszabályi feltételek fennállása - esetén javaslatot tesz annak anyagi
ellentételezésére;
- elkészíti az osztály dolgozói esetében a teljesítménykövetelményeket és a
teljesítményértékeléseket;
- kezdeményezheti a jegyzőnél a dolgozó elismerését, eseti jutalmazását, illetőleg
véleményt nyilvánít ilyen ügyekben;
- kezdeményezheti a jegyzőnél a dolgozó felelősségre vonását, fegyelmi eljárás
megindítását.
4. A szervezeti egységek vezetői tevékenységi körükben utasítást és ellenőrzési jogot
gyakorolnak a szervezetileg hozzájuk tartozó munkatársak felett, beszámoltatják őket
munkájukról.
5. Az átruházott hatáskörben, kiadmányozási jogkörben ellátott hatáskörök gyakorlásához
a hatáskör (kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, azt visszavonhatja.
6. Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és
kiadmányozás gyakorlásához, valamint nagyon pontos tartalmi-, feladat-vagy hatásköri
előírást igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni.
7. A munkatársakat beszámolási kötelezettség terheli:
- ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül,
- ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy programszerű
végrehajtását veszélyezteti,
- az átruházott hatáskörben,- ill. kiadmányozás keretében ellátott feladatokról;
- jogszabályi kötelezés esetén (pl. önkormányzati rendeletben előírt módon).

h.) A szolgálati út
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1. A munkatársak és vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok
végrehajtásáról, zavarairól, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről szóló
beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást,
felügyeletet gyakorló felettes vezető (irányítással megbízott munkatárs, osztályvezető,
jegyző, polgármester, döntési jogkörrel megbízott bizottság, képviselő-testület), a
továbbiakban hivatali felettes részére adják meg.
2. A munkatársak és a vezetők kötelesek a települési képviselőknek és települési
nemzetiségi önkormányzati képviselőknek a képviselői munkához szükséges igényelt
és szokásos tájékoztatást megadni.
3. A hivatali felettesek utasításaikat kötelesek szervezeti felépítés szerint a közvetlenül
hozzájuk tartozó vezetők, vagy munkatársak részére átadni. Rendkívüli esetben a
hivatali felettes tevékenységi körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel
meghatározott vezetői lépcsőt azzal, hogy az eltérés tényéről, és okairól soron kívül
tájékoztatnia kell felettesét.

i.) Helyettesítés rendje
1. A helyettesítés és a munkakörök átadás – átvétel szabályozásának célja a feladatok
ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása.
Helyettesítésre a vezető vagy hatáskörgyakorló távolléte esetén – pl.: betegség,
szabadság-, egyéb akadályoztatás, vagy az adott munkakör betöltetlensége esetén kerül
sor.
2. Az állandó helyettesítés rendje a következő:
- az aljegyző a jegyzőt teljes jogkörrel helyettesíti,
- az osztályvezető helyettesét a jegyző,
- a hatáskör gyakorló helyettesét a hatáskör címzettje írásban bízza meg.
3. Az állandó helyettesítési megbízásokat a szervezeti-és működési szabályzat 4. számú
melléklete tartalmazza.
4. A helyettesítést ellátó köztisztviselő a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt,
hatáskörgyakorlót, illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézőt minden
lényeges kérdésről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles.
5. A helyettesítést, ellátó köztisztviselőt helyettesítés során hozott intézkedéséért, végzett
tevékenységéért ugyanaz a felelősség terheli, ami a helyettesített vezetőt,
hatáskörgyakorlót, illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézőt terhelné.
6. Munkakör átadás- átvételre a közvetlen hivatali felettes által meghatározott körben,
valamint személyi változás, tartós távollét – betegség, kiküldetés, stb. – esetén kerül
sor.
7. Munkakört az új vezetőnek, illetve munkatársnak, az átruházással feladatot kapott
munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni.
8. A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint:
· átadásra kerülő munkakör szakmai feladata, munkaköri leírása,
· a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolása, végrehajtásuk helyzetéről,
eredményéről, tájékoztatás a szükséges teendőkről,
· átadásra kerülő iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások, stb.
· az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos
észrevételeit, megállapításait,
· átadás helye, ideje, aláírások.
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j.) A képviselő-testületi előterjesztések és a testületi döntések
végrehajtásának rendje
1. A képviselő-testületi előterjesztések készítése során a szervezeti- és működési
szabályzatban foglaltakon túl be kell tartani az erre vonatkozó jegyzői utasítást.
2. A testületi határozatok végrehajtásának megszervezetését a feladatkör szerint illetékes
osztályvezető a határozat végrehajtásáért felelős tisztségviselővel, bizottsági elnökkel
egyezteti.
3. Az osztályvezető és a végrehajtásért felelős tisztségviselő soron kívül kötelesek
tájékoztatni egymást, ha a végrehajtás során valamilyen akadály, probléma merül fel
vagy a megadott határidő nem tartható annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős
a szükséges intézkedéseket megtegye.
4. Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és a végrehajtásban érintett szerveknek,
hivatali belső szervezeti egységeknek történő megküldéséről az aljegyző gondoskodik.
Az igazgatási osztály biztosítja a rendeletek előírásainak lakossággal történő
megismertetését a tárgy szerint illetékes osztállyal együttműködve.
5. Az önkormányzati rendeletek és módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról a
jogszabályi előírásoknak megfelelően a jegyző és az aljegyző köteles gondoskodni.

k.) A képviselő-testület bizottságainak feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek
előkészítésével összefüggő feladatok
1. A bizottságok feladatait Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete által
elfogadott Szervezeti-és Működési Szabályzata állapítja meg.
2. A bizottságok munkájának segítését, az ügyviteli teendők ellátását az ülések
technikai lebonyolítását az illetékes osztályok végzik az alábbiak szerint:
- Jogi, Szociális Bizottság:
Aljegyző/Igazgatási osztályvezető
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság: Pénzügyi
osztályvezető
3. A belső szervezeti egység (osztály) vezetője gondoskodik a bizottság elé kerülő
előterjesztés szakmai előkészítéséről, az egyes osztályok közötti egyeztetésről, az
előterjesztések elkészítésének és szakmai menetének felügyeletéről.
4. A bizottsági határozatok végrehajtásának szervezése az illetékes osztály feladata,
amelynek felelőse az osztályvezető.
5. A hivatal illetékes osztálya igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni,
jelentés, tájékoztatót, előterjesztést készíteni a bizottságoknak.

V.
Belső és külső kommunikáció
a.) Az értekezletek rendje
1. A hivatali munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, megosztása,
teljesítésük ellenőrzése vezetői értekezleten, valamint hivatali és osztály szintű
munkaértekezleten történik.
2. Vezetői értekezletet havonta, illetve szükség szerint, hivatali munkaértekezletet évente
egy alkalommal, osztályértekezletet, pedig negyedévenként kell tartani.
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3. A vezetői és a munkaértekezletek témái különösen: rendes és rendkívüli képviselőtestületi ülések előkészítése, az időszerű vezetési feladatok meghatározása, új feladatok
indítása, a feladatok végrehajtásának áttekintése, értékelése, a munkavégzés
koordinálása, munkamódszerek fejlesztése, a konfliktusok feloldása.
4. A vezetői értekezletet és a hivatali munkaértekezletet a jegyző, az osztály
munkaértekezletét az osztályvezető hívja össze és vezeti. A vezetői értekezlet résztvevői
a polgármester, a jegyző, az aljegyző, az osztályvezetők illetve a jegyző által szükség
szerint meghívottak (ügyintéző, intézményvezető, stb.).
5. Az osztály munkaértekezletéről a polgármestert és a jegyzőt az osztályvezető értesíti.
b.) Szervezeti kapcsolatok
1. A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása, továbbá az egyéb önkormányzati és
államigazgatási feladatok ellátása során a belső szervezeti egységek vezetői a hivatali
ügyintézők, egymással és az önkormányzati intézményekkel, a lakossággal közvetlenül
együttműködnek.
2. Az 1. pontban írt kapcsolatok zavara vagy az attól eltérő munkakapcsolatok esetén az
osztályvezetők, megegyezésük hiányában a jegyző jelöli ki a koordinációval megbízott
személyt.
c.) A nemzetiségi önkormányzatokkal összefüggő hivatali feladatok
1. A nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok azok ellátását
koordinálását, szervezését a Hivatal látja el külön jogszabályban meghatározottak
szerint figyelemmel a települési önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok
között a nemzetiségi önkormányzati működés feltételeinek biztosítása és a
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása vonatkozásában a
nemzetiségek jogairól szóló törvén alapján létrejött együttműködési
megállapodásban foglal

VI.
Záró rendelkezések
1. Jelen szervezeti-és működési szabályzat mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:
·
·
·
·

1. számú melléklet: A hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje
2. számú melléklet: A Hivatal Alapító Okirata
3. számú melléklet: Az egyes szervezeti egységekben létrehozott munkakörök
és az azokhoz tartozó feladat-és hatáskörök
4. számú melléklet: A helyettesítés rendje

2. Jelen szervezeti és működési szabályzat függelékét képezi az alábbi dokumentum:
· A Kiadmányozás rendjéről szóló jegyzői intézkedés
3. A jegyző belső szabályzatokban rendezi a működéshez kapcsolódó, jogszabályban nem
szabályozott kérdéseket. A hivatal működését szabályozó további belső dokumentumok
különösen az alábbiak:
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-

Iratkezelési Szabályzat

-

Tűzvédelmi Szabályzat

-

Munkavédelmi Szabályzat

-

Kiadmányozás rendjéről szóló jegyzői intézkedések

-

Vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályzat

-

Közszolgálati Szabályzat

-

Iratkezelési szabályzat

-

Bélyegző használati szabályzat

-

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló törvényben foglaltakkal kapcsolatos intézkedésekről szóló szabályzat

-

Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat

-

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

-

Közérdekű Adatok megismerésére irányuló kérelmek, intézkedések továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló Szabályzat

-

Informatikai Biztonsági Szabályzat

-

Belső ellenőrzési kézikönyv

-

Beszerzési Szabályzat

-

Gazdálkodási Szabályzat

-

Pénzkezelési Szabályzat

-

Eszközök és források értékelési szabályzata

-

Önköltség-számítási szabályzat

-

Számviteli politika

-

Számlarend

-

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata

-

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

-

Európai uniós és hazai finanszírozású pályázati források felhasználásának eljárásrendjéről szóló
Szabályzat

-

Esélyegyenlőségi terv
4. Harkány Város Önkormányzata által elfogadott, az önkormányzat működését meghatározó
egyéb szabályzatok különösen:
-

Beszerzési Szabályzat

-

Közbeszerzési Szabályzat

-

Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat

-

Telefonhasználati Szabályzat

-

Piac üzemeltetési Szabályzat

-

Településfejlesztéssel és Településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzat

-

Helyi Esélyegyenlőségi Program
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-

Bursa Hungarica Szabályzat

-

Harkányi Városgazdálkodási Zrt. Javadalmazási Szabályzata

5. Jelen Szervezeti- és Működési Szabályzat 2016. november 1. napjával lép hatályba,
amellyel egyidejűleg hatályát veszti a Harkányi Közös önkormányzati Hivatal
2472/2015. számon nyilvántartott, 2015. április 15. napján hatályba lépett Szervezeti és
Működési Szabályzat, amelyet Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
54/2015. (III.27.) sz. határozatával fogadott el.
Záradék:
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Harkány Város önkormányzatának képviselőtestülete ………………../2016.(IX……) számú határozatával fogadta el.
A szervezeti-és működési szabályzatot a Hivatalt létrehozó többi önkormányzat képviselőtestületei az alábbi határozatokkal fogadták el:
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete:………………/2016.(…)sz.határozat
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:……………/2016.(…….)sz. határozat
Szava Községi Önkormányzat képviselő-testülete:……………./2016.(…….) sz. határozat
Harkány, 2016……………………………

Baksai Endre Tamás
Harkány város polgármestere

Dr. Markovics Boglárka
Jegyző

Alpár György Zoltán
Drávaszerdahely polgármestere

Farkas József
Márfa polgármestere

Haszillóné Lovas Beatrix
Szava polgármestere
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Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének
…/2016.(IX.08.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011. (IV.13.) számú rendelet
módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szervezeti és működési szabályairól szóló
8/2011.(IV.13.) rendeletének módosítására (a továbbiakban:Alaprendelet) a következőket
rendeli el:
1.§
Az Alaprendelet 27/A.§.(2) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:
„A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság hatásköre:
- munkaterv, illetve tisztségviselői kezdeményezés alapján véleményezi a képviselőtestület elé kerülő előterjesztéseket;
- közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok
tervezetének kidolgozásában;
- feladatkörében eljárva előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a
döntések végrehajtását;
- véleményezi az önkormányzat vagyonával kapcsolatos képviselő-testület elé kerülő
előterjesztéseket; az ágazathoz tartozó beszámolókat;
- figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon rendeltetésszerű felhasználását, a rendezési
terv hatályosulását, a természet és környezetvédelmi munkát
- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámolók
tervezeteit;
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt,
előidéző okokat;
- vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályok betartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését és vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a képviselő-testülettel;
- véleményezi a költségvetés módosítását eredményező határozati javaslatokat és
rendelettervezeteket
- kapcsolatot tart az önkormányzat pénzügyi vezetésével;
- ellenőrzi az önkormányzat által működtetett intézmények gazdálkodását, javaslatot tesz
a működés ésszerűsítésére a hatékonyság javítására;
- kapcsolatot tart a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vezetőjével;
- figyelemmel kíséri a városüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeket, javaslatokat tesz
a hatékonyság javítására;
- felméri a szükséges feladatokat, javaslatot tesz a megoldásra és az ütemezésre figyelembe
véve a rendelkezésre álló erőforrásokat;
- ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását;
- koordinálja mindazon idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat és hatásköröket,
melyeket jogszabály a városi önkormányzat hatáskörébe utal;

- koordinálja a nemzetközi testvérvárosi feladatokat, figyelemmel kíséri az
együttműködési megállapodásban foglaltakat;
- véleményezi az idegenforgalmat és a nemzetközi kapcsolatokat érintő - más bizottság
vagy osztály által előkészített, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;
- véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, az ágazathoz tartozó beszámolókat;
- figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, a város közrendjét és közbiztonságát,
- kapcsolatot tart a rendőrséggel és a polgárőrséggel
- kapcsolatot tart a városban működő szállodák és szálláshelyek, valamint a TDM iroda
képviselőivel
- közreműködik az önkormányzati kulturális rendezvények szervezésében, a kulturális
hagyományok ápolásában, a közművelődésre szerveződő közösségek tevékenységének
támogatásában;
- részt vesz az ifjúságot érintő önkormányzati fejlesztési feladatok kidolgozásában;
- összehangolja a testneveléssel és sporttal kapcsolatos városi feladatokat;
- előterjeszti a képviselő-testületnek az általa meghatározott tárgykörű ügyeket;
- véleményezi az ágazatot érintő - más bizottság vagy osztály által előkészített - képviselőtestület elé kerülő előterjesztéseket;
- támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a művelődésre, társas
életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódjának javítását
szolgáló kulturális célok megvalósítását;
- támogatja a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit, segítséget nyújt a
művészeti alkotó munka feltételeinek javításában és a művészeti értékek létrehozásában,
megőrzésében;
- javaslatot tesz művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú
épületen való elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására
- lebonyolítja a titkos szavazást
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 39.§.(3)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint nyilvántartja,
ellenőrzi, kezeli és vizsgálja a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatokat;
- az Mötv. 37.§. bekezdésében meghatározottak szerint az ellátja összeférhetetlenséggel és
a méltatlansággal kapcsolatos feladatokat, kivizsgálja az összeférhetetlenségi és
méltatlansági bejelentést és javaslatot tesz képviselő-testület döntésére
- állást foglal ügyrendi kérdésekben.”
2.§
Az Alaprendelet 27/A.§.(3) bekezdése az alábbi szövegrészre módosul:
A Jogi, Szociális Bizottság hatásköre:
- munkaterv, illetve tisztségviselői kezdeményezés alapján véleményezi a képviselő-testület elé
kerülő előterjesztéseket;
-közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok
tervezetének kidolgozásában;
-feladatkörében eljárva előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések
végrehajtását;
- dönt az önkormányzati lakásbérleti ügyekben;
- dönt az önkormányzat által elnyert, és rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szociális célú
tűzifa támogatások elosztásáról;
- a programhoz történő önkormányzati csatlakozás esetén dönt a felsőoktatási továbbtanulók
támogatásáról;

-a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vonatkozásában 50 %-os belépési kedvezményre jogosító kártya
kiállítását engedélyezheti egyedi ügyben indokolt esetben olyan személy részére, aki nem
rendelkezik állandó bejelentett lakóhellyel Harkányban.
3.§
Az Alaprendelet 30/A.§.(1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„f) dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A.§.(1) és (2) bekezdésében
meghatározott közútkezelői hozzájárulások tekintetében.”
4.§
(1)
Ez a rendelet a kihirdetése 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 2016.09.08-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2016…………………

Dr.MarkovicsBoglárka
jegyző

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: Döntés igazgatási szünet elrendeléséről
a 2016. évi karácsonyi időszakban
Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
16.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

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

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

4. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. szeptember 8. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés igazgatási szünet elrendeléséről a karácsonyi időszakban
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. Az
évek során felgyülemlett és ki nem adott szabadságok kiadása szinte teljesíthetetlen feladat a
folyamatos ügymenet biztosítása mellett.
Harkány Város Önkormányzata első alkalommal a 2015. évi karácsonyi időszakban élt az
igazgatási szünet elrendelésének jogszabály által biztosított lehetőségével.
Az igazgatási szünet elrendelése a munkavállalók éves szabadságának kiadásával kapcsolatos
problémát –annak nagyságrendje miatt- nem oldja meg teljesen, de egy jelentős lépést jelent a
probléma megoldása felé vezető úton.
AHarkányi Közös Önkormányzati Hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen
időszak alatt is biztosított lenne, ügyeleti rend fenntartása mellett.
Az igazgatási szünet tartama alatt minden osztályon lenne egy ügyeletes munkatárs, az
ügyfélfogadásra csak a dolgozókkal előzetesen egyeztetett időpontokban kerülhetne sor az
ügyfelek portán történő fogadásával, és hivatalos helyiségbe történő kísérésével, tehát ebben
az időszakban az általános ügyfélfogadási rend szünetelne.
A Hivatal feladatainak jellegéből adódóan, a szigorúan előírt határidők betartása érdekében a
munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállítására nincs lehetőség.
Ezen időszak alatt is folyamatos pénzügyi utalásokat kell teljesíteni, gondoskodni kell a
hatósági eljárásokban felmerülő eljárási cselekmények megtételéről, a postán beérkező
levelek folyamatos iktatásáról és szignálásáról.
Fentiek alapján a javasolt igazgatási szünet időtartama alatt az Ügyfelek számára a Hivatal
nyitva tartana, az osztályokon egy-egy ügyeletes dolgozó biztosítaná a mindennapi és
határidős feladatok ellátását.
A javasolt igazgatási szüneta testületi munkában nem okoz fennakadást, és arról
természetesen előre értesíteni fogjuk a lakosságot.
A javaslat alapján az igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint
alakulna:
2016. december 22. csütörtöktől 2016. december 30. péntekig igazgatási szünet, az
alábbiak szerint:
2016. december 22. csütörtökpihenőnap, nincs ügyfélfogadás
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2016. december 23. péntekigazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, pénteki munkarend
szerinti ügyfélfogadás
2016. december 27 kedd igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, keddi munkarend
szerinti ügyfélfogadás
2016. december 28. szerda igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, szerdai munkarend
szerinti ügyfélfogadás
2016.december 29. csütörtök pihenőnap, nincs ügyfélfogadás
2016.december 30. péntek igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, pénteki munkarend
szerinti ügyfélfogadás
A rendes ügyfélfogadási rend (nem csak osztályonkénti ügyeletes által biztosított) 2017.
január 2. napján, hétfőn állna vissza.
A döntésnek költségvetési kihatásanincs.
A választott időtartam ügyfélforgalom szempontjából is kevésbé frekventált időszak, a
karácsonyi iskolai szünet miatt.

Az igazgatási szünet elrendelésének jogszabályi háttere:
I. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §. (3) bekezdése
alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes
szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság
nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a
háromötödét.
II.A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 18/2015. (VI.19.) NGM
rendelet figyelembevételével szükséges meghatározni a naptár szerinti munkarendtől való
eltéréssel járó hivatali ügyfélfogadási rendet. Az igazgatási szünettel érintett decemberi
időszak nem tartalmaz a 2016. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti
munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendet.
III.A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai további ajánlásokat
tartalmaznak az igazgatási szünet elrendelésére.
„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig
tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében
ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
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(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a
szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást,
valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetén a folyamatos feladatellátást.
15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete, valamint a Kttv. 2. § ábanfelsorolt szervek számára ajánlja igazgatási szünet
elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal szokásostól eltérő munkarendjéről és az igazgatási szünet elrendeléséről dönteni
szíveskedjék.
Harkány, 2016. augusztus 29.
Dr.Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Határozati javaslat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2016.( IX.8.)önk. határozata a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. év téli igazgatási szünet elrendeléséről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi téli igazgatási szünetének időtartama:
2016. december 22. csütörtöktől 2016. december 30. péntekig igazgatási szünet, az
alábbiak szerint:
2016. december 22. csütörtökpihenőnap, nincs ügyfélfogadás
2016. december 23. péntek igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, pénteki munkarend
szerinti ügyfélfogadás
2016. december 27 kedd. igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, keddi munkarend
szerinti ügyfélfogadás
2016. december 28. szerda igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, szerdai munkarend
szerinti ügyfélfogadás
2016.december 29. csütörtök pihenőnap, nincs ügyfélfogadás
2016.december 30. péntek igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, pénteki munkarend
szerinti ügyfélfogadás
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal osztályai
ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka Jegyző útján
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Tárgy:Döntés a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
pályázat benyújtásáról.
Melléklet: Pályázati kiírás

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8. napi ÜLÉSÉRE
17.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

VÉLEMÉNYEZÉSREMEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

3 oldal előterjesztés
5. oldal Pályázati anyag

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS:Harkány Város Önkormányzata 2016. szeptember 8.napján
tartandó képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat
benyújtásáról.
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Lázár-Bognár Bernadett, aljegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett, aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdet 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 célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.
A pályázat keretében az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési
önkormányzata szociális célú tűzifavásárlásához vagy szénvásárlásához kapcsolódó
támogatást nyerhet el.
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 3.000 millió Ft áll
rendelkezésre a 1426/2016.(VIII.17.) Korm.határozat alapján.A támogatás vissza nem
térítendő költségvetési támogatás.
A támogatás mértéke Harkány vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 14.000 Ft/
erdei m3+ ÁFA. Feltétele a pályázat benyújtásának, hogy a támogatáson felül kemény
lombos tűzifa esetében 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrészt kell vállalnia az
önkormányzatnak.
A pályázati kiírás szerint Harkány Város Önkormányzata keménylombos tűzifa igénylésére
jogosult.
A pályázati adatlap szerint Harkány Város Önkormányzata által maximálisan igényelhető
mennyiség 540 m3.
Keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet
az önkormányzat.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság és a 2016.
évi igénylés részletes feltételeit –legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon
hatályba lépő- rendeletben szabályozza, akként, hogy
a)
a szociális igazgatásról és a 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
2

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

kiadások

viselésével

kapcsolatos

b)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c)

háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint

d)
vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.
A 2015. december-2016. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők
átlaga:52 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok száma:nincs Harkányban
Aktív korúak ellátásában részesülők száma:77 fő
Időskorúak járadékában részesülők száma:4fő
Összesen 136 fő x 2m3=272 m3
Fentiek alapján javasoljuk, hogy az Önkormányzat 272 m3 keménylombos tűzifát igényeljen.
A pályázatot elektronikusan és papír alapon a kincstár területileg illetékes szervéhez is be kell
nyújtani, az elektronikus rögzítés határideje 2016. szeptember 30., a papír alapúé 2016.
október 3. A határidők jogvesztők.
Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a
miniszter állapítja meg, akként, hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti
mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében
csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. évi átlagos létszámának a település aktív korú
lakosságához viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot
felosztani. A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag
megítélésére is jogosult.
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt, de legkésőbb 2016. október 30.
napjáig. A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs és kifogás benyújtására
sincs lehetőség.
A támogatást a kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 535 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos vastag
tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5 %-a lehet a nem kemény
lombos fajokból származó fafajta. Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több
tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő
tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja
beszerezni.
A tűzifa kiosztásának határideje: 2017. február 15. napja. A tűzifa szállításának költségei a
kedvezményezettet terhelik.
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat megvitatását és annak elfogadását.
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HATÁROZATI JAVASLAT:
Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról.
1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be kemény
lombos tűzifára 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 célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására.
2.) Az Önkormányzat 136 fő után 272 m3 tűzifa mennyiséget igényel, melyhez önerőként
1.000,-Ft/erdei m3 +áfa megfizetését vállalja, azaz bruttó 345.440,- Ft összegű saját forrást
biztosít.
3.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a pályázati kiírás 6. pontjában
írtakat, miszerint a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást
nem kér.

Felelős: Azonnal
Határidő:Polgármester
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Tárgy: A Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal alapdokumentumainak (Alapító okirat;
Közös hivatalt létrehozó megállapodás és
Szervezeti-és
Működési
Szabályzat)
módosítása

Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
18.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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2. oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. szeptember 8. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME:
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
alapdokumentumainak (Alapító okirat; Közös hivatalt létrehozó megállapodás és
Szervezeti-és Működési Szabályzat) módosítása
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A múlt év során lezajlott Állami Számvevőszéki vizsgálat még a 2010-14. évekre vonatkozóan
hiányként rótta fel, hogy a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal nem rendelkezik szervezeti-és
működési szabályzattal, csak ügyrenddel. Még ennek megállapítását megelőzően, napján
hivatalvezetőként a képviselő-testület elé terjesztettem a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti-és Működési Szabályzatát, amelyet a képviselő-testület határozatával (54/2015.(III.27.) el
is fogadott.
A Számvevőszék megállapítása nyomán is, azonban indokoltnak tartottam a Hivatal
alapdokumentumainak teljes körű felülvizsgálatát, a létrehozás óta bekövetkezett ténybeli és jogi
változások átvezetését. A változások három fő dokumentumot érintenek:
1.) Alapító okirat
2.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás
3.) Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzat
Az alapító okirat és módosító okirat, a Megállapodás módosító szerződése valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás és a Hivatal új, felülvizsgált SZMSZ-e jelen előterjesztés
mellékleteit képezik.
A változások egységesen 2016. november 1. napján lépnének hatályba.
A módosítások legfontosabb elemeit – az adminisztratív változások kivételével - az alábbiakban
foglaltam össze:
Ad 1.) Alapító okirat:
-

Telephelyként töröljük a drávaszerdahelyi és márfai címeket, kirendeltségeket;
aktualizáljuk a Hivatal által ellátott kormányzati funkciókat és azok azonosító számait;
az Alapító okirat az új, Kincstár által elvárt formátumban kerül elfogadásra;
feltüntetésre kerül az egyes dolgozók foglalkoztatási jogviszonyának jellege;
pontosításra kerülnek az önkormányzatok hivatalos elnevezései.

Ad 2.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás:
-

Kirendeltségként már csak a Szavai Kirendeltség működik, a drávaszerdahelyi és márfai
kirendeltségek a szó szoros értelmében már a közös hivatal létrehozása idején sem
funkcionáltak, Drávaszerdahely és Márfa ellátásáról a székhelyen, illetve időszakonként
ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül gondoskodnánk.

-

Aktualizálásra kerülnek a jegyzőnek, vagy megbízottjának kistelepülési fogadóórái.
Mindenhol töröljük az ügyrendre történő hivatkozásokat.

Ad 3.) Szervezeti-és működési Szabályzat:
-

Feltüntetésre kerülnek a hivatal ellátási területéhez tartozó nemzetiségi önkormányzatok és
egyéb költségvetési szervek (társulások, intézmények);
a hivatal és szervezeti egységei által ellátott feladat-és hatáskörök munkakörök szerinti
bontásban is megjelennek;
kibővül a hivatal működési rendjéről szóló fejezet: munkakörökre történő utalás, irat fogalma,
kiadmányozás, helyettesítés szabályai; a bizottsági és testületi előterjesztések elkészítésének
és végrehajtásának rendje.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a fenti dokumentumok tervezetét alábbi
határozati javaslatokkal fogadja el.
1. Határozati javaslat
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Módosító Okiratának, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadása
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Módosító Okiratát valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az
előterjesztés szerinti tartalommal, 2016. november 1-i hatályba lépéssel elfogadja. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. november 1.
Felelős: polgármester, jegyző
2. Határozati javaslat
A Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításának
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás elfogadása
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás Módosító szerződését valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal,
2016. november 1-i hatályba lépéssel elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. november 1.
Felelős: polgármester, jegyző
3. Határozati javaslat
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. november 1-én hatályba lépő Szervezeti-és Működési
Szabályzatának elfogadása
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
november 1. napján hatályba lépő, új Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Harkány Város Önkormányzat képviselőtestületének 54/2015.(III.27.) számú határozatával elfogadott Szervezeti-és Működési Szabályzatot. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új dokumentum aláírására.
Határidő: 2016. november 1.
Felelős: polgármester, jegyző
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Okirat száma:

Módosító okirat
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkány Város Önkormányzata,
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, Márfa Községi Önkormányzat és Szava Községi
Önkormányzat által a 2013. február 18. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Harkány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ../2016. ( .
), Drávaszerdahely Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének ../2016. ( . ), Márfa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének ../2016. ( . ) és Szava Községi Önkormányzat Képviselőtestületének ../2016. ( . ) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 111. § (26)
bekezdésének előírása szerint a költségvetési szerv alapító okiratának 2015. január
1-jét követően soron következő első módosítására került sor a kincstár által közzétett
formanyomtatványnak megfelelően. A tartalmi változtatások nélkül átvezethető
módosítások, sorszámváltozások jelen módosító okiratban nem szerepelnek.
2. Az alapító okirat 1.3. „Telephelyei:” pontjából – amely a módosított okirat 1.2.2.
pontjában szerepel - elhagyásra kerül az alábbi szövegrész:
„Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Drávaszerdahelyi Kirendeltsége - 7847
Drávaszerdahely, Kossuth L.u.17.
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Márfai Kirendeltsége - 7817 Márfa, Fő .u.45.”,
valamint a
„Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szavai Kirendeltsége - 7813 Szava, Kossuth L.u.41.”
szövegrész helyébe az alábbi táblázatos szövegrész lép:

1
3.

telephely megnevezése
telephely címe
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 7813 Szava, Kossuth Lajos utca 41.
Szavai Kirendeltsége
Az alapító okirat az alábbi 2.1 ponttal egészül ki:
2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10. 08.

4. Az alapító okirat 8. „Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye:”
pontja – mely a módosított okirat 2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására,
megszüntetésére jogosult szerv pontja - javításra kerültek az önkormányzatok
elnevezései és az alábbi táblázatos formában kerül kitöltésre:
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése
székhelye
1
Harkány Város Önkormányzata
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat
7847 Drávaszerdahely, Kossuth Lajos utca
2
17.

3
4
5.

Márfa Községi Önkormányzat
Szava Községi Önkormányzat

7817 Márfa, Fő utca 45.
7813 Szava, Kossuth Lajos utca 41.

Az alapító okirat 3. „A költségvetési szerv alaptevékenysége”pontjában - mely a
módosított okirat 4.3 pontjában szerepel - „A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a
vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Harkány,
Drávaszerdahely, Márfa, és Szava települések vonatkozásában. Drávaszerdahely, Márfa, és
Szava településeken a közös hivatalnak állandó kirendeltsége működik az igazgatási,
pénzügyi, adózási tevékenység végzésére”
szövegrész helyébe
„A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Harkány, Drávaszerdahely, Márfa, és Szava települések
vonatkozásában. Szava településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége működik a
szociális és egyes igazgatási tevékenységek végzésére.”
szöveg lép.

6. Az alapító okirat 4. „A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása” –
amely a módosított okirat 4.2 pontjában szerepel - a „841105 Helyi önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”
szövegrész helyébe táblázatos formában az alábbi szöveg lép:

1

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
841105
Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

7. Az alapító okirat 5. "A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti besorolása:” pontja - amely a módosított okiratban a 4.4. pont alatt szerepel az alábbi sorral egészül ki:

8

kormányzati
funkciószám
109010

kormányzati funkció megnevezése
Szociális szolgáltatások igazgatása

8. Az alapító okirat 6. „A költségvetési szerv illetékessége, működési köre” pontjában–
mely a módosított okirat 4.5 pontjában szerepel - a „Harkány város, Drávaszerdahely
község, Márfa község és Szava község közigazgatási területe a jegyzőhöz és az
anyakönyvvezetőhöz telepített hatósági államigazgatási ügyekben. A polgármesterhez
telepített önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek tekintetében előkészítő,
adminisztrációs feladata van a hivatalnak.”
szövegrész helyébe a
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Harkány, Drávaszerdahely, Márfa és Szava települések közigazgatási területe”
szöveg lép.
9.

Az alapítói okirat 9. pontjában írtak elhagyásra kerülnek.

10. Az alapítói okirat 10. „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje” pontjában
– mely a módosított okirat 5.1 pontjában szerepel - a

2

„A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések
polgármesterei – pályázat alapján, határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. A jegyző
kinevezéséhez az érintett települések lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges.”
szövegrész helyébe
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések
polgármesterei – pályázat alapján, határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. A jegyző
kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám
arányos, többségi döntése szükséges. A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói
jogköröket a székhely település polgármestere gyakorolja. „
szöveg lép.
11. Az alapító okirat 11. „Költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése” ponjában – mely a módosított okirat 5.2.
pontjában szerepel – a
”A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény szerinti jogviszonyban, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvényben foglaltak alapján munkaviszonyban állnak. Az egyéb
foglalkoztatottak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott
megbízásos jogviszonyban állnak.”
szövegrész helyébe az:

1
2
3

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közszolgálati jogviszony
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény
munkaviszony
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
megbízásos jogviszony
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szöveg lép táblázatos formában.

Jelen módosító okiratot 2016. november 01. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Harkány, 2016. szeptember 08.
_______________________________________
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzata
polgármestere

_______________________________________
Alpár György Zoltán
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat
polgármestere

_______________________________________
Farkas József
Márfa Községi Önkormányzat
polgármestere

_______________________________________
Haszillóné Lovas Beatrix
Szava Községi Önkormányzat
polgármestere

3

4

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Szavai Kirendeltsége

7813 Szava, Kossuth Lajos utca 41.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10. 08.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
megnevezése

székhelye

Harkány Város Önkormányzata

7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.

Drávaszerdahely Községi Önkormányzat

7847 Drávaszerdahely, Kossuth Lajos utca
17.

3

Márfa Községi Önkormányzat

7817 Márfa, Fő utca 45.

4

Szava Községi Önkormányzat

7813 Szava, Kossuth Lajos utca 41.

1
2

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az önkormányzatok
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.

4.2.
1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Harkány, Drávaszerdahely, Márfa, és Szava települések
vonatkozásában. Szava településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége működik a
szociális és egyes igazgatási tevékenységek végzésére.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége

3

011220

Adó-, vám-és jövedéki igazgatás

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

1
2

5
6

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Harkány, Drávaszerdahely, Márfa és Szava települések közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
2

A jegyző kinevezése a Mötv. 82-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. Az érintett települések
polgármesterei – pályázat alapján, határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. A jegyző
kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám
arányos, többségi döntése szükséges. A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói
jogköröket a székhely település polgármestere gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
közszolgálati jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

2

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízásos jogviszony

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. november 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. február 18. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Harkány, 2016. 09. 08.

_______________________________________
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzata
polgármestere

_______________________________________
Alpár György Zoltán
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat
polgármestere

_______________________________________
Farkas József
Márfa Községi Önkormányzat
polgármestere

_______________________________________
Haszillóné Lovas Beatrix
Szava Községi Önkormányzat
polgármestere
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MEGÁLLAPODÁS
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
(Hatályos: 2016. november 01-től)
Az alábbi települési önkormányzatok úgy, mint:
Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) képviseli: Baksai Endre
Tamás polgármester
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat (7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.)
képviseli: Alpár György Zoltán polgármester
Márfa Községi Önkormányzat (7817 Márfa, Fő u. 45.) képviseli: Farkas József
polgármester
Szava Községi Önkormányzat (7813 Szava, Kossuth L. u. 41.) képviseli: Haszillóné Lovas
Beatrix polgármester
a továbbiakban együtt: önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) foglalt új szabályokra figyelemmel és a 85.
§-ban foglalt felhatalmazás alapján Harkányban 2013. február 18. napján aláírt
megállapodással közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről döntöttek. A
fent megjelölt önkormányzatok a megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:

I. Általános rendelkezések

1.) Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az önkormányzatok működésével, a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös
önkormányzati hivatalt hoznak létre, tartanak fent és működtetnek 2013. március 1.
napjától.
2.) A közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Működési területe: Harkány város, Drávaszerdahely, Márfa és Szava községek
közigazgatási területe.
Irányítói jogkör gyakorlója: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A
közös önkormányzati hivatal vezetője a városi jegyző.
3.) A megállapodás létrehozásáról az érintett képviselő-testületek külön-külön, vagy
együttes ülésükön, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek. A döntés az
egyes képviselő-testületek át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A megállapodás
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jövőbeli, további működtetéséről az általános önkormányzati választások napját
követő 60 napon belül állapodhatnak meg az érintett képviselő-testületek minősített
többséggel hozott döntéssel. A megállapodás módosítását kezdeményezheti a székhely
önkormányzat, illetve bármely képviselő-testület a székhely önkormányzat írásbeli
megkeresésével.
4.) A székhely önkormányzat köteles a módosítási javaslatot 15 napon belül a résztvevő
önkormányzatok felé továbbítani, amennyiben az jelen pontban foglaltaknak megfelel.
A módosítási javaslatot az önkormányzatok legkésőbb 30 napon belül kötelesek
érdemben megtárgyalni, és a döntés meghozataláról 15 napon belül kötelesek
értesíteni a többi résztvevő önkormányzatot.
5.) A megállapodás módosításának minősül a csatlakozás, amelyre azonban a vonatkozó
jogszabályok értelmében csak az általános önkormányzati választások napját követő
60 napon belül van lehetőség. A csatlakozási kérelmet érdemben meg kell tárgyalnia
minden résztvevő képviselő-testületnek oly időpontban, hogy az az esetleges
csatlakozást a jogszabályi határidőben lehetővé tegye. Csatlakozásra kizárólag akkor
kerülhet sor, ha a jelen megállapodás emiatt szükséges módosítását valamennyi, a
jelen megállapodást megkötő önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel
elfogadta.
6.) A megállapodás módosításának minősülő kizárásra csak az általános önkormányzati
választások napját követő 60 napon belül van lehetőség. A kizárást bármely
önkormányzat kezdeményezheti bármely másik önkormányzattal szemben.
7.) Kizárási oknak minősül, ha valamely társuló fél súlyosan megsérti a megállapodást,
különös tekintettel az együttműködési és a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A
súlyos megsértés fogalma a társulás céljának és működőképességének szempontjából
értékelendő.
A megállapodás súlyos megsértése tényének megállapításáról az érintett
önkormányzaton kívül minden résztvevő önkormányzat minősített többséggel hozott
döntése szükséges, a kizárási eljárást csak ezt követően lehet lefolytatni. A kizárás a
döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést követő 10. napon hatályosul.
8.) A megállapodás módosításának minősülő kiválásra csak az általános önkormányzati
választások napját követő 60 napon belül van lehetőség. A kiválás egyoldalú írásbeli
jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a megállapodást megkötő többi önkormányzat
hozzájárulása. A kiválás a döntésnek az érintett önkormányzatokkal történő közlést
követő 15. napon hatályosul. A kiválásról szóló döntést legkésőbb az általános
önkormányzati választások napját követő 40. napig kell közölni.
9.) A döntés közlésének napja az a nap, melyen az összes érintett önkormányzattal
írásban közölték azt. Amennyiben az érintett önkormányzatokkal nem azonos napon
közölték a döntést, a döntés közlésének napja az a nap, melyen az utolsó közlés
megtörtént.

II. A megállapodás megszüntetése
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1.) A megállapodás megszüntetéséről közös megegyezéssel az érintett képviselőtestületek az általános önkormányzati választások napját követő 60 napon belül
állapodhatnak meg. Az ennek kezdeményezéséről szóló határozatban (illetőleg az
annak mellékletét képező közös megegyezést rögzítő megállapodás-tervezetben)
foglaltakat a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a
határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat kézhezvételét követő 15 napon belül meg
kell, hogy tárgyalják.
2.) Amennyiben a közös megegyezés nem jön létre, úgy a kizárás szabályai szerint kell
eljárnia a megállapodást megszüntetni kívánó önkormányzatoknak.
3.) A megállapodás megszüntetése esetén gondoskodni kell a jelen megállapodás szerinti
pénzügyi és vagyoni elszámolásról. A közös Hivatal vagyongyarapodását a jelen
megállapodás megszűnése esetén a vagyongyarapodáshoz történő hozzájárulás
arányában – pályázat esetében a vállalt saját erő arányában – kell megosztani. Ha ez
nem állapítható meg, a vagyont – az általános önkormányzati választások évének
január 1-jei lakosságszáma arányában kell megosztani.
4.) Amennyiben a jegyző, illetve a közös hivatal tovább nem foglalkoztatott
köztisztviselőinek jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére kerül sor,
valamelyik – a közös hivatalt létrehozó, ahhoz csatlakozó – önkormányzat kiválása
következtében a közszolgálati jogviszony megszüntetéséből eredő fizetési
kötelezettségek, és az új hivatal felállításával kapcsolatos műszaki, technikai költségek
teljes egészében azt az önkormányzatot terhelik, amelyik kiválásával a felmentést
előidézte.
III.A közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona

1.) A közös önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv önálló
költségvetéssel
rendelkezik. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori teljes
engedélyezett létszámkeretét Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete
éves költségvetési rendeletében határozza meg.
2.) A közös önkormányzati hivatal működési és fenntartási költségeihez Szava Községi
Önkormányzat, Márfa Községi Önkormányzat és Drávaszerdahely Községi
Önkormányzat az alábbiak szerint járul hozzá:
-

A közös hivatal fenntartásának elsődleges fedezeteként a mindenkor hatályos
költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú költségvetési támogatás
szolgál. A mindenkori éves költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal
működésére tekintettel igényelhető hozzájárulás Harkány Város Önkormányzatát
illeti meg.
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-

-

-

-

-

-

-

A működéséhez szükséges további költségek fedezetét éves hozzájárulásként
Márfa Községi Önkormányzat, Szava Községi Önkormányzat és Drávaszerdahely
Községi Önkormányzat – Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
költségvetési rendelete alapján – saját költségvetési rendeleteikben biztosítják
lakosság arányosan. Az éves hozzájárulás 1/12-ed részét havonta a tárgyhó 05.
napjáig a közös önkormányzati hivatal számlaszámára utalják át. Felek
megállapodnak abban, hogy amennyiben a havonta esedékes hozzájárulás összegét
az annak teljesítésére köteles Önkormányzat esedékességekor önként nem teljesíti,
úgy annak 30 napon belüli teljesítésére Harkány Város Önkormányzata írásbeli
fizetési felszólítást küld. A fizetési felszólítás eredménytelensége esetére a
hozzájárulás fizetésére kötelezett Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Harkány Város
Önkormányzata a fizetési számlája terhére, a hátralékos tartozás összegét
felhatalmazással történő beszedési megbízás útján érvényesítse. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a fizetési kötelezett Önkormányzatnak legkésőbb jelen
megállapodás aláírásától számított 30 napon belül igazolnia kell, hogy ezen
felhatalmazó nyilatkozatot saját pénzforgalmi szolgáltatójánál benyújtotta.
Szava Községi Önkormányzat viseli a Szava, Kossuth L. u. 41. szám alatti
önkormányzati épület (mint a közös hivatal kirendeltsége) fenntartási, működtetési
és felújítási költségeit. Szava településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége
működik a szociális és egyes igazgatási tevékenységek végzésére, amelyet egy fő
köztisztviselő lát el.
Márfa és Drávaszerdahely településeken a Közös Hivatal az ügyfélfogadást
ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül biztosítja.
A jegyző vagy helyettese fogadóórát tart Harkányban, minden szerdán 8.00-11.00
óráig, és a jegyző vagy megbízottja Márfa községben hetente két alkalommal
hétfőn és csütörtökön 8.00-10.00 óráig, Szava községben és Drávaszerdahely
községben hetente egy alkalommal, előzetes időpont egyeztetés szerint tart
fogadóórát.
Drávaszerdahely, Márfa és Szava Községi Önkormányzatok és Harkány Város
Önkormányzata megállapodik egymással, hogy amennyiben Drávaszerdahely,
Márfa vagy Szava –e megállapodásban foglaltakon túl -, helyben kíván ügyintézőt
alkalmazni, úgy az ügyintéző foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerül minden
költséget az igényt benyújtó Önkormányzat köteles viselni, melyért Harkány
Város Önkormányzatát semmilyen anyagi felelősség nem terheli.
Harkány Város Önkormányzata a közös hivatal könyvelési irataiba történő
betekintést erre irányuló írásbeli adatkérés alapján nyújtott adatszolgáltatás útján
biztosítja az érintett önkormányzatok részére.
A községek által fizetett éves hozzájárulás összege nem tartalmazza azokat az
igazgatási vagy egyéb költségeket (gondnokrendelés, szakértői díjak, perköltség,
stb.), melynek kifejezetten a szavai, márfai vagy drávaszerdahelyi önkormányzat
érdekkörében merülnek fel. A hozzájárulás költség-nemenkénti pontos
megoszlását és ezáltal a községi önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás
összegét jelen megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza, melyet felek minden
évben a költségvetés elkészítésekor felülvizsgálnak.
A községi önkormányzatok épületében lévő eszközök, berendezések, gépek a
szavai, márfai illetőleg a drávaszerdahelyi önkormányzatok külön vagyonát
képezik, melyeket a községek tartanak nyilván. Ezeket az eszközöket a községek
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önkormányzatai a jegyző vagy megbízottja helyszíni ügyfélfogadásához ellenérték
nélkül rendelkezésre bocsátják.
Jelen megállapodás hatályba lépése előtt a közös önkormányzati hivatal jogelődjeként
fenntartott Harkány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala teljes vagyona
Harkány Város Önkormányzatának vagyonát képezi, mely vagyon a jelen
megállapodással létrejövő közös önkormányzati hivatal részére kerül átadásra, térítés
mentesen.

IV.Egyéb rendelkezések
1.) A Közös Önkormányzati Hivatal faladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját
szabályozó dokumentumot (a Hivatal Szervezeti-és Működési Szabályzatát) a Jegyző
készíti elő, és a közös hivatalt létrehozó és működtető önkormányzatok képviselőtestületei hagyják jóvá.
2.) Munkáltatói jogkörök gyakorlása
A Jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogköröket a székhely település
polgármestere gyakorolja. A jegyző és aljegyző kinevezéséhez, felmentéséhez az
önkormányzatok polgármestereinek lakosságszám arányosan, többségi döntése
szükséges.
A Hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogköröket a Jegyző, míg a
jogszabályban rögzített egyetértési jogot – kinevezés, felmentés, bérezés, vezetői
megbízás vezetői megbízás visszavonása, jutalmazás tekintetében - a székhely
település polgármestere gyakorolja.
3.) A Hivatal által ellátott feladat-és hatáskörök felsorolását annak Szervezeti-és
Működési Szabályzata tartalmazza.
Abban az esetben, ha a településvezető a hivatal alapfeladatai közé nem sorolható
feladat ellátását kezdeményezi, a Jegyző minden esetben jogosult és köteles vizsgálni
a szervezet feladatellátásra való képességét, alkalmasságát.
Amennyiben a feladat csak az alapfeladatok ellátásának veszélyeztetésével oldható
meg, úgy a Jegyző a feladatellátásra vonatkozó felkérést visszautasíthatja, egyben meg
kell, jelölje azon személyi tárgyi többletfeltételeket, amelyek mellett a feladat
ellátható. Ezek rendelkezésre bocsátása esetén a feladatellátás nem tagadható meg. A
többlet finanszírozást, pótbefizetés formájában az a település biztosítja, amely
érdekkörében a többlet munkaigény felmerült.
4.) A jegyző helyettesítését az aljegyző, a jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása
vagy a munkakörök betöltetlensége esetén legfeljebb hat hónap időtartamra a közös
hivatal Szervezeti-és Működési Szabályzatában megjelölt köztisztviselő látja el.
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V. Záró és átmeneti rendelkezések

1.) Jelen megállapodásból eredő vitás kérdésekben bármely fél polgármestere jogosult
egyeztető tárgyalást összehívni. Az egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül,
melynek elkészítéséről a tárgyalást összehívó polgármester gondoskodik és köteles azt
legkésőbb a tárgyalástól számított 5 munkanapon belül mindegyik, jelen
megállapodást jóváhagyó fél polgármesterének megküldeni.
2.) Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményre vezet és ennek alapján jelen
megállapodás módosítása szükséges, úgy a tervezett módosítást a kézhezvételt követő
30 napon belül minden érintett önkormányzat képviselő-testülete elé kell terjeszteni. A
változás akkor lesz érvényes, ha azt minden a társulásban érintett település képviselőtestülete elfogadta.
3.) A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a köztisztviselők juttatására,
illetménykiegészítésére vonatkozó önkormányzati rendeleteket hatályon kívül
helyezik és 2013. januári hatállyal a juttatások tárgykörében azonos tartalommal új
rendeleteket alkotnak.
4.) Felek a vitás kérdés bírói útra terelését megelőzően, legalább egy alkalommal
kötelesek egyeztetni.

5.) Az egyeztetés eredménytelensége estén felek jelen megállapodásból eredő jogvita
elbírálására a pertárgy értékétől függően kikötik a Siklósi Járásbíróság vagy a Pécsi
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
6.) Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának
képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően
2016. november 01. napján lép hatályba.
7.) A képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás
tartalmát érintő jogszabályok oly érdemi változásokat tartalmaznak, melyek a közös
hivatal jelenlegi szabályozás mentén való működőképességét, szabályosságát vagy
méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a felek a megállapodást haladéktalanul
felülvizsgálják.
8.) Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően az önkormányzatok
képviselő-testületei képviseletében
eljáró
polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak
nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.
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Harkány, 2016. szeptember ..

_______________________________________

_______________________________________

Baksai Endre Tamás

Alpár György Zoltán

Harkány Város Önkormányzata

Drávaszerdahely Községi Önkormányzat

polgármestere

polgármestere

_______________________________________

_______________________________________

Farkas József

Haszillóné Lovas Beatrix

Márfa Községi Önkormányzat

Szava Községi Önkormányzat

polgármestere

polgármestere

ZÁRADÉK:
Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról és működtetéséről szóló Megállapodás 2016. november 01. napjától lép
hatályba. Az eredeti megállapodást módosító szerződést, valamint jelen, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt dokumentumot a megállapodásban részt vevő önkormányzatok
képviselő-testületei az alábbi határozataikkal hagyták jóvá, egyidejűleg a 2013. február 18.
napján kelt megállapodás szövegét hatályon kívül helyezték.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:……………………………………
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:……………………………..
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:……………………………………….
Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:……………………………………….
Harkány, 2016. szeptember ……………

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről
Módosító okirat
(Hatályos: 2016. november 01-től)
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodást Harkány Város
Önkormányzata, Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, Márfa Községi Önkormányzat és
Szava Községi Önkormányzat az alábbiak szerint módosította, a módosítást az alábbi
határozataikkal hagyták jóvá:
Harkány Város Önkormányzata a ../2016. ( . ) sz. határozatával,
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat a ../2016. ( . ) sz. határozatával,
Márfa Községi Önkormányzata a ../2016. ( . ) sz. határozatával,
Szava Községi Önkormányzat a ../2016. ( . ) sz. határozatával.

A Megállapodás Előzmények része hatályon kívül helyezésre kerül.
Tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár KTÖRZS nyilvántartásában foglaltak alapján a
közös hivatal tagjainak pontos megnevezését és polgármestereinek nevét módosítani
szükséges, így a Megállapodás bevezető szövegrészében írtak az alábbiakra módosulnak:
„Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) képviseli: Baksai Endre
Tamás polgármester
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat (7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17.)
képviseli: Alpár György Zoltán polgármester
Márfa Községi Önkormányzat (7817 Márfa, Fő u. 45.) képviseli: Farkas József
polgármester
Szava Községi Önkormányzat (7813 Szava, Kossuth L. u. 41.) képviseli: Haszillóné Lovas
Beatrix polgármester
a továbbiakban együtt: önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) foglalt új szabályokra figyelemmel és a 85.
§-ban foglalt felhatalmazás alapján Harkányban 2013. február 18. napján aláírt
megállapodással közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről döntöttek. A
fent megjelölt önkormányzatok a megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint állapítják meg:”
A Megállapodás I. Általános rendelkezések fejezetének 2.) pontjából törlésre kerül a
gazdálkodás módjának feltűntetése az alábbiak szerint:
„2.) A közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése:

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Működési területe: Harkány város, Drávaszerdahely, Márfa és Szava községek
közigazgatási területe.
Irányítói jogkör gyakorlója: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A
közös önkormányzati hivatal vezetője a városi jegyző.”
A Megállapodás III. A közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona fejezet 1.)
pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul és az alábbi második mondattal egészül
ki:
„ 1.) A közös önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv önálló költségvetéssel
rendelkezik. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori teljes
engedélyezett létszámkeretét Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete
éves költségvetési rendeletében határozza meg.”
A Megállapodás III. A Közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona fejezet 2.)
pontjának harmadik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
-

„Szava Községi Önkormányzat viseli a Szava, Kossuth L. u. 41. szám alatti
önkormányzati épület (mint a közös hivatal kirendeltsége) fenntartási, működtetési és
felújítási költségeit. Szava településen a közös hivatalnak állandó kirendeltsége
működik a szociális és egyes igazgatási tevékenységek végzésére, amelyet egy fő
köztisztviselő lát el.”

A Megállapodás III. A Közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona fejezet 2.)
pontjának negyedik francia bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
A Megállapodás III. A Közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona fejezet 2.)
pontjának ötödik francia bekezdése pedig az alábbi szövegrészre módosul:
-

„Márfa és Drávaszerdahely településeken a Közös Hivatal az ügyfélfogadást
ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül biztosítja. A jegyző vagy
helyettese fogadóórát tart Harkányban, minden szerdán 8.00-11.00 óráig, és a
jegyző vagy megbízottja Márfa községben hetente két alkalommal hétfőn és
csütörtökön 8.00-10.00 óráig, Szava községben és Drávaszerdahely községben
hetente egy alkalommal, előzetes időpont egyeztetés szerint tart fogadóórát.
Drávaszerdahely, Márfa és Szava Községi Önkormányzatok és Harkány Város
Önkormányzata megállapodik egymással, hogy amennyiben Drávaszerdahely,
Márfa vagy Szava –e megállapodásban foglaltakon túl -, helyben kíván ügyintézőt
alkalmazni, úgy az ügyintéző foglalkoztatásával kapcsolatosan felmerül minden
költséget az igényt benyújtó Önkormányzat köteles viselni, melyért Harkány
Város Önkormányzatát semmilyen anyagi felelősség nem terheli.”

A Megállapodás III. A Közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona fejezet 2.)
pontjának negyedik francia bekezdése azért kerül hatályon kívül helyezésére, illetve a
Megállapodás III. A Közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona fejezet 2.)
pontjának ötödik francia bekezdése azért kerül módosításra, mert a Közös Hivatal számára az
összesen három kirendeltség fenntartása, figyelemmel az ügyfélforgalomra sem nem indokolt,
sem nem finanszírozható. Mivel a kirendeltségek Drávaszerdahely és Márfa településeken

megszüntetésre kerültek, így rögzíteni volt szükséges azt a tényt, hogy az ügyfélfogadás
ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül történik. A jegyző fogadóórájának
feltűntetésére a Mötv. 85. § (9) bekezdése alapján került sor.
A Megállapodás III. A Közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona fejezet 2.)
pontjának hatodik francia bekezdéséből az „és külön erre irányuló írásbeli adatkérés….”
törlésre került a „külön” szócska.
A Megállapodás III. A Közös önkormányzati hivatal finanszírozása, vagyona fejezet 2.)
pontjának hetedik francia bekezdésében a „területén” kifejezés a sokkal inkább helyes
„érdekkörében” kifejezésre módosul.
A Megállapodás IV. Egyéb rendelkezések fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint módosul
arra tekintettel, hogy a Hivatal, mint költségvetési szerv számára az Áht. 10. § (5) bekezdése
alapján Szervezeti és Működési Szabályzat és nem ügyrend készítése kötelező.
„1.) A Közös Önkormányzati Hivatal faladatai ellátásának részletes belső rendjét és
módját szabályozó dokumentumot (a Hivatal Szervezeti-és Működési Szabályzatát) a
Jegyző készíti elő, és a közös hivatalt létrehozó és működtető önkormányzatok
képviselő-testületei hagyják jóvá.”
A Megállapodás IV. Egyéb rendelkezések fejezetének 3.) pontjának első mondata az alábbiak
szerint módosul arra való tekintettel, hogy a szervezeti egységek feladat és hatásköreit a
Szervezeti és Működési Szabályzat fejti ki részletesen.
„ 3.) A Hivatal által ellátott feladat-és hatáskörök felsorolását annak Szervezeti-és
Működési Szabályzata tartalmazza….”
A Megállapodás IV. Egyéb rendelkezések fejezetének 4.) pontja az alábbiak szerint módosul,
arra való tekintettel, hogy a hivatkozást Ügyrend helyett Szervezeti és Működési Szabályzatra
szükséges módosítani, valamint a kiadmányozás rendjére történő utalás is felesleges, hiszen
azt is a Szervezeti és Működési Szabályzat rendezi.
„4.) A jegyző helyettesítését az aljegyző, a jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása
vagy a munkakörök betöltetlensége esetén legfeljebb hat hónap időtartamra a közös hivatal
Szervezeti-és Működési Szabályzatában megjelölt köztisztviselő látja el.”
A Megállapodás IV. Egyéb rendelkezések fejezetének 5.) pontja törlésre kerül.
A Megállapodás V. Záró és átmeneti rendelkezések fejezetének 5.) pontja az alábbiak szerint
módosul arra tekintettel, hogy egyfelől városi bíróságok már nem léteznek, másfelől a
járásbíróság és a törvényszék hatásköri elhatárolása a pertárgy értékétől is függ:
„ 5.) Az egyeztetés eredménytelensége estén felek jelen megállapodásból eredő jogvita
elbírálására a pertárgy értékétől függően kikötik a Siklósi Járásbíróság vagy a Pécsi
Törvényszék kizárólagos illetékességét.”

A Megállapodás V. Záró és átmeneti rendelkezések fejezetének 6.) pontja az alábbiak szerint
módosul:
„ 6.) Jelen megállapodás valamennyi, a megállapodást megkötő önkormányzatának
képviselő-testülete általi elfogadását és azok polgármestereinek aláírását követően
2016. november 01. napján lép hatályba.”
A Megállapodás egyéb pontjai változatlan formában érvényesek.

Jelen módosító okiratot 2016. november 01. napjától kell alkalmazni.

Harkány, 2016. 09. 08.
…………………………………..
Dr. Markovics Boglárka jegyző

Tárgy:
Szavazatszámláló
tagok/póttagok választása
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
19.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző, HVI vezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző, HVI vezető

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

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:
TERJEDELEM:

-

határozat

Egyszerű többség
2. oldal előterjesztés
-

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

bizottsági

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. szeptember 8. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok választása
ELŐTERJESZTŐ: dr. Markovics Boglárka, jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Markovics Boglárka, jegyző, a Helyi
Választási Iroda vezetője

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki. A
népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 1.§ (1) bekezdése a hatálya alá tartozó eljárásokra a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) rendelkezéseit a törvényben foglalt
eltérésekkel rendeli alkalmazni.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)24.§ (1) bekezdése az
alábbiakról rendelkezik:„24. § (1) A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg;
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a
póttagokat települési szinten kell megválasztani.”
A Ve. 33.§ (3) bekezdése szerint: „(3) A területi választási bizottság, az országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság, a helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság
a) választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási
bizottság alakuló üléséig,
b) megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig
tart.
A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok közül a 4. számú szavazókörben működő bizottság
elnöke Baloghné Szakó Ágnes Zsuzsanna, valamint elnökhelyettese Varga Erika eljuttatták a HVI
részére a tisztségükről történő lemondásukat.
A fentieknek megfelelően az előző általános választáson megválasztott bizottsági tagok megbízatása
él, de az időközben bekövetkezett változásokra (pl. költözés vagy lemondás) tekintettel a bizottságok
működőképességének folyamatos biztosítása érdekében szükségessé vált azok kiegészítése, újabb
tagok és póttagok megválasztása.

A Ve. 25. § (1)-(2) bekezdései szerint: „A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz
módosító javaslat nem nyújtható be. (2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.”
A tagok és póttagok megválasztásánál figyelemmel kell lenni az összeférhetetlenségi szabályokra,
valamint arra, hogy csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzéken szereplő
választópolgár lehet tag.
Határozati javaslat
Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Iroda
vezetőjének Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása tárgyú
előterjesztését és a Harkány településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjaivá és póttagjaivá
az alábbi személyeket választja meg.
1.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok:
Ssz.
1.
2.

Név
Hauptmann Ágnes
Dudásné Szabó Mária

Lakcím
7815 Harkány, Ady E. u. 56.
7815 Harkány, Ságvári u. 56.

2.) Szavazatszámláló Bizottsági póttagok Harkány területén:

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Név
Gusztáv Barbara
Lukácsné Simon Anita
Morva Réka
Grünfelder István
Gál Erika
Urbánné Sümegi Krisztina Julianna
Keszler Dóra

Lakcím
7815 Harkány, Petőfi S. u. 50.
7815 Harkány, Táncsics M. u. 76.
7815 Harkány, Ady E. u. 56.
7815 Harkány, Alkotmány u. 44.
7815 Harkány, Hajnalka u. 20.
7815 Harkány, Kossuth L. u. 61.
7815 Harkány, Kossuth L. u. 55. 1. em. 17. ajtó

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szavazatszámláló bizottság tagjaiként/póttagjaiként
megválasztott személyek kiértesítésére, valamint a funkció betöltéséhez szükséges eskü letételének
előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Helyi Választási Iroda vezetője

dr. Markovics Boglárka, jegyző
HVI vezető

Tárgy: A talajterhelési díjról szóló
20/2004
(VIII.31.)
sz.rendelet
módosítása valamint a szennyvíz
közművezetékre
történő
rákötések
határidejének meghosszabbítása

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. szeptember 8-i ÜLÉSÉRE
21.) Egyebek napirend

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
2016. szeptember 7.-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

153/2014(XII.19.) sz.határozat
31/2015(II.3.)sz. határozat
valamint a 20/2004(VIII.31.) sz.rendelet
határozat
rendelet

határozat:egyszerű többség
rendelet: minősített többség
5 oldal
hatásvizsgálat, rendelettervezet

Tárgy: Szennyvíz rákötésre vonatkozó közműépítési hozzájárulás díját érintő
kedvezmény határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő:dr.Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
Előterjesztést készítette: dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
Tisztelt Képviselő-testület!

2014. novemberében Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a
talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VIII.31.) rendeletét, mely módosítással 2015. január 1.
napjával szűkítette a talajterhelési díj alól mentesülők körét. A módosítás eredményeként a
korábbinál több harkányi családnak kell a rendelet alapján talajterhelési díjat fizetnie, ezért
2015. január 1. napjától bevezettünk egy új, mentességre feljogosító lehetőséget az alábbiak
szerint. A rendelet 4.§. e) pontja alapján „a talajterhelési díj megfizetése alól kérelemre
mentes továbbá az is, aki 2015.06.30. napjáig a közmű hálózatra ráköt és ezt a Szolgáltatótól
kapott dokumentummal igazolja.”
Ezen kedvezmény alapján 2015. első félévében 19 személy indította el a rákötést, az
intézkedés tehát elérte célját és ösztönzőleg hat a környezetbarát út választására, a
szennyvízközmű hálózatra való rákötésre, ezért a 145/2015.(VII.14.) számú képviselőtestületi határozattal meghosszabbítottuk a kedvezményt 2015. december 31-ig.
A közműépítési hozzájárulás mértékének meghatározására az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§.(2) bekezdése biztosít hatáskört az
Önkormányzatok számára. Ez a hatáskör hatósági határozatban történő díjmegállapításra
tartalmaz felhatalmazást, ezzel ellentétben Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
rendeletet alkotott a közműépítési hozzájárulásról. A Baranya Megyei Kormányhivatal
álláspontja szerint nem szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése, de tekintettel arra, hogy
a hatásköri felhatalmazás hatósági határozat meghozatalára szól, elégséges a kedvezményt
képviselő-testületi határozattal megalapozott hatósági határozat formájában megadni.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(IX.21.) számú rendelete
tartalmazza a közműépítési hozzájárulás díjait. A szennyvízközmű hozzájárulásért fizetendő
díj eszerint 250.000,-Ft/m3. Egy lakásos lakóingatlan esetén az MI-10-158-1 műszaki irányelv
alapján -amely a kommunális vízellátás fajlagos vízigényének meghatározását tartalmazza- a
fizetendő díj 125.000,-Ft.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2014.(XII.19.) számú határozatával
25.000 Ft-ra csökkentette a közműépítési hozzájárulás díját, mely határozat megszövegezése
pontosításra került a 31/2015.(II.03.) Önkormányzati határozattal.
Ugyanezen tárgyban született a 145/2015.(VII.14.) számú képviselő-testületi határozat,
mellyel meghosszabbítottuk a kedvezményt 2015. december 31-ig.
A további érdeklődésre való tekintettel indokolt kedvezmény határidejének újbóli
meghosszabbítása 2016. szeptember 30. napjáig.
Ezzel párhuzamosan szükséges a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VIII.31.) rendelet 4.§. e)
pontját is módosítani, amelyben a kedvezményes rákötési lehetőséghez talajterhelési díjfizetés
alóli mentességet kapcsoltunk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és a rendelet módosítás
tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
…../2016.(……) sz. Önkormányzati hat.:
Szennyvízközműre vonatkozó hozzájárulás
kedvezményes díjának megállapítása
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 31/2015.(II.03.) sz. önk. határozatát
azalábbiak szerint módosítja:
Az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§.(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Harkány
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
szennyvízközműre vonatkozó közműépítési
hozzájárulás
egy
lakásos
lakóépületre
megállapított 125.000 Ft-os díjat időlegesen2016.január 1. napja és 2016. szeptember 30.
napja között történt szennyvízközmű vezetékre
való rákötések esetén lakásonként 25.000 Ft-ra
mérsékli azon természetes személy kérelmező
esetén, aki életvitelszerűen az érintett ingatlanban
lakik és 2016. január 1. napján talajterhelési díj
fizetésére kötelezettnek minősül.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosítás társadalmi hatása
pozitív, ugyanis talajterhelési díjfizetési mentességi lehetőséget teremt a lakosságnak.
A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás
szennyvízrákötés esetére szóló talajterhelési díjfizetési mentesség határidejének
meghosszabbítását tartalmazza, így a költségvetési bevételekre minimális negatív kihatása
lehet.
Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosítással bevezetett díjkedvezmény
ösztönzőleg hat a környezetbarát út választására, a talajterhelési díj megfizetése helyett a
szennyvízközmű hálózatra való rákötésre.

Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása időszakosan növeli az apparátus
adminisztratív terheit.

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016.(…….) számú önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 20/2004.(VIII.31.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11. és 21. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§-ának (2) bekezdésében és 26.§ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló 20/2004.(08.31.)
számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) módosítására a következő rendeletet alkotja:
1.§.
Az Ör. 4.§. e) pontja az alábbiak szerint módosul:
e) A talajterhelési díj megfizetése alól kérelemre mentes továbbá az is, aki 2016.09.30. napjáig a
közmű hálózatra ráköt és ezt a Szolgáltatótól kapott dokumentummal igazolja. A mentességet a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályán lehet kérelmezni azzal, hogy a kérelmező
nyilatkozatban vállalja a közműhálózatra való rákötést 2016.09.30. napjáig, a műszaki tervezést
elindítja és a rákötési díj első részletét megfizeti.
2.§.
Záró rendelkezés
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 01.01. napját követően benyújtott
kérelmekre is alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az alaprendelettel történő egységes szerkezetbe
foglalásra.
A fenti rendeletet Harkány Város Önkormányzata a 2016. szeptember 8. napján tartott Képviselőtestületi ülésén fogadta el.
Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve:2016………
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

