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

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont

Dr. Markovics Boglárka Baksai Endre Tamás
jegyző
polgármester

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

3. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. 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. december 22. napján volt,
amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:

274/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Harkányi
kezességvállalásról

Gyógyfürdő

Zrt.

éven

belüli

hitelfelvételéhez

kapcsolódó

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. és az OTP Bank Nyrt. 2017.01.02-2017.12.31. időszakra 150 mFt összegű
éven belüli hitelre kölcsön szerződést kössön, melyből 100 millió Ft rulírozó jellegű
forgóeszköz hitel, 50 millió Ft éven belüli lejáratú fejlesztési célú hitel.
Az Önkormányzat 2017.12.31.-ig készfizető kezességet vállal a szerződésben meghatározott
összeg visszafizetésére.
Mindkét hitelhez fedezetül felajánlja az 1/19 hrsz-ú ingatlanát.
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel készfizető kezességre kötendő megállapodásban a
kezességvállalás díját a szerződés összegének 0,5 %-ában határozza meg. A kezességvállalási
díj megfizetésének határideje 2017. június 30.
A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a fenti ügyben
teljes jogkörrel eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A kezességvállalási szerződés 2017. január 27. napján kerül aláírásra.
275/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés az ügyeleti ellátás egyes kérdéseiről
1.)
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a harkányi
ügyelet biztonságos működtetése érdekében az ügyeleti óradíjakat 2017.01.01. napjától 2017.
03.31. napjáig az orvosok esetében bruttó 1700,-Ft/óra összegről bruttó 2100,-Ft/óra összegre,
az asszisztensek díját nettó 470,- Ft/óra összegről nettó 700,- Ft/óra összegre emeli.
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2.)
A képviselő-testület dönt arról is, hogy 2017.01.01. napjától 2017.03.31. napjáig tartó
határozott időre vállalkozási szerződést köt az USPECH Kft.,7633 Pécs, Esztergár L. u. 5/C.
szám alatti székhelyű gazdasági társasággal az ügyeleti ellátás nyújtására, bruttó 3800,-Ft/óra
díj kikötése mellett úgy, hogy az óradíj tartalmazza az ügyeletes orvos, az asszisztens
valamint a gépkocsi-vezető díját is.
3.)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ügyeletben érintett orvosok ellátási
szerződéseit egyfelől a jogszabályi környezet változására tekintettel, másfelől jelen döntésnek
megfelelően aktualizálja, a szerződéseket szövegezze meg, illetve az előző pontban megjelölt
gazdasági társasággal megkötendő szerződést készítse elő.
4.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban megjelölt aktualizált,
illetve újonnan megkötendő szerződések aláírására.
5.)
A képviselő-testület az ügyeleti ellátás témakörét legkésőbb 2017.03.31. napjáig
ismételten napirendre tűzi, és dönt a 2017 márciusát követő időszak ügyeleti ellátásának
további, hosszú távú biztosításának kérdésében.
Határidő: 2016.12.31.
Felelős: Polgármester, jegyző
Az USPECH Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2016.12.23-án aláírásra került. Az ügyeletben
részt vevő háziorvosok orvosi ügyeletre irányuló megbízási szerződése minden érintett
részéről aláírásra került.
276/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Törvényességi felhívás megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAB/4/1868-1/2016. számú
törvényességi felhívást megtárgyalta, a felhívásban foglaltakkal egyetért, és a jövőben
gondoskodik az abban foglaltak maradéktalan betartásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester, Jegyző

A Baranya Megyei Kormányhivatal részére a képviselő-testületi határozat megküldésre
került.
278/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés eszközök beszerzéséről KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”pályázat keretében
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, nyertes pályázat keretében a pályázatban szereplő eszközök
beszerzésére, mint a beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, a Digistar Kftvel (7623 Pécs, Szabadság út 48.5.) köt szállítási szerződést az általa adott ajánlat tartalmával
megegyező feltételekkel, 2.480.315,-Ft +ÁFA ellenérték megjelölése mellett.
A szállítási szerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. A
képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átállás jogszabályi követelményeinek
megteremtése érdekében haladéktalanul gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
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Határidő: 2016.12.31.
Felelős: Polgármester, jegyző
Az eszközök beszerzése a két ünnep közötti időszakban megtörtént, a gépek beüzemelése
folyamatban van.
283/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés vis maior pályázat benyújtásáról a Terehegyi szennyvízakna meghibásodása ügyében
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vis maior pályázatot
nyújt be a Harkány, Széchenyi téren történt szennyvízakna meghibásodása ügyében. A
pályázati önerőt a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztályvezető
A határozat módosítása szükséges, ami a képviselő-testület a 2017.01.30-i ülésén napirenden
lesz.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
-

-

Urbán István Józseffel adásvételi szerződés került megkötésre a harkányi 2511/4 hrsz-ú
ingatlan megvásárlása ügyében 380.000.- Ft összegben.
Drávaszerdahely Község Önkormányzatával támogatási szerződés került aláírásra
2017.01.10. napján 2 millió Ft összegben, egyszeri, kamatmentes, visszatérítendő
támogatásként.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás került aláírásra a Kitaibel Pál
Általános Iskola diákjainak 2016. novemberi, decemberi utaztatásának költségei tekintetében
77.610 Ft összegben.

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

…./2017.(I.30.) 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, 2017. január 25.
Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont

Dr. Markovics Boglárka Baksai Endre Tamás
jegyző
polgármester

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

3. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. 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. december 22. napján volt,
amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:

274/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Harkányi
kezességvállalásról

Gyógyfürdő

Zrt.

éven

belüli

hitelfelvételéhez

kapcsolódó

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. és az OTP Bank Nyrt. 2017.01.02-2017.12.31. időszakra 150 mFt összegű
éven belüli hitelre kölcsön szerződést kössön, melyből 100 millió Ft rulírozó jellegű
forgóeszköz hitel, 50 millió Ft éven belüli lejáratú fejlesztési célú hitel.
Az Önkormányzat 2017.12.31.-ig készfizető kezességet vállal a szerződésben meghatározott
összeg visszafizetésére.
Mindkét hitelhez fedezetül felajánlja az 1/19 hrsz-ú ingatlanát.
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel készfizető kezességre kötendő megállapodásban a
kezességvállalás díját a szerződés összegének 0,5 %-ában határozza meg. A kezességvállalási
díj megfizetésének határideje 2017. június 30.
A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a fenti ügyben
teljes jogkörrel eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A kezességvállalási szerződés 2017. január 27. napján kerül aláírásra.
275/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés az ügyeleti ellátás egyes kérdéseiről
1.)
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a harkányi
ügyelet biztonságos működtetése érdekében az ügyeleti óradíjakat 2017.01.01. napjától 2017.
03.31. napjáig az orvosok esetében bruttó 1700,-Ft/óra összegről bruttó 2100,-Ft/óra összegre,
az asszisztensek díját nettó 470,- Ft/óra összegről nettó 700,- Ft/óra összegre emeli.
2

2.)
A képviselő-testület dönt arról is, hogy 2017.01.01. napjától 2017.03.31. napjáig tartó
határozott időre vállalkozási szerződést köt az USPECH Kft.,7633 Pécs, Esztergár L. u. 5/C.
szám alatti székhelyű gazdasági társasággal az ügyeleti ellátás nyújtására, bruttó 3800,-Ft/óra
díj kikötése mellett úgy, hogy az óradíj tartalmazza az ügyeletes orvos, az asszisztens
valamint a gépkocsi-vezető díját is.
3.)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ügyeletben érintett orvosok ellátási
szerződéseit egyfelől a jogszabályi környezet változására tekintettel, másfelől jelen döntésnek
megfelelően aktualizálja, a szerződéseket szövegezze meg, illetve az előző pontban megjelölt
gazdasági társasággal megkötendő szerződést készítse elő.
4.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban megjelölt aktualizált,
illetve újonnan megkötendő szerződések aláírására.
5.)
A képviselő-testület az ügyeleti ellátás témakörét legkésőbb 2017.03.31. napjáig
ismételten napirendre tűzi, és dönt a 2017 márciusát követő időszak ügyeleti ellátásának
további, hosszú távú biztosításának kérdésében.
Határidő: 2016.12.31.
Felelős: Polgármester, jegyző
Az USPECH Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2016.12.23-án aláírásra került. Az ügyeletben
részt vevő háziorvosok orvosi ügyeletre irányuló megbízási szerződése minden érintett
részéről aláírásra került.
276/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Törvényességi felhívás megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAB/4/1868-1/2016. számú
törvényességi felhívást megtárgyalta, a felhívásban foglaltakkal egyetért, és a jövőben
gondoskodik az abban foglaltak maradéktalan betartásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester, Jegyző

A Baranya Megyei Kormányhivatal részére a képviselő-testületi határozat megküldésre
került.
278/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés eszközök beszerzéséről KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”pályázat keretében
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, nyertes pályázat keretében a pályázatban szereplő eszközök
beszerzésére, mint a beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, a Digistar Kftvel (7623 Pécs, Szabadság út 48.5.) köt szállítási szerződést az általa adott ajánlat tartalmával
megegyező feltételekkel, 2.480.315,-Ft +ÁFA ellenérték megjelölése mellett.
A szállítási szerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. A
képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átállás jogszabályi követelményeinek
megteremtése érdekében haladéktalanul gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
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Határidő: 2016.12.31.
Felelős: Polgármester, jegyző
Az eszközök beszerzése a két ünnep közötti időszakban megtörtént, a gépek beüzemelése
folyamatban van.
283/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés vis maior pályázat benyújtásáról a Terehegyi szennyvízakna meghibásodása ügyében
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vis maior pályázatot
nyújt be a Harkány, Széchenyi téren történt szennyvízakna meghibásodása ügyében. A
pályázati önerőt a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztályvezető
A határozat módosítása szükséges, ami a képviselő-testület a 2017.01.30-i ülésén napirenden
lesz.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
-

-

Urbán István Józseffel adásvételi szerződés került megkötésre a harkányi 2511/4 hrsz-ú
ingatlan megvásárlása ügyében 380.000.- Ft összegben.
Drávaszerdahely Község Önkormányzatával támogatási szerződés került aláírásra
2017.01.10. napján 2 millió Ft összegben, egyszeri, kamatmentes, visszatérítendő
támogatásként.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás került aláírásra a Kitaibel Pál
Általános Iskola diákjainak 2016. novemberi, decemberi utaztatásának költségei tekintetében
77.610 Ft összegben.

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

…./2017.(I.30.) 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, 2017. január 25.
Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont

Dr. Markovics Boglárka Baksai Endre Tamás
jegyző
polgármester

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

3. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. 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. december 22. napján volt,
amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:

274/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Harkányi
kezességvállalásról

Gyógyfürdő

Zrt.

éven

belüli

hitelfelvételéhez

kapcsolódó

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. és az OTP Bank Nyrt. 2017.01.02-2017.12.31. időszakra 150 mFt összegű
éven belüli hitelre kölcsön szerződést kössön, melyből 100 millió Ft rulírozó jellegű
forgóeszköz hitel, 50 millió Ft éven belüli lejáratú fejlesztési célú hitel.
Az Önkormányzat 2017.12.31.-ig készfizető kezességet vállal a szerződésben meghatározott
összeg visszafizetésére.
Mindkét hitelhez fedezetül felajánlja az 1/19 hrsz-ú ingatlanát.
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel készfizető kezességre kötendő megállapodásban a
kezességvállalás díját a szerződés összegének 0,5 %-ában határozza meg. A kezességvállalási
díj megfizetésének határideje 2017. június 30.
A képviselő-testület felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a fenti ügyben
teljes jogkörrel eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A kezességvállalási szerződés 2017. január 27. napján kerül aláírásra.
275/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés az ügyeleti ellátás egyes kérdéseiről
1.)
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a harkányi
ügyelet biztonságos működtetése érdekében az ügyeleti óradíjakat 2017.01.01. napjától 2017.
03.31. napjáig az orvosok esetében bruttó 1700,-Ft/óra összegről bruttó 2100,-Ft/óra összegre,
az asszisztensek díját nettó 470,- Ft/óra összegről nettó 700,- Ft/óra összegre emeli.
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2.)
A képviselő-testület dönt arról is, hogy 2017.01.01. napjától 2017.03.31. napjáig tartó
határozott időre vállalkozási szerződést köt az USPECH Kft.,7633 Pécs, Esztergár L. u. 5/C.
szám alatti székhelyű gazdasági társasággal az ügyeleti ellátás nyújtására, bruttó 3800,-Ft/óra
díj kikötése mellett úgy, hogy az óradíj tartalmazza az ügyeletes orvos, az asszisztens
valamint a gépkocsi-vezető díját is.
3.)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ügyeletben érintett orvosok ellátási
szerződéseit egyfelől a jogszabályi környezet változására tekintettel, másfelől jelen döntésnek
megfelelően aktualizálja, a szerződéseket szövegezze meg, illetve az előző pontban megjelölt
gazdasági társasággal megkötendő szerződést készítse elő.
4.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban megjelölt aktualizált,
illetve újonnan megkötendő szerződések aláírására.
5.)
A képviselő-testület az ügyeleti ellátás témakörét legkésőbb 2017.03.31. napjáig
ismételten napirendre tűzi, és dönt a 2017 márciusát követő időszak ügyeleti ellátásának
további, hosszú távú biztosításának kérdésében.
Határidő: 2016.12.31.
Felelős: Polgármester, jegyző
Az USPECH Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2016.12.23-án aláírásra került. Az ügyeletben
részt vevő háziorvosok orvosi ügyeletre irányuló megbízási szerződése minden érintett
részéről aláírásra került.
276/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Törvényességi felhívás megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAB/4/1868-1/2016. számú
törvényességi felhívást megtárgyalta, a felhívásban foglaltakkal egyetért, és a jövőben
gondoskodik az abban foglaltak maradéktalan betartásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester, Jegyző

A Baranya Megyei Kormányhivatal részére a képviselő-testületi határozat megküldésre
került.
278/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés eszközök beszerzéséről KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”pályázat keretében
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, nyertes pályázat keretében a pályázatban szereplő eszközök
beszerzésére, mint a beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot adó céggel, a Digistar Kftvel (7623 Pécs, Szabadság út 48.5.) köt szállítási szerződést az általa adott ajánlat tartalmával
megegyező feltételekkel, 2.480.315,-Ft +ÁFA ellenérték megjelölése mellett.
A szállítási szerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. A
képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átállás jogszabályi követelményeinek
megteremtése érdekében haladéktalanul gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
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Határidő: 2016.12.31.
Felelős: Polgármester, jegyző
Az eszközök beszerzése a két ünnep közötti időszakban megtörtént, a gépek beüzemelése
folyamatban van.
283/2016. (XII.22.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés vis maior pályázat benyújtásáról a Terehegyi szennyvízakna meghibásodása ügyében
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vis maior pályázatot
nyújt be a Harkány, Széchenyi téren történt szennyvízakna meghibásodása ügyében. A
pályázati önerőt a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztályvezető
A határozat módosítása szükséges, ami a képviselő-testület a 2017.01.30-i ülésén napirenden
lesz.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
-

-

Urbán István Józseffel adásvételi szerződés került megkötésre a harkányi 2511/4 hrsz-ú
ingatlan megvásárlása ügyében 380.000.- Ft összegben.
Drávaszerdahely Község Önkormányzatával támogatási szerződés került aláírásra
2017.01.10. napján 2 millió Ft összegben, egyszeri, kamatmentes, visszatérítendő
támogatásként.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás került aláírásra a Kitaibel Pál
Általános Iskola diákjainak 2016. novemberi, decemberi utaztatásának költségei tekintetében
77.610 Ft összegben.

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

…./2017.(I.30.) 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, 2017. január 25.
Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz.
Önkormányzati határozat-Terehegyi
szennyvízakna vis maior pályázatmódosítása

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017.január 30. napi ÜLÉSÉRE
13.) Egyebek Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Benkő Zsuzsanna
pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

283/2016.( XII.22.) sz.

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

-

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2017. január 30. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozatTerehegyi szennyvízakna vis maior pályázat- módosításáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Benkő Zsuzsanna, pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzata a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozatában
döntött a Terehegyi szennyvízakna vis maior pályázat benyújtásáról. A határozatot az alábbi
javaslat szerint módosítani szükséges.
Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat beadásával kapcsolatban a
döntéseket meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozat-Terehegyi szennyvízakna
vis maior pályázat- módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2017.évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület vállalja a
károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjára
tekintettel történő helyreállítását.
A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető

Benkő Zsuzsanna
pályázati referens
Harkány, 2017. január 17.
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Tárgy: Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz.
Önkormányzati határozat-Terehegyi
szennyvízakna vis maior pályázatmódosítása

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017.január 30. napi ÜLÉSÉRE
13.) Egyebek Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Benkő Zsuzsanna
pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

283/2016.( XII.22.) sz.

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

-

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2017. január 30. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozatTerehegyi szennyvízakna vis maior pályázat- módosításáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Benkő Zsuzsanna, pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzata a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozatában
döntött a Terehegyi szennyvízakna vis maior pályázat benyújtásáról. A határozatot az alábbi
javaslat szerint módosítani szükséges.
Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat beadásával kapcsolatban a
döntéseket meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozat-Terehegyi szennyvízakna
vis maior pályázat- módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2017.évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület vállalja a
károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjára
tekintettel történő helyreállítását.
A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető

Benkő Zsuzsanna
pályázati referens
Harkány, 2017. január 17.
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Tárgy: Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz.
Önkormányzati határozat-Terehegyi
szennyvízakna vis maior pályázatmódosítása

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017.január 30. napi ÜLÉSÉRE
13.) Egyebek Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Benkő Zsuzsanna
pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

283/2016.( XII.22.) sz.

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

-

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2017. január 30. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozatTerehegyi szennyvízakna vis maior pályázat- módosításáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Benkő Zsuzsanna, pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzata a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozatában
döntött a Terehegyi szennyvízakna vis maior pályázat benyújtásáról. A határozatot az alábbi
javaslat szerint módosítani szükséges.
Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat beadásával kapcsolatban a
döntéseket meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Döntés a 283/2016. ( XII.22.) sz. Önkormányzati határozat-Terehegyi szennyvízakna
vis maior pályázat- módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2017.évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület vállalja a
károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjára
tekintettel történő helyreállítását.
A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető

Benkő Zsuzsanna
pályázati referens
Harkány, 2017. január 17.
2

Tárgy: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2017.
évi pénzeszköz átadásról és annak felhasználási
feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Melléklet: Megállapodás tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017.január 30. napi ÜLÉSÉRE
2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága

MEGTÁRGYALTA:
2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés
4. oldal megállapodás tervezet

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2017. évi pénzeszköz
átadásról és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat és a Harkányi Turisztikai Egyesület 2011. július 21-én
egymással Közép-távú Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek,
amelyet egységes szerkezetbe foglalva, 2012.július 30. napján módosítottak. Az
együttműködési megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott
DDOP-2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási,
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – azaz a 2019. évig - szól.
A módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó Önkormányzat vállalta,
hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással megnövelt összegű
idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai Egyesületnek.
A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb, mint az
előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének 20%-a. A IV.2.
pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás összegéről évente április
15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete. (A tavalyi évi támogatás felhasználásáról
szóló beszámoló még nem készült el – az erre rendelkezésre álló határidő sem telt még le-, erre
tekintettel a 2016. évi TDM - beszámoló a képviselő-testület későbbi ülésén kerül majd
napirendre.)
A megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően tehát az önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletének tervezetébe beépítésre kerül a pályázat alapján vállalt és a
szerződés szerint megállapítható lehető legkisebb összegű támogatási díj, (IFA-bevétel
állami támogatással növelt összegének 20%-a.) Ezen összeg csökkentésére a pályázati és élő
szerződési kötöttségek miatt nincsen mód.
Az ilyen módon átadott támogatási összeget az Egyesületnek egyfelől a KEM-ben vállalt
feladatok tartós ellátására kell fordítania, különösen: egész évben nyitva tartó turisztikai
információs iroda működtetése, települési és térségi marketing feladatok tekintetében a
kifejezetten turisztikai jellegű és célú megjelenések előkészítése, összehangolása és végzése,
saját költségen történő részvétel turisztikai kiállításokon és vásárokon stb.
A KEM VII. fejezete az egyesület kötelezettségeiről szól; annak 5. pontja pedig az alábbiakról
rendelkezik:
2

„Desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatok körében az Egyesület
feladatkörébe tartozik saját rendezvényeinek illetőleg Harkány Város Önkormányzatával
kötött, pénzeszközök átadásáról szóló megállapodásban rögzített rendezvények, valamint a
másoktól szerződéssel átvett rendezvények előkészítése és lebonyolítása saját költségén, egyéb
rendezvények sikeres lebonyolításának szakmai segítése erre irányuló felkérés alapján.”
A fenti szerződéses rendelkezés tehát lehetővé teszi, hogy a pénzeszköz átadására vonatkozó
éves megállapodás ne csak az átadandó éves támogatási összeget és annak ütemezését
tartalmazza, hanem módot ad arra is, hogy a Harkányi Turisztikai Egyesület, mint TDMszervezet, a pénzeszközök átadására vonatkozó éves megállapodásban rögzített feltételekkel
részt vállaljon az önkormányzat által abban megjelölt rendezvények lebonyolításából és
költségeinek viseléséből is.
Erre tekintettel az előterjesztéshez csatolásra került a 2017. évre vonatkozó pénzeszköz-átadási
megállapodás tervezete, amelyet - élve az önkormányzat keret-megállapodásban biztosított
lehetőségével és jogaival – az idei évre már kiegészítettük a pénzeszköz felhasználására
irányuló, rendezvények költségátvállalására is kitérő rendelkezésekkel.
Baksai Endre Tamás, polgármester úr Végi János, egyesületi elnökkel történt előzetes
egyeztetésének eredményeképpen az Egyesület vállalta, hogy az önkormányzat által 2017.
évben átadásra kerülő 37.974.000,-Ft összegű pénzeszközből a 2017. évben összesen
13.865.000,-Ft-ot, azaz tizenhárommillió-nyolcszázhatvanötezer forint összeget biztosít a
csatolt megállapodás alapján a 2017. évi Szüreti Fesztivál megrendezésére. (A 2017-es Szüreti
fesztivál költségkeretét a Pénzügyi, Városfejlesztési, kulturális és idegenforgalmi bizottság
valamint a képviselő-testület az idei évi rendezvénynaptár elfogadásakor hagyta jóvá.) A
megállapodás tervezetét az előterjesztéshez csatoltuk.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:
A Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő, 2017. évi pénzeszköz átadásról és annak
felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (7815
Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli: Végi János, elnök) a 2017. évi pénzeszköz átadásról
és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

Harkány, 2017. január 24.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző
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Tárgy: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2017.
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Melléklet: Megállapodás tervezet
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2017. évi pénzeszköz
átadásról és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat és a Harkányi Turisztikai Egyesület 2011. július 21-én
egymással Közép-távú Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek,
amelyet egységes szerkezetbe foglalva, 2012.július 30. napján módosítottak. Az
együttműködési megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott
DDOP-2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási,
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – azaz a 2019. évig - szól.
A módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó Önkormányzat vállalta,
hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással megnövelt összegű
idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai Egyesületnek.
A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb, mint az
előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének 20%-a. A IV.2.
pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás összegéről évente április
15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete. (A tavalyi évi támogatás felhasználásáról
szóló beszámoló még nem készült el – az erre rendelkezésre álló határidő sem telt még le-, erre
tekintettel a 2016. évi TDM - beszámoló a képviselő-testület későbbi ülésén kerül majd
napirendre.)
A megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően tehát az önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletének tervezetébe beépítésre kerül a pályázat alapján vállalt és a
szerződés szerint megállapítható lehető legkisebb összegű támogatási díj, (IFA-bevétel
állami támogatással növelt összegének 20%-a.) Ezen összeg csökkentésére a pályázati és élő
szerződési kötöttségek miatt nincsen mód.
Az ilyen módon átadott támogatási összeget az Egyesületnek egyfelől a KEM-ben vállalt
feladatok tartós ellátására kell fordítania, különösen: egész évben nyitva tartó turisztikai
információs iroda működtetése, települési és térségi marketing feladatok tekintetében a
kifejezetten turisztikai jellegű és célú megjelenések előkészítése, összehangolása és végzése,
saját költségen történő részvétel turisztikai kiállításokon és vásárokon stb.
A KEM VII. fejezete az egyesület kötelezettségeiről szól; annak 5. pontja pedig az alábbiakról
rendelkezik:
2

„Desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatok körében az Egyesület
feladatkörébe tartozik saját rendezvényeinek illetőleg Harkány Város Önkormányzatával
kötött, pénzeszközök átadásáról szóló megállapodásban rögzített rendezvények, valamint a
másoktól szerződéssel átvett rendezvények előkészítése és lebonyolítása saját költségén, egyéb
rendezvények sikeres lebonyolításának szakmai segítése erre irányuló felkérés alapján.”
A fenti szerződéses rendelkezés tehát lehetővé teszi, hogy a pénzeszköz átadására vonatkozó
éves megállapodás ne csak az átadandó éves támogatási összeget és annak ütemezését
tartalmazza, hanem módot ad arra is, hogy a Harkányi Turisztikai Egyesület, mint TDMszervezet, a pénzeszközök átadására vonatkozó éves megállapodásban rögzített feltételekkel
részt vállaljon az önkormányzat által abban megjelölt rendezvények lebonyolításából és
költségeinek viseléséből is.
Erre tekintettel az előterjesztéshez csatolásra került a 2017. évre vonatkozó pénzeszköz-átadási
megállapodás tervezete, amelyet - élve az önkormányzat keret-megállapodásban biztosított
lehetőségével és jogaival – az idei évre már kiegészítettük a pénzeszköz felhasználására
irányuló, rendezvények költségátvállalására is kitérő rendelkezésekkel.
Baksai Endre Tamás, polgármester úr Végi János, egyesületi elnökkel történt előzetes
egyeztetésének eredményeképpen az Egyesület vállalta, hogy az önkormányzat által 2017.
évben átadásra kerülő 37.974.000,-Ft összegű pénzeszközből a 2017. évben összesen
13.865.000,-Ft-ot, azaz tizenhárommillió-nyolcszázhatvanötezer forint összeget biztosít a
csatolt megállapodás alapján a 2017. évi Szüreti Fesztivál megrendezésére. (A 2017-es Szüreti
fesztivál költségkeretét a Pénzügyi, Városfejlesztési, kulturális és idegenforgalmi bizottság
valamint a képviselő-testület az idei évi rendezvénynaptár elfogadásakor hagyta jóvá.) A
megállapodás tervezetét az előterjesztéshez csatoltuk.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:
A Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő, 2017. évi pénzeszköz átadásról és annak
felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (7815
Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli: Végi János, elnök) a 2017. évi pénzeszköz átadásról
és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

Harkány, 2017. január 24.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző
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Tárgy: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2017.
évi pénzeszköz átadásról és annak felhasználási
feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Melléklet: Megállapodás tervezet
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2017.január 30. napi ÜLÉSÉRE
2. Napirendi pont
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-
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2017. évi pénzeszköz
átadásról és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat és a Harkányi Turisztikai Egyesület 2011. július 21-én
egymással Közép-távú Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek,
amelyet egységes szerkezetbe foglalva, 2012.július 30. napján módosítottak. Az
együttműködési megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott
DDOP-2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási,
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – azaz a 2019. évig - szól.
A módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó Önkormányzat vállalta,
hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással megnövelt összegű
idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai Egyesületnek.
A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb, mint az
előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének 20%-a. A IV.2.
pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás összegéről évente április
15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete. (A tavalyi évi támogatás felhasználásáról
szóló beszámoló még nem készült el – az erre rendelkezésre álló határidő sem telt még le-, erre
tekintettel a 2016. évi TDM - beszámoló a képviselő-testület későbbi ülésén kerül majd
napirendre.)
A megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően tehát az önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletének tervezetébe beépítésre kerül a pályázat alapján vállalt és a
szerződés szerint megállapítható lehető legkisebb összegű támogatási díj, (IFA-bevétel
állami támogatással növelt összegének 20%-a.) Ezen összeg csökkentésére a pályázati és élő
szerződési kötöttségek miatt nincsen mód.
Az ilyen módon átadott támogatási összeget az Egyesületnek egyfelől a KEM-ben vállalt
feladatok tartós ellátására kell fordítania, különösen: egész évben nyitva tartó turisztikai
információs iroda működtetése, települési és térségi marketing feladatok tekintetében a
kifejezetten turisztikai jellegű és célú megjelenések előkészítése, összehangolása és végzése,
saját költségen történő részvétel turisztikai kiállításokon és vásárokon stb.
A KEM VII. fejezete az egyesület kötelezettségeiről szól; annak 5. pontja pedig az alábbiakról
rendelkezik:
2

„Desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatok körében az Egyesület
feladatkörébe tartozik saját rendezvényeinek illetőleg Harkány Város Önkormányzatával
kötött, pénzeszközök átadásáról szóló megállapodásban rögzített rendezvények, valamint a
másoktól szerződéssel átvett rendezvények előkészítése és lebonyolítása saját költségén, egyéb
rendezvények sikeres lebonyolításának szakmai segítése erre irányuló felkérés alapján.”
A fenti szerződéses rendelkezés tehát lehetővé teszi, hogy a pénzeszköz átadására vonatkozó
éves megállapodás ne csak az átadandó éves támogatási összeget és annak ütemezését
tartalmazza, hanem módot ad arra is, hogy a Harkányi Turisztikai Egyesület, mint TDMszervezet, a pénzeszközök átadására vonatkozó éves megállapodásban rögzített feltételekkel
részt vállaljon az önkormányzat által abban megjelölt rendezvények lebonyolításából és
költségeinek viseléséből is.
Erre tekintettel az előterjesztéshez csatolásra került a 2017. évre vonatkozó pénzeszköz-átadási
megállapodás tervezete, amelyet - élve az önkormányzat keret-megállapodásban biztosított
lehetőségével és jogaival – az idei évre már kiegészítettük a pénzeszköz felhasználására
irányuló, rendezvények költségátvállalására is kitérő rendelkezésekkel.
Baksai Endre Tamás, polgármester úr Végi János, egyesületi elnökkel történt előzetes
egyeztetésének eredményeképpen az Egyesület vállalta, hogy az önkormányzat által 2017.
évben átadásra kerülő 37.974.000,-Ft összegű pénzeszközből a 2017. évben összesen
13.865.000,-Ft-ot, azaz tizenhárommillió-nyolcszázhatvanötezer forint összeget biztosít a
csatolt megállapodás alapján a 2017. évi Szüreti Fesztivál megrendezésére. (A 2017-es Szüreti
fesztivál költségkeretét a Pénzügyi, Városfejlesztési, kulturális és idegenforgalmi bizottság
valamint a képviselő-testület az idei évi rendezvénynaptár elfogadásakor hagyta jóvá.) A
megállapodás tervezetét az előterjesztéshez csatoltuk.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:
A Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő, 2017. évi pénzeszköz átadásról és annak
felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (7815
Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli: Végi János, elnök) a 2017. évi pénzeszköz átadásról
és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

Harkány, 2017. január 24.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző
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MEGÁLLAPODÁS
(2017. évi pénzeszköz átadásról és annak felhasználási feltételeiről)

Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzat (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi
S. u. 2-4. képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester) mint pénzeszközt átadó, a
továbbiakban: Átadó;
másrészről a Harkányi Turisztikai Egyesület (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli:
Végi János, elnök; bankszámlaszám: 50800173-11004132) mint pénzeszközt átvevő – a
továbbiakban: Átvevő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
1. Előzmények:
1.1.Felek egybehangzóan rögzítik, hogy 2011. július 21-én egymással Közép-távú
Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek, amelyet egységes
szerkezetbe foglalva, 2012. július 30. napján módosítottak. Az együttműködési
megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott DDOP2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási,
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – a 2019. évig - szól.
1.2.A fenti pont szerinti, módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó
Önkormányzat vállalta, hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással
megnövelt összegű idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai
Egyesületnek.
1.3.A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb,
mint az előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének
20%-a. A IV.2. pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás
összegéről évente április 15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete.
1.4.A megállapodás megkötése a következő jogszabályokra tekintettel történt: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény valamint az
annak végrehajtásáról szóló 67/2008.(III.29.) Korm.rendelet és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény.
A fentiek alapján Felek a pénzeszköz átadásról és annak feltételeiről 2017. évre az alábbi
tartalmú megállapodást kötik.
2. A Támogatás összegének és az átadás feltételeinek meghatározása
2.1.Felek rögzítik, hogy a 2017. évben az Átvevő részére átadandó pénzösszeg
mindösszesen: 37.974.000,- Ft, azaz harminchétmillió-kilencszázhetvennégyezer
forint.

2.2.Ezen összeget Átadó részletekben fizeti meg Átvevő részére a fent megjelölt
bankszámlaszámára történő átutalással az alábbiak szerint.
2017. január 31-ig:

4.000.000,-Ft

2017. február 28-ig:

1.000.000,-Ft

2017. március 31-ig:

1.000.000,-Ft

2017. április 30-ig:

4.000.000,-Ft

2017. május 31-ig:

3.000.000,-Ft

2017. június 30-ig:

3.000.000,-Ft

2017. július 31-ig:

2.000.000,-Ft

2017. augusztus 31-ig:

2.000.000,-Ft

2017. szeptember 30-ig:

11.000.000,-Ft

2017. október 31-ig:

2.974.000,-Ft

2017. november 30-ig:

2.000.000,-Ft

2017. december 31-ig:

2.000.000,-Ft

3. Átvevő kötelezettségei, elszámolás:
3.1.Átvevő vállalja, hogy az előző pontban részletezettek szerint átvett pénzeszközt egyrészt a
TDM szervezet működéséi céljaira és a KEM által meghatározott feladatainak ellátására
használja fel, ezen belül: működési és fenntartási költségekre, személyi jellegű kiadásokra,
tárgyi eszköz beszerzésekre és egyéb, a működésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra.
Átvevő vállalja, hogy a támogatást másrészt - összhangban a KEM VII.5. pontjában
foglaltakkal – az e megállapodásban külön nevesített rendezvények saját költségen történő
előkészítésére és lebonyolítására használja fel a megjelölt összegek szerinti bontásban.
3.2.Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a
hozzájárulás tényét, és ezen dokumentumokat is mellékli a következő pontban részletezett,
Átadó felé benyújtott beszámolójához.
3.3.Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt egyéb bevételeitől
elkülönítetten könyveli, valamint arra, hogy az átvett feladatok elvégzéséről és az átadott
pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2018. április 15-ig elszámol az Átadó felé. Az
átvevő a támogatási összeg felhasználásáról írásban köteles beszámolni, amely az
alábbiakat tartalmazza:
- A kitűzött célok megvalósítását részletező szakmai és pénzügyi leírás; amelyhez csatolni kell
az átadott pénzeszköz felhasználást igazoló számlák, egyéb számviteli bizonylatok és a
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített
lepecsételt és aláírt másolatait.
- Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a csatolt számlák alapján kifizetett összegeket kizárólag a
jelen szerződésben meghatározott célok megvalósítására használták fel.

- A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell, azaz: a számla eredeti példányára rá
kell vezetni jelen szerződés számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd az
egyesület törvényes képviselője aláírásával, datálva el kell látni „a másolat az eredetivel
mindenben megegyezik” szövegrésszel.
3.3.Átadó az Átvevő által készített beszámolót a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi osztályán keresztül előzetesen ellenőrzi, különös tekintettel az előző pontban leírt
tartalmi követelmények meglétére. Amennyiben a beszámoló hiányosan került leadásra, a
pénzügyi osztály felhívja az átvevőt a hiányok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő a
hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a
pénzeszköz átadására vonatkozó szerződést a rendkívüli felmondás szabályai szerint
felmondja, és egyidejűleg elrendeli az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését.
Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, vagy
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt a megadott határidőig nem teljesíti, úgy jelen
megállapodás aláírásával Átvevő felhatalmazza Átadót arra, hogy a visszafizetési
kötelezettséggel érintett összeg erejéig azonnali beszedési megbízást nyújtson be Átvevő
valamennyi bankszámlája terhére.
3.4.A fentiek szerint előkészített és a Hivatal pénzügyi osztálya által előzetesen átnézett
beszámolót Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja; elfogadásáról,
ill. annak elutasításáról határozatot hoz. Átadó azonban a fenitek mellett is jogosult arra,
hogy az átadott pénzeszköz felhasználását igény szerint akár eseti jelleggel, akár
folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzés kiterjedhet különösen: a rendeltetésszerű használat
megvalósulásának, a vásárolt eszközök meglétének, a megkötött szerződések
teljesedésének vizsgálatára. Ennek során Átadó jogosult arra, hogy az Átvevő
nyilvántartásaiba, könyveibe oly mértékig betekintsen, hogy az átadott pénzeszköz
szabályszerű felhasználását ellenőrizni tudja.
3.5.Átvevő az átadott pénzeszközből beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére
a KEM érvényességének hatálya alatt nem jogosult; azokat köteles rendeltetésszerűen
használni, azok állagát megóvni, karbantartásukról gondoskodni.

4. A fel nem használt, illetve nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatások
visszafizetése
4.1.Ha az átvevő által kitűzött célok önhibáján kívül részben vagy egészben meghiúsulnak,
ennek tényét Átvevő köteles haladéktalanul bejelenteni Átadónak, ezzel egyidejűleg az
átadott pénzeszköz felhasznált részéről a 3. pont szerinti beszámolót el kell készíteni és a
fel nem használt, átadott pénzeszközt vissza kell utalnia átadó részére.
4.2.Amennyiben Átvevő neki felróható okból a KEM-ben valamint e megállapodásban
meghatározott célt részben vagy egészben nem teljesíti, köteles az átadott pénzeszközt teljes
egészében Átadó felhívására, az általa megjelölt határidőig részére visszautalni.
4.3.Amennyiben az Átadó megállapítja, hogy Átvevő az átadott pénzeszközt részben vagy
egészben szabálytalanul, nem szerződésszerűen használta fel, Átadó a megállapodást a

rendkívüli felmondás szabályai szerint, a nem jogszerűen vagy nem szerződésszerűen
felhasznált támogatás összegének egyidejű visszakövetelése mellett jogosult megszüntetni.
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben a jogosulatlanul vagy nem
szerződésszerűen felhasznált támogatást a felhívásban megjelölt határidőre visszafizeti
Átadó részére.
5. Az átadott pénzeszköz rendezvényekkel kapcsolatos felhasználása
5.1.Felek egybehangzóan állapítják meg, hogy a 2. pontban megjelölt teljes támogatási
összegből, figyelemmel a 3.1. pontban megjelölt kettős célra – és a KEM VII.5. pontjában
biztosított szerződéses lehetőségre -, Átvevő mindösszesen 13.865.000,-Ft, azaz
tizenhárommillió-nyolcszázhatvanötezer forint összeget köteles fordítani a Harkány Város
Önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott, hatályos rendezvénynaptárban szereplő
rendezvények közül a 2017. szeptember 1-3. napja között megszervezésre kerülő XXIII.
Szüreti fesztivál előkészítési és lebonyolítási költségeire.
5.2.Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a támogatás rendezvényekkel érintett részéről is
a 3. pont szerinti tartalommal és szabályok szerint számol be és számol el.
6. Egyéb rendelkezések
6.1.Átvevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy fennálló köztartozása nincs, és a
szerződés aláírására érvényes felhatalmazással rendelkezik.
6.2.Átvevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ és 8.§ szerinti
összeférhetetlenség vagy érintettség az Átvevő szervezetét érintően nem áll fenn.
6.3.Ezen megállapodást Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete ……/2017.(……)
számú határozatával fogadta el. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Harkány, 2017………………….

Harkány Város Önkormányzat
Pénzeszköz Átadó
Képv: Baksai Endre Tamás, polgármester

Jogi ellenjegyző:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Harkányi Turisztikai Egyesület
Pénzeszköz Átvevő
Képv: Végi János, elnök

MEGÁLLAPODÁS
(2017. évi pénzeszköz átadásról és annak felhasználási feltételeiről)

Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzat (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi
S. u. 2-4. képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester) mint pénzeszközt átadó, a
továbbiakban: Átadó;
másrészről a Harkányi Turisztikai Egyesület (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli:
Végi János, elnök; bankszámlaszám: 50800173-11004132) mint pénzeszközt átvevő – a
továbbiakban: Átvevő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
1. Előzmények:
1.1.Felek egybehangzóan rögzítik, hogy 2011. július 21-én egymással Közép-távú
Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek, amelyet egységes
szerkezetbe foglalva, 2012. július 30. napján módosítottak. Az együttműködési
megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott DDOP2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási,
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – a 2019. évig - szól.
1.2.A fenti pont szerinti, módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó
Önkormányzat vállalta, hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással
megnövelt összegű idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai
Egyesületnek.
1.3.A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb,
mint az előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének
20%-a. A IV.2. pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás
összegéről évente április 15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete.
1.4.A megállapodás megkötése a következő jogszabályokra tekintettel történt: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény valamint az
annak végrehajtásáról szóló 67/2008.(III.29.) Korm.rendelet és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény.
A fentiek alapján Felek a pénzeszköz átadásról és annak feltételeiről 2017. évre az alábbi
tartalmú megállapodást kötik.
2. A Támogatás összegének és az átadás feltételeinek meghatározása
2.1.Felek rögzítik, hogy a 2017. évben az Átvevő részére átadandó pénzösszeg
mindösszesen: 37.974.000,- Ft, azaz harminchétmillió-kilencszázhetvennégyezer
forint.

2.2.Ezen összeget Átadó részletekben fizeti meg Átvevő részére a fent megjelölt
bankszámlaszámára történő átutalással az alábbiak szerint.
2017. január 31-ig:

4.000.000,-Ft

2017. február 28-ig:

1.000.000,-Ft

2017. március 31-ig:

1.000.000,-Ft

2017. április 30-ig:

4.000.000,-Ft

2017. május 31-ig:

3.000.000,-Ft

2017. június 30-ig:

3.000.000,-Ft

2017. július 31-ig:

2.000.000,-Ft

2017. augusztus 31-ig:

2.000.000,-Ft

2017. szeptember 30-ig:

11.000.000,-Ft

2017. október 31-ig:

2.974.000,-Ft

2017. november 30-ig:

2.000.000,-Ft

2017. december 31-ig:

2.000.000,-Ft

3. Átvevő kötelezettségei, elszámolás:
3.1.Átvevő vállalja, hogy az előző pontban részletezettek szerint átvett pénzeszközt egyrészt a
TDM szervezet működéséi céljaira és a KEM által meghatározott feladatainak ellátására
használja fel, ezen belül: működési és fenntartási költségekre, személyi jellegű kiadásokra,
tárgyi eszköz beszerzésekre és egyéb, a működésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra.
Átvevő vállalja, hogy a támogatást másrészt - összhangban a KEM VII.5. pontjában
foglaltakkal – az e megállapodásban külön nevesített rendezvények saját költségen történő
előkészítésére és lebonyolítására használja fel a megjelölt összegek szerinti bontásban.
3.2.Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a
hozzájárulás tényét, és ezen dokumentumokat is mellékli a következő pontban részletezett,
Átadó felé benyújtott beszámolójához.
3.3.Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt egyéb bevételeitől
elkülönítetten könyveli, valamint arra, hogy az átvett feladatok elvégzéséről és az átadott
pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2018. április 15-ig elszámol az Átadó felé. Az
átvevő a támogatási összeg felhasználásáról írásban köteles beszámolni, amely az
alábbiakat tartalmazza:
- A kitűzött célok megvalósítását részletező szakmai és pénzügyi leírás; amelyhez csatolni kell
az átadott pénzeszköz felhasználást igazoló számlák, egyéb számviteli bizonylatok és a
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített
lepecsételt és aláírt másolatait.
- Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a csatolt számlák alapján kifizetett összegeket kizárólag a
jelen szerződésben meghatározott célok megvalósítására használták fel.

- A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell, azaz: a számla eredeti példányára rá
kell vezetni jelen szerződés számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd az
egyesület törvényes képviselője aláírásával, datálva el kell látni „a másolat az eredetivel
mindenben megegyezik” szövegrésszel.
3.3.Átadó az Átvevő által készített beszámolót a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi osztályán keresztül előzetesen ellenőrzi, különös tekintettel az előző pontban leírt
tartalmi követelmények meglétére. Amennyiben a beszámoló hiányosan került leadásra, a
pénzügyi osztály felhívja az átvevőt a hiányok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő a
hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a
pénzeszköz átadására vonatkozó szerződést a rendkívüli felmondás szabályai szerint
felmondja, és egyidejűleg elrendeli az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését.
Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, vagy
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt a megadott határidőig nem teljesíti, úgy jelen
megállapodás aláírásával Átvevő felhatalmazza Átadót arra, hogy a visszafizetési
kötelezettséggel érintett összeg erejéig azonnali beszedési megbízást nyújtson be Átvevő
valamennyi bankszámlája terhére.
3.4.A fentiek szerint előkészített és a Hivatal pénzügyi osztálya által előzetesen átnézett
beszámolót Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja; elfogadásáról,
ill. annak elutasításáról határozatot hoz. Átadó azonban a fenitek mellett is jogosult arra,
hogy az átadott pénzeszköz felhasználását igény szerint akár eseti jelleggel, akár
folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzés kiterjedhet különösen: a rendeltetésszerű használat
megvalósulásának, a vásárolt eszközök meglétének, a megkötött szerződések
teljesedésének vizsgálatára. Ennek során Átadó jogosult arra, hogy az Átvevő
nyilvántartásaiba, könyveibe oly mértékig betekintsen, hogy az átadott pénzeszköz
szabályszerű felhasználását ellenőrizni tudja.
3.5.Átvevő az átadott pénzeszközből beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére
a KEM érvényességének hatálya alatt nem jogosult; azokat köteles rendeltetésszerűen
használni, azok állagát megóvni, karbantartásukról gondoskodni.

4. A fel nem használt, illetve nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatások
visszafizetése
4.1.Ha az átvevő által kitűzött célok önhibáján kívül részben vagy egészben meghiúsulnak,
ennek tényét Átvevő köteles haladéktalanul bejelenteni Átadónak, ezzel egyidejűleg az
átadott pénzeszköz felhasznált részéről a 3. pont szerinti beszámolót el kell készíteni és a
fel nem használt, átadott pénzeszközt vissza kell utalnia átadó részére.
4.2.Amennyiben Átvevő neki felróható okból a KEM-ben valamint e megállapodásban
meghatározott célt részben vagy egészben nem teljesíti, köteles az átadott pénzeszközt teljes
egészében Átadó felhívására, az általa megjelölt határidőig részére visszautalni.
4.3.Amennyiben az Átadó megállapítja, hogy Átvevő az átadott pénzeszközt részben vagy
egészben szabálytalanul, nem szerződésszerűen használta fel, Átadó a megállapodást a

rendkívüli felmondás szabályai szerint, a nem jogszerűen vagy nem szerződésszerűen
felhasznált támogatás összegének egyidejű visszakövetelése mellett jogosult megszüntetni.
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben a jogosulatlanul vagy nem
szerződésszerűen felhasznált támogatást a felhívásban megjelölt határidőre visszafizeti
Átadó részére.
5. Az átadott pénzeszköz rendezvényekkel kapcsolatos felhasználása
5.1.Felek egybehangzóan állapítják meg, hogy a 2. pontban megjelölt teljes támogatási
összegből, figyelemmel a 3.1. pontban megjelölt kettős célra – és a KEM VII.5. pontjában
biztosított szerződéses lehetőségre -, Átvevő mindösszesen 13.865.000,-Ft, azaz
tizenhárommillió-nyolcszázhatvanötezer forint összeget köteles fordítani a Harkány Város
Önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott, hatályos rendezvénynaptárban szereplő
rendezvények közül a 2017. szeptember 1-3. napja között megszervezésre kerülő XXIII.
Szüreti fesztivál előkészítési és lebonyolítási költségeire.
5.2.Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a támogatás rendezvényekkel érintett részéről is
a 3. pont szerinti tartalommal és szabályok szerint számol be és számol el.
6. Egyéb rendelkezések
6.1.Átvevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy fennálló köztartozása nincs, és a
szerződés aláírására érvényes felhatalmazással rendelkezik.
6.2.Átvevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ és 8.§ szerinti
összeférhetetlenség vagy érintettség az Átvevő szervezetét érintően nem áll fenn.
6.3.Ezen megállapodást Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete ……/2017.(……)
számú határozatával fogadta el. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Harkány, 2017………………….

Harkány Város Önkormányzat
Pénzeszköz Átadó
Képv: Baksai Endre Tamás, polgármester

Jogi ellenjegyző:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Harkányi Turisztikai Egyesület
Pénzeszköz Átvevő
Képv: Végi János, elnök

MEGÁLLAPODÁS
(2017. évi pénzeszköz átadásról és annak felhasználási feltételeiről)

Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzat (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi
S. u. 2-4. képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester) mint pénzeszközt átadó, a
továbbiakban: Átadó;
másrészről a Harkányi Turisztikai Egyesület (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli:
Végi János, elnök; bankszámlaszám: 50800173-11004132) mint pénzeszközt átvevő – a
továbbiakban: Átvevő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
1. Előzmények:
1.1.Felek egybehangzóan rögzítik, hogy 2011. július 21-én egymással Közép-távú
Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek, amelyet egységes
szerkezetbe foglalva, 2012. július 30. napján módosítottak. Az együttműködési
megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott DDOP2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási,
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – a 2019. évig - szól.
1.2.A fenti pont szerinti, módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó
Önkormányzat vállalta, hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással
megnövelt összegű idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai
Egyesületnek.
1.3.A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb,
mint az előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének
20%-a. A IV.2. pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás
összegéről évente április 15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete.
1.4.A megállapodás megkötése a következő jogszabályokra tekintettel történt: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény valamint az
annak végrehajtásáról szóló 67/2008.(III.29.) Korm.rendelet és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény.
A fentiek alapján Felek a pénzeszköz átadásról és annak feltételeiről 2017. évre az alábbi
tartalmú megállapodást kötik.
2. A Támogatás összegének és az átadás feltételeinek meghatározása
2.1.Felek rögzítik, hogy a 2017. évben az Átvevő részére átadandó pénzösszeg
mindösszesen: 37.974.000,- Ft, azaz harminchétmillió-kilencszázhetvennégyezer
forint.

2.2.Ezen összeget Átadó részletekben fizeti meg Átvevő részére a fent megjelölt
bankszámlaszámára történő átutalással az alábbiak szerint.
2017. január 31-ig:

4.000.000,-Ft

2017. február 28-ig:

1.000.000,-Ft

2017. március 31-ig:

1.000.000,-Ft

2017. április 30-ig:

4.000.000,-Ft

2017. május 31-ig:

3.000.000,-Ft

2017. június 30-ig:

3.000.000,-Ft

2017. július 31-ig:

2.000.000,-Ft

2017. augusztus 31-ig:

2.000.000,-Ft

2017. szeptember 30-ig:

11.000.000,-Ft

2017. október 31-ig:

2.974.000,-Ft

2017. november 30-ig:

2.000.000,-Ft

2017. december 31-ig:

2.000.000,-Ft

3. Átvevő kötelezettségei, elszámolás:
3.1.Átvevő vállalja, hogy az előző pontban részletezettek szerint átvett pénzeszközt egyrészt a
TDM szervezet működéséi céljaira és a KEM által meghatározott feladatainak ellátására
használja fel, ezen belül: működési és fenntartási költségekre, személyi jellegű kiadásokra,
tárgyi eszköz beszerzésekre és egyéb, a működésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra.
Átvevő vállalja, hogy a támogatást másrészt - összhangban a KEM VII.5. pontjában
foglaltakkal – az e megállapodásban külön nevesített rendezvények saját költségen történő
előkészítésére és lebonyolítására használja fel a megjelölt összegek szerinti bontásban.
3.2.Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a
hozzájárulás tényét, és ezen dokumentumokat is mellékli a következő pontban részletezett,
Átadó felé benyújtott beszámolójához.
3.3.Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt egyéb bevételeitől
elkülönítetten könyveli, valamint arra, hogy az átvett feladatok elvégzéséről és az átadott
pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2018. április 15-ig elszámol az Átadó felé. Az
átvevő a támogatási összeg felhasználásáról írásban köteles beszámolni, amely az
alábbiakat tartalmazza:
- A kitűzött célok megvalósítását részletező szakmai és pénzügyi leírás; amelyhez csatolni kell
az átadott pénzeszköz felhasználást igazoló számlák, egyéb számviteli bizonylatok és a
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített
lepecsételt és aláírt másolatait.
- Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a csatolt számlák alapján kifizetett összegeket kizárólag a
jelen szerződésben meghatározott célok megvalósítására használták fel.

- A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell, azaz: a számla eredeti példányára rá
kell vezetni jelen szerződés számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd az
egyesület törvényes képviselője aláírásával, datálva el kell látni „a másolat az eredetivel
mindenben megegyezik” szövegrésszel.
3.3.Átadó az Átvevő által készített beszámolót a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi osztályán keresztül előzetesen ellenőrzi, különös tekintettel az előző pontban leírt
tartalmi követelmények meglétére. Amennyiben a beszámoló hiányosan került leadásra, a
pénzügyi osztály felhívja az átvevőt a hiányok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő a
hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a
pénzeszköz átadására vonatkozó szerződést a rendkívüli felmondás szabályai szerint
felmondja, és egyidejűleg elrendeli az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését.
Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, vagy
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt a megadott határidőig nem teljesíti, úgy jelen
megállapodás aláírásával Átvevő felhatalmazza Átadót arra, hogy a visszafizetési
kötelezettséggel érintett összeg erejéig azonnali beszedési megbízást nyújtson be Átvevő
valamennyi bankszámlája terhére.
3.4.A fentiek szerint előkészített és a Hivatal pénzügyi osztálya által előzetesen átnézett
beszámolót Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja; elfogadásáról,
ill. annak elutasításáról határozatot hoz. Átadó azonban a fenitek mellett is jogosult arra,
hogy az átadott pénzeszköz felhasználását igény szerint akár eseti jelleggel, akár
folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzés kiterjedhet különösen: a rendeltetésszerű használat
megvalósulásának, a vásárolt eszközök meglétének, a megkötött szerződések
teljesedésének vizsgálatára. Ennek során Átadó jogosult arra, hogy az Átvevő
nyilvántartásaiba, könyveibe oly mértékig betekintsen, hogy az átadott pénzeszköz
szabályszerű felhasználását ellenőrizni tudja.
3.5.Átvevő az átadott pénzeszközből beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére
a KEM érvényességének hatálya alatt nem jogosult; azokat köteles rendeltetésszerűen
használni, azok állagát megóvni, karbantartásukról gondoskodni.

4. A fel nem használt, illetve nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatások
visszafizetése
4.1.Ha az átvevő által kitűzött célok önhibáján kívül részben vagy egészben meghiúsulnak,
ennek tényét Átvevő köteles haladéktalanul bejelenteni Átadónak, ezzel egyidejűleg az
átadott pénzeszköz felhasznált részéről a 3. pont szerinti beszámolót el kell készíteni és a
fel nem használt, átadott pénzeszközt vissza kell utalnia átadó részére.
4.2.Amennyiben Átvevő neki felróható okból a KEM-ben valamint e megállapodásban
meghatározott célt részben vagy egészben nem teljesíti, köteles az átadott pénzeszközt teljes
egészében Átadó felhívására, az általa megjelölt határidőig részére visszautalni.
4.3.Amennyiben az Átadó megállapítja, hogy Átvevő az átadott pénzeszközt részben vagy
egészben szabálytalanul, nem szerződésszerűen használta fel, Átadó a megállapodást a

rendkívüli felmondás szabályai szerint, a nem jogszerűen vagy nem szerződésszerűen
felhasznált támogatás összegének egyidejű visszakövetelése mellett jogosult megszüntetni.
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben a jogosulatlanul vagy nem
szerződésszerűen felhasznált támogatást a felhívásban megjelölt határidőre visszafizeti
Átadó részére.
5. Az átadott pénzeszköz rendezvényekkel kapcsolatos felhasználása
5.1.Felek egybehangzóan állapítják meg, hogy a 2. pontban megjelölt teljes támogatási
összegből, figyelemmel a 3.1. pontban megjelölt kettős célra – és a KEM VII.5. pontjában
biztosított szerződéses lehetőségre -, Átvevő mindösszesen 13.865.000,-Ft, azaz
tizenhárommillió-nyolcszázhatvanötezer forint összeget köteles fordítani a Harkány Város
Önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott, hatályos rendezvénynaptárban szereplő
rendezvények közül a 2017. szeptember 1-3. napja között megszervezésre kerülő XXIII.
Szüreti fesztivál előkészítési és lebonyolítási költségeire.
5.2.Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a támogatás rendezvényekkel érintett részéről is
a 3. pont szerinti tartalommal és szabályok szerint számol be és számol el.
6. Egyéb rendelkezések
6.1.Átvevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy fennálló köztartozása nincs, és a
szerződés aláírására érvényes felhatalmazással rendelkezik.
6.2.Átvevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ és 8.§ szerinti
összeférhetetlenség vagy érintettség az Átvevő szervezetét érintően nem áll fenn.
6.3.Ezen megállapodást Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete ……/2017.(……)
számú határozatával fogadta el. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Harkány, 2017………………….

Harkány Város Önkormányzat
Pénzeszköz Átadó
Képv: Baksai Endre Tamás, polgármester

Jogi ellenjegyző:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Harkányi Turisztikai Egyesület
Pénzeszköz Átvevő
Képv: Végi János, elnök

Tárgy: Megállapodás a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt.-vel kedvezményes
fürdőbelépő vásárlására
Melléklet: Megállapodás tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. január 30-i ÜLÉSÉRE
3. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés
2. oldal megállapodás tervezet

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Megállapodás a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel
kedvezményes fürdőbelépő vásárlására
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is 2017. február 1 – 2017.
április 28. napjáig tartó időszakban kedvezményes, egész napos belépőjegyet biztosítana a
Gyógy-és Strandfürdőbe a harkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére. A
kedvezmény kizárólag személyesen, egyedileg, saját részre vehető igénybe, az igénybevétel
feltétele minden esetben a lakcímkártya felmutatása. A belépőjegy lakosság által fizetendő ára:
bruttó 300,-Ft/fő. A belépőjegy kizárólag a fürdő használatára vonatkozik, egyéb
szolgáltatások, kezelések stb. igénybevételét nem tartalmazza.
Évek óta működik városunkban a harkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére
biztosított 50 %-os belépési kedvezményre jogosító belépő kártya. A kártya használat
folyamatosságának biztosítása érdekében javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a belépési
kedvezményt ne egyedi időszakhoz igazodóan, hanem visszavonásig állapítsa meg a lakosság
részére. Erre vonatkozóan fogalmaztuk meg a 2. számú határozati javaslatot.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a megállapodás tervezetet, valamint a fentebb
előterjesztett javaslatot megtárgyalni, és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

1. sz. Határozati javaslat:
Megállapodás a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött kedvezményes belépőjegy vásárlására
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel (7815
Harkány, Kossuth L. u. 7., képviseli: Marosi András igazgatósági elnök) a 2017. február 1.2017. április 28. napjáig terjedő időszakra kedvezményes belépőjegy vásárlására 300
Ft/belépőjegy összegről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : jegyző, polgármester

2. sz. Határozati javaslat:
Döntés harányi lakosok részére 50 %-os kedvezményes fürdőbelépőről
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a harkányi állandó lakcímmel
rendelkező lakosok részére visszavonásig 50 %-os belépési kedvezményt állapít meg a
Harkányi Gyógy- és Strandfürdőbe.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Előterjesztés melléklete:

Kedvezményes fürdőbelépő vásárlására megállapodás tervezet

dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző

Tárgy: Megállapodás a Harkányi
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MEGÁLLAPODÁS
KEDVEZMÉNYES BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÁSÁRA

Amely létrejött egyrészről:
Harkány Város Önkormányzata
(székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4)
Képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester, mint szolgáltatást vásárló, a továbbiakban:
önkormányzat
Másrészről: a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
(székhelye: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.)
Adószám: 11540469-2-02
Cégjegyzékszám:02-10-060174
Bankszámla szám: 11731001-20667191
Képviseli: Marosi András, igazgatósági elnök, mint szolgáltatást biztosító, a továbbiakban
Szolgáltató; együttesen: Felek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.
1.) Felek deklarálják, hogy közös érdekük a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. rentábilis működése,
illetve a nem kiemelt időszakokban a helyi lakosság segítése a fürdő szolgáltatásainak
igénybevételére.
2.) A fenti érdek mentén Felek együttműködnek egy kedvezményes téli belépőjegy-ajánlat
kidolgozásában és időszakos alkalmazásában az alábbiak szerint.
a.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. február 1 – 2017. április 28. napjáig tartó
időszakban kedvezményes, egész napos belépőjegyet biztosít a Gyógy-és Strandfürdőbe a
harkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére. A kedvezmény kizárólag
személyesen, egyedileg, saját részre vehető igénybe, az igénybevétel feltétele minden esetben
a lakcímkártya felmutatása. Szolgáltató vállalja, hogy a kedvezmény igénybevételét az itt
megjelölteken kívül más feltételhez nem köti. A kidolgozott konstrukció szerint a belépőjegy
lakosság által fizetendő ára: bruttó 300,-Ft/fő.
b.) Felek rögzítik, hogy az a.) pontban írt kedvezményes belépőjegy egész napos, egyszeri
belépésre (naponta: 9.00-17.45-ig tartó időszakban) ad lehetőséget, kilépésre nem jogosít fel.
A belépőjegy kizárólag a fürdő használatára vonatkozik, egyéb szolgáltatások, kezelések stb.
igénybevételét nem tartalmazza; ezen kívül nem váltja ki a tb. által felírt belépőjegyeket sem.
3.) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a 2.) pontban kidolgozott kedvezményes fürdő-belépők
megjelölt időszakban történő lakossági igénybevételét az Önkormányzat támogatja úgy, hogy
a 2.) pontban részletezett konstrukció keretében a Szolgáltató által értékesített belépők
bekerülési értékének további részét; 300,- Ft/belépőjegy összegben az Önkormányzat
vásárolja meg.
4.) Szolgáltató vállalja, hogy a kedvezményes időszak lejártát követő 3 munkanapon belül az
igénybevevők létszámáról pontos kimutatást készít, és annak megfelelően, a 3.) pont szerinti
összegben számlát állít ki az Önkormányzat részére. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a
számla maximális értéke bruttó 300.000,-Ft összeg lehet; azaz amennyiben a kedvezményes
belépőjegyet vásárlók száma a megadott időszakban meghaladja az ezer főt, az ezzel
kapcsolatosan felmerült többletköltségeket Szolgáltató köteles viselni. Szolgáltató arra is

kötelezettséget vállal, hogy a megjelölt időszakban a kedvezményes belépőjegyek
értékesítését mindvégig biztosítja, a konstrukciót vissza nem vonja.
5.) Önkormányzat vállalja, hogy az előző pontban rögzítettek szerinti kimutatással együtt
kiállított és benyújtott számlát annak befogadásától számított 8 napon belül, egy összegben,
átutalással fizeti meg a Szolgáltató számlájára. Önkormányzat kijelenti, hogy a szerződés
ellenértének fedezete rendelkezésére áll.
6.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményes fürdőbelépő lehetőségéről a
lakosságot a helyben szokásos módon, szórólapokkal, illetve plakátok útján tájékoztatja.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
A szerződés megkötését Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete ……/2017. (….) számú
testületi határozatával hagyta jóvá. A szerződés egymással három megegyező példányban készült.
Jelen szerzősét a Felek - annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után-, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Harkány, 2017…….

Harkány Város Önkormányzat
Képv: Baksai Endre Tamás, polgármester

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
Képv: Marosi András, igazgatósági elnök
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időszakban kedvezményes, egész napos belépőjegyet biztosít a Gyógy-és Strandfürdőbe a
harkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére. A kedvezmény kizárólag
személyesen, egyedileg, saját részre vehető igénybe, az igénybevétel feltétele minden esetben
a lakcímkártya felmutatása. Szolgáltató vállalja, hogy a kedvezmény igénybevételét az itt
megjelölteken kívül más feltételhez nem köti. A kidolgozott konstrukció szerint a belépőjegy
lakosság által fizetendő ára: bruttó 300,-Ft/fő.
b.) Felek rögzítik, hogy az a.) pontban írt kedvezményes belépőjegy egész napos, egyszeri
belépésre (naponta: 9.00-17.45-ig tartó időszakban) ad lehetőséget, kilépésre nem jogosít fel.
A belépőjegy kizárólag a fürdő használatára vonatkozik, egyéb szolgáltatások, kezelések stb.
igénybevételét nem tartalmazza; ezen kívül nem váltja ki a tb. által felírt belépőjegyeket sem.
3.) Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a 2.) pontban kidolgozott kedvezményes fürdő-belépők
megjelölt időszakban történő lakossági igénybevételét az Önkormányzat támogatja úgy, hogy
a 2.) pontban részletezett konstrukció keretében a Szolgáltató által értékesített belépők
bekerülési értékének további részét; 300,- Ft/belépőjegy összegben az Önkormányzat
vásárolja meg.
4.) Szolgáltató vállalja, hogy a kedvezményes időszak lejártát követő 3 munkanapon belül az
igénybevevők létszámáról pontos kimutatást készít, és annak megfelelően, a 3.) pont szerinti
összegben számlát állít ki az Önkormányzat részére. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a
számla maximális értéke bruttó 300.000,-Ft összeg lehet; azaz amennyiben a kedvezményes
belépőjegyet vásárlók száma a megadott időszakban meghaladja az ezer főt, az ezzel
kapcsolatosan felmerült többletköltségeket Szolgáltató köteles viselni. Szolgáltató arra is

kötelezettséget vállal, hogy a megjelölt időszakban a kedvezményes belépőjegyek
értékesítését mindvégig biztosítja, a konstrukciót vissza nem vonja.
5.) Önkormányzat vállalja, hogy az előző pontban rögzítettek szerinti kimutatással együtt
kiállított és benyújtott számlát annak befogadásától számított 8 napon belül, egy összegben,
átutalással fizeti meg a Szolgáltató számlájára. Önkormányzat kijelenti, hogy a szerződés
ellenértének fedezete rendelkezésére áll.
6.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményes fürdőbelépő lehetőségéről a
lakosságot a helyben szokásos módon, szórólapokkal, illetve plakátok útján tájékoztatja.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
A szerződés megkötését Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete ……/2017. (….) számú
testületi határozatával hagyta jóvá. A szerződés egymással három megegyező példányban készült.
Jelen szerzősét a Felek - annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után-, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Harkány, 2017…….

Harkány Város Önkormányzat
Képv: Baksai Endre Tamás, polgármester

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
Képv: Marosi András, igazgatósági elnök
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Tárgy:

Nemzetiségi
önkormányzatok
együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata.

Melléklet: Együttműködési megállapodások.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január -i ÜLÉSÉRE
4. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző

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

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

208/2016. (IX. 29.)
209/2016. (IX. 29.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség
2

oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

2 db együttműködési megállapodás
tervezet
2 db jelenleg hatályban lévő
együttműködési megállapodás

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január ... napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak
felülvizsgálata.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 80. § (2)
bekezdése szerint:
„A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi
nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok
ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános
vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.”
Harkány Város Önkormányzata korábban az Állami Számvevőszék által a 2014-es évre tett
javaslatoknak megfelelően a 208/2016. (IX. 29.) számú, valamint a 209/2016. (IX. 29.) számú
határozataival felülvizsgálta a korábban megkötött együttműködési megállapodásokat a Harkányi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal,
amely megállapodások jelen előterjesztés kötelező mellékletét képezik. A felülvizsgálat akkor a
Számvevőszék által tett javaslatoknak megfelelően módosította az együttműködési megállapodásokat.
A nemzetiségi törvény fent hivatkozott rendelkezése alapján a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve
javasoljuk a megállapodások módosítását az alábbi tartalommal:
-

-

-

-

A megállapodások hatályos szövegének II. pontja tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendjét, amelyet teljes egészében
javasolunk hatályon kívül helyezni a megállapodásokból, mivel az Államháztartási törvény
(Áht.) erre vonatkozó előírást már nem tartalmaz. Ezáltal a Megállapodás számozása is
módosul.
Módosítani javasoljuk a Megállapodás IX. (új számozással VIII.) pontjában a Vegyes
rendelkezéseket tartalmazó szövegrészt, amelyből hatályon kívül helyezésre kerülne az adott
nemzetiségi önkormányzatnak Harkány Város Önkormányzata költségvetésére vonatkozóan a
véleményezési jogköre és az ahhoz rögzített kötelező határidők.
Javasoljuk továbbá, hogy kerüljön hatályon kívül helyezésre a nemzetiségi
önkormányzatoknak a saját tárgyévi költségvetési koncepciójukra vonatkozó kötelező
határozathozatal és az ahhoz kapcsolódó határidő, tekintve, hogy ez a hatályos Áht. alapján
nem kötelező feladat.
Javasoljuk továbbá, hogy az adott évi költségvetés megállapításának határideje az
Államháztartási törvény megfelelő szakaszára történő utalással kerüljön meghatározásra.
Szintén ebben a bekezdésben javasoljuk, hogy az együttműködési megállapodások
felülvizsgálatának határideje a törvény szövegéhez igazítva minden év január 15. napjáról,
január 31. napjára módosuljon. Ugyanennek a dátumnak a X. (új számozással IX.) pont 2.
alpontjában is szükséges az átvezetése.

Fentiek alapján az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalmú megállapodás aláírásával
egyidejűleg korábban elfogadott és későbbiekben felülvizsgált együttműködési megállapodások
hatályukat vesztenék. A jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetek megfelelnek a

törvény által előírt tartalmi és formai követelményeknek. Amennyiben a kötelező törvényi előírásokon
túl a Tisztelt Képviselő-testület egyéb pontokat kíván belefoglalni az egyes megállapodásokba, illetve
ki kívánja egészíteni azokat, kérjük, hogy határozatban döntsön arról, mind a német és mind a horvát
önkormányzat vonatkozásában.
Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, valamint a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálata tárgyában dönteni szíveskedjék!
1. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról.
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a
Képviselő-testület 208/2016. (IX. 29.) számú határozata alapján megkötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési
megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal a
Képviselő-testület 209/2016. (IX. 29.) számú határozata alapján megkötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési
megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Kelt: Harkány, 2017. január 04.
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A nemzetiségi törvény fent hivatkozott rendelkezése alapján a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve
javasoljuk a megállapodások módosítását az alábbi tartalommal:
-

-

-

-

A megállapodások hatályos szövegének II. pontja tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendjét, amelyet teljes egészében
javasolunk hatályon kívül helyezni a megállapodásokból, mivel az Államháztartási törvény
(Áht.) erre vonatkozó előírást már nem tartalmaz. Ezáltal a Megállapodás számozása is
módosul.
Módosítani javasoljuk a Megállapodás IX. (új számozással VIII.) pontjában a Vegyes
rendelkezéseket tartalmazó szövegrészt, amelyből hatályon kívül helyezésre kerülne az adott
nemzetiségi önkormányzatnak Harkány Város Önkormányzata költségvetésére vonatkozóan a
véleményezési jogköre és az ahhoz rögzített kötelező határidők.
Javasoljuk továbbá, hogy kerüljön hatályon kívül helyezésre a nemzetiségi
önkormányzatoknak a saját tárgyévi költségvetési koncepciójukra vonatkozó kötelező
határozathozatal és az ahhoz kapcsolódó határidő, tekintve, hogy ez a hatályos Áht. alapján
nem kötelező feladat.
Javasoljuk továbbá, hogy az adott évi költségvetés megállapításának határideje az
Államháztartási törvény megfelelő szakaszára történő utalással kerüljön meghatározásra.
Szintén ebben a bekezdésben javasoljuk, hogy az együttműködési megállapodások
felülvizsgálatának határideje a törvény szövegéhez igazítva minden év január 15. napjáról,
január 31. napjára módosuljon. Ugyanennek a dátumnak a X. (új számozással IX.) pont 2.
alpontjában is szükséges az átvezetése.

Fentiek alapján az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalmú megállapodás aláírásával
egyidejűleg korábban elfogadott és későbbiekben felülvizsgált együttműködési megállapodások
hatályukat vesztenék. A jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetek megfelelnek a

törvény által előírt tartalmi és formai követelményeknek. Amennyiben a kötelező törvényi előírásokon
túl a Tisztelt Képviselő-testület egyéb pontokat kíván belefoglalni az egyes megállapodásokba, illetve
ki kívánja egészíteni azokat, kérjük, hogy határozatban döntsön arról, mind a német és mind a horvát
önkormányzat vonatkozásában.
Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, valamint a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálata tárgyában dönteni szíveskedjék!
1. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról.
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a
Képviselő-testület 208/2016. (IX. 29.) számú határozata alapján megkötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési
megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal a
Képviselő-testület 209/2016. (IX. 29.) számú határozata alapján megkötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési
megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Kelt: Harkány, 2017. január 04.

Dr. Markovics Boglárka jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 80. § (2)
bekezdése szerint:
„A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi
nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok
ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános
vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.”
Harkány Város Önkormányzata korábban az Állami Számvevőszék által a 2014-es évre tett
javaslatoknak megfelelően a 208/2016. (IX. 29.) számú, valamint a 209/2016. (IX. 29.) számú
határozataival felülvizsgálta a korábban megkötött együttműködési megállapodásokat a Harkányi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal,
amely megállapodások jelen előterjesztés kötelező mellékletét képezik. A felülvizsgálat akkor a
Számvevőszék által tett javaslatoknak megfelelően módosította az együttműködési megállapodásokat.
A nemzetiségi törvény fent hivatkozott rendelkezése alapján a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve
javasoljuk a megállapodások módosítását az alábbi tartalommal:
-

-

-

-

A megállapodások hatályos szövegének II. pontja tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési koncepciója elkészítésének, jóváhagyásának rendjét, amelyet teljes egészében
javasolunk hatályon kívül helyezni a megállapodásokból, mivel az Államháztartási törvény
(Áht.) erre vonatkozó előírást már nem tartalmaz. Ezáltal a Megállapodás számozása is
módosul.
Módosítani javasoljuk a Megállapodás IX. (új számozással VIII.) pontjában a Vegyes
rendelkezéseket tartalmazó szövegrészt, amelyből hatályon kívül helyezésre kerülne az adott
nemzetiségi önkormányzatnak Harkány Város Önkormányzata költségvetésére vonatkozóan a
véleményezési jogköre és az ahhoz rögzített kötelező határidők.
Javasoljuk továbbá, hogy kerüljön hatályon kívül helyezésre a nemzetiségi
önkormányzatoknak a saját tárgyévi költségvetési koncepciójukra vonatkozó kötelező
határozathozatal és az ahhoz kapcsolódó határidő, tekintve, hogy ez a hatályos Áht. alapján
nem kötelező feladat.
Javasoljuk továbbá, hogy az adott évi költségvetés megállapításának határideje az
Államháztartási törvény megfelelő szakaszára történő utalással kerüljön meghatározásra.
Szintén ebben a bekezdésben javasoljuk, hogy az együttműködési megállapodások
felülvizsgálatának határideje a törvény szövegéhez igazítva minden év január 15. napjáról,
január 31. napjára módosuljon. Ugyanennek a dátumnak a X. (új számozással IX.) pont 2.
alpontjában is szükséges az átvezetése.

Fentiek alapján az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalmú megállapodás aláírásával
egyidejűleg korábban elfogadott és későbbiekben felülvizsgált együttműködési megállapodások
hatályukat vesztenék. A jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetek megfelelnek a

törvény által előírt tartalmi és formai követelményeknek. Amennyiben a kötelező törvényi előírásokon
túl a Tisztelt Képviselő-testület egyéb pontokat kíván belefoglalni az egyes megállapodásokba, illetve
ki kívánja egészíteni azokat, kérjük, hogy határozatban döntsön arról, mind a német és mind a horvát
önkormányzat vonatkozásában.
Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, valamint a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodások felülvizsgálata tárgyában dönteni szíveskedjék!
1. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról.
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a
Képviselő-testület 208/2016. (IX. 29.) számú határozata alapján megkötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési
megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal a
Képviselő-testület 209/2016. (IX. 29.) számú határozata alapján megkötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési
megállapodást az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Kelt: Harkány, 2017. január 04.

Dr. Markovics Boglárka jegyző

Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S.u.24.,
bankszámlaszám:
Szigetvári
Takarékszövetkezet
50800173-15392677
,
adószám:15331249-2-02, KSH statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi
azonosító szám: 331241, képviseli Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi
önkormányzat
másrészről
Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815
Harkány, Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: 50800173-15392660, adószám: 15785222-1-02,
KSH statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám: 785226, képviseli: Greges Zsuzsanna
elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő felek – között,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
27.§ (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési
feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.)
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül
– a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges
feltételeket, az alábbiak szerint:
-

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak az üléseinek
lebonyolításához szükséges helyiséget a Harkány, Petőfi S. u. 2-4. szám alatt a Közös
Önkormányzati Hivatal tárgyalójában, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a
1

-

-

-

-

Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház nagytermét. Az Önkormányzat
továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati
intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot
minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a
jegyzővel.
A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési,
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
vagy az általa kijelölt személy vesz részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja.
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre
bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat
tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal.

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht.
23.§-ban és az Ávr 24. és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési
szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét),
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban;
f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt;
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g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv,
akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is.
4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített
költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése által megjelölt határidőig.
III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök
kérésére készíti elő.

IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A
belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási
feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja.

V. A költségvetési gazdálkodás rendje
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi
önkormányzat számára.
A Kötelezettségvállalás rendje:
A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag Greges Zsuzsanna elnök vagy Radosnainé Geosits György
Mária elnökhelyettes jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a
kiadási előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök
terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló,
szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult
személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
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Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot
elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson
alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó
kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás,
teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.
1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
- a kötelezettségvállalás azonosító számát,
- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és
keltét,
- a kötelezettségvállaló nevét,
- a kötelezettségvállalás tárgyát,
- a kötelezettségvállalás összegét,
- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,
- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá
- a teljesítési adatokat.
3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás
nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha
valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében
lekötésre került.

Pénzügyi ellenjegyzés:
1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi
önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel
és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi
ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy
aláírásával kell elvégezni.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.

Érvényesítés:
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1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő
végzi. (Toldiné Kiss Mária Magdolna)
2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat
előírásait betartották-e.
3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés
nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási
szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
- a megállapított összeget,
- az érvényesítés dátumát és
- az érvényesítő aláírását.
5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
A teljesítés igazolása:
1. A teljesítés igazolására
- Greges Zsuzsanna elnök,
- Radosnainé Geosits Györgyi Mária elnökhelyettes,
2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésének jogosságát,
- a kiadások összegszerűségét,
- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
4. A teljesítésigazolás
- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.
Utalványozás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Greges Zsuzsanna
elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után
kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi
önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.
3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
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4.
5.
6.

7.

a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és
megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,
- az érvényesítést.
- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak
közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni.
Nem kell külön utalványozni:
- a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint
- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások kiadásait,
- az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,
- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és
a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat
hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős.

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet,
számlaszáma: 50800173-15392660, adószáma: 15785222-1-02.
VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten,
önállóan vezeti.
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében Greges Zsuzsanna elnök a felelős.
3. A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány Város
Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatot költség nem terheli.
6

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé.

VIII. Vegyes rendelkezések
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:
A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal.
- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.
Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr.
Markovics Boglárka, Harkány Város Önkormányzatának Jegyzője és a jegyző által megbízott
személy (dr. Hohner Éva) által gondoskodik a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos teendők, határidők
és együttműködési kötelezettségek megtartásáról. Az önálló fizetési számla nyitásáról Greges
Zsuzsanna elnök a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat szerint Urmankovics Ágota
pénzügyi ügyintéző gondoskodik.
IX. Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti
módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A
települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén
határozatával módosíthatja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2016. október 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 209/2016. (IX. 29.) számú határozatával, a Harkányi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az 85/2016. (IX. 29.) számú határozatával megkötött
együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…../2017. (... ...) számú határozatával, a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az …/2017. (.. ..) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2017.
január 01. napjától kell alkalmazni.
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Harkány, 2017. ….hó ….nap

Harkány, 2017. ….hó ….nap

………………………………………
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzat
polgármestere

…………………………………..
Greges Zsuzsanna
Harkányi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Függelék
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…………………………..
Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
használt
……………….(település megnevezése) ………………….utca…….sz. alatti ingatlan/helyiség
tárgyi eszköz leltára:
1.
2.
3……
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Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S.u.24.,
bankszámlaszám:
Szigetvári
Takarékszövetkezet
50800173-15392677
,
adószám:15331249-2-02, KSH statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi
azonosító szám: 331241, képviseli Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi
önkormányzat
másrészről
Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815
Harkány, Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: 50800173-15392660, adószám: 15785222-1-02,
KSH statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám: 785226, képviseli: Greges Zsuzsanna
elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő felek – között,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
27.§ (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési
feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.)
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül
– a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges
feltételeket, az alábbiak szerint:
-

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak az üléseinek
lebonyolításához szükséges helyiséget a Harkány, Petőfi S. u. 2-4. szám alatt a Közös
Önkormányzati Hivatal tárgyalójában, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a
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-

-

-

-

Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház nagytermét. Az Önkormányzat
továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati
intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot
minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a
jegyzővel.
A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési,
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
vagy az általa kijelölt személy vesz részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja.
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre
bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat
tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal.

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht.
23.§-ban és az Ávr 24. és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési
szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét),
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban;
f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt;
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g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv,
akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is.
4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített
költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése által megjelölt határidőig.
III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök
kérésére készíti elő.

IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A
belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási
feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja.

V. A költségvetési gazdálkodás rendje
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi
önkormányzat számára.
A Kötelezettségvállalás rendje:
A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag Greges Zsuzsanna elnök vagy Radosnainé Geosits György
Mária elnökhelyettes jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a
kiadási előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök
terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló,
szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult
személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
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Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot
elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson
alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó
kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás,
teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.
1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
- a kötelezettségvállalás azonosító számát,
- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és
keltét,
- a kötelezettségvállaló nevét,
- a kötelezettségvállalás tárgyát,
- a kötelezettségvállalás összegét,
- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,
- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá
- a teljesítési adatokat.
3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás
nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha
valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében
lekötésre került.

Pénzügyi ellenjegyzés:
1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi
önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel
és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi
ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy
aláírásával kell elvégezni.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.

Érvényesítés:
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1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő
végzi. (Toldiné Kiss Mária Magdolna)
2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat
előírásait betartották-e.
3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés
nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási
szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
- a megállapított összeget,
- az érvényesítés dátumát és
- az érvényesítő aláírását.
5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
A teljesítés igazolása:
1. A teljesítés igazolására
- Greges Zsuzsanna elnök,
- Radosnainé Geosits Györgyi Mária elnökhelyettes,
2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésének jogosságát,
- a kiadások összegszerűségét,
- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
4. A teljesítésigazolás
- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.
Utalványozás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Greges Zsuzsanna
elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után
kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi
önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.
3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
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4.
5.
6.

7.

a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és
megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,
- az érvényesítést.
- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak
közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni.
Nem kell külön utalványozni:
- a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint
- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások kiadásait,
- az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,
- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és
a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat
hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős.

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet,
számlaszáma: 50800173-15392660, adószáma: 15785222-1-02.
VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten,
önállóan vezeti.
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében Greges Zsuzsanna elnök a felelős.
3. A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány Város
Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatot költség nem terheli.
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4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé.

VIII. Vegyes rendelkezések
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:
A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal.
- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.
Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr.
Markovics Boglárka, Harkány Város Önkormányzatának Jegyzője és a jegyző által megbízott
személy (dr. Hohner Éva) által gondoskodik a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos teendők, határidők
és együttműködési kötelezettségek megtartásáról. Az önálló fizetési számla nyitásáról Greges
Zsuzsanna elnök a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat szerint Urmankovics Ágota
pénzügyi ügyintéző gondoskodik.
IX. Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti
módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A
települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén
határozatával módosíthatja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2016. október 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 209/2016. (IX. 29.) számú határozatával, a Harkányi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az 85/2016. (IX. 29.) számú határozatával megkötött
együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…../2017. (... ...) számú határozatával, a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az …/2017. (.. ..) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2017.
január 01. napjától kell alkalmazni.
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Harkány, 2017. ….hó ….nap

Harkány, 2017. ….hó ….nap

………………………………………
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzat
polgármestere

…………………………………..
Greges Zsuzsanna
Harkányi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Függelék
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…………………………..
Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
használt
……………….(település megnevezése) ………………….utca…….sz. alatti ingatlan/helyiség
tárgyi eszköz leltára:
1.
2.
3……
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Együttműködési megállapodás
mely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S.u.24.,
bankszámlaszám:
Szigetvári
Takarékszövetkezet
50800173-15392677
,
adószám:15331249-2-02, KSH statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi
azonosító szám: 331241, képviseli Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi
önkormányzat
másrészről
Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815
Harkány, Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: 50800173-15392660, adószám: 15785222-1-02,
KSH statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám: 785226, képviseli: Greges Zsuzsanna
elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő felek – között,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
27.§ (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési
feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.)
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül
– a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges
feltételeket, az alábbiak szerint:
-

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak az üléseinek
lebonyolításához szükséges helyiséget a Harkány, Petőfi S. u. 2-4. szám alatt a Közös
Önkormányzati Hivatal tárgyalójában, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a
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-

-

-

-

Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház nagytermét. Az Önkormányzat
továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati
intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot
minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a
jegyzővel.
A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési,
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
vagy az általa kijelölt személy vesz részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja.
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre
bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat
tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal.

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht.
23.§-ban és az Ávr 24. és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési
szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét),
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban;
f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt;
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g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv,
akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is.
4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített
költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése által megjelölt határidőig.
III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök
kérésére készíti elő.

IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A
belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási
feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja.

V. A költségvetési gazdálkodás rendje
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi
önkormányzat számára.
A Kötelezettségvállalás rendje:
A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag Greges Zsuzsanna elnök vagy Radosnainé Geosits György
Mária elnökhelyettes jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a
kiadási előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök
terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló,
szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult
személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
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Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot
elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson
alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó
kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás,
teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.
1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
- a kötelezettségvállalás azonosító számát,
- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és
keltét,
- a kötelezettségvállaló nevét,
- a kötelezettségvállalás tárgyát,
- a kötelezettségvállalás összegét,
- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,
- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá
- a teljesítési adatokat.
3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás
nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha
valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében
lekötésre került.

Pénzügyi ellenjegyzés:
1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi
önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel
és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi
ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy
aláírásával kell elvégezni.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.

Érvényesítés:
4

1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő
végzi. (Toldiné Kiss Mária Magdolna)
2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat
előírásait betartották-e.
3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés
nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási
szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
- a megállapított összeget,
- az érvényesítés dátumát és
- az érvényesítő aláírását.
5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
A teljesítés igazolása:
1. A teljesítés igazolására
- Greges Zsuzsanna elnök,
- Radosnainé Geosits Györgyi Mária elnökhelyettes,
2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésének jogosságát,
- a kiadások összegszerűségét,
- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
4. A teljesítésigazolás
- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.
Utalványozás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Greges Zsuzsanna
elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után
kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi
önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.
3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
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-

4.
5.
6.

7.

a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és
megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,
- az érvényesítést.
- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak
közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni.
Nem kell külön utalványozni:
- a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint
- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások kiadásait,
- az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,
- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és
a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat
hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős.

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet,
számlaszáma: 50800173-15392660, adószáma: 15785222-1-02.
VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten,
önállóan vezeti.
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében Greges Zsuzsanna elnök a felelős.
3. A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány Város
Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatot költség nem terheli.
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4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé.

VIII. Vegyes rendelkezések
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:
A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal.
- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.
Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr.
Markovics Boglárka, Harkány Város Önkormányzatának Jegyzője és a jegyző által megbízott
személy (dr. Hohner Éva) által gondoskodik a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos teendők, határidők
és együttműködési kötelezettségek megtartásáról. Az önálló fizetési számla nyitásáról Greges
Zsuzsanna elnök a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat szerint Urmankovics Ágota
pénzügyi ügyintéző gondoskodik.
IX. Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti
módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A
települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén
határozatával módosíthatja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2016. október 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 209/2016. (IX. 29.) számú határozatával, a Harkányi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az 85/2016. (IX. 29.) számú határozatával megkötött
együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…../2017. (... ...) számú határozatával, a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az …/2017. (.. ..) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2017.
január 01. napjától kell alkalmazni.
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Harkány, 2017. ….hó ….nap

Harkány, 2017. ….hó ….nap

………………………………………
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzat
polgármestere

…………………………………..
Greges Zsuzsanna
Harkányi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Függelék
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…………………………..
Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
használt
……………….(település megnevezése) ………………….utca…….sz. alatti ingatlan/helyiség
tárgyi eszköz leltára:
1.
2.
3……
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Együttműködési megállapodás
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
mely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S.u.24.,
bankszámlaszám:
Szigetvári
Takarékszövetkezet
50800173-15392677
,
adószám:15331249-2-02, KSH statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi
azonosító szám: 331241, képviseli Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi
önkormányzat
másrészről
Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815 Harkány,
Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: 50800173-15392677, adószám: 15785215-1-02, KSH
statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám: 785215, képviseli: Hazenauerné Staub Erika
elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő felek – között,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
27.§ (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési
feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.)
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül
– a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges
feltételeket, az alábbiak szerint:
-

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak a Harkány,
Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház erre a célra kijelölt helyiségét, illetve
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-

-

-

-

közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési
Ház nagytermét. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi
Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes
megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az
elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel.
A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési,
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
vagy az általa kijelölt személy vesz részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja.
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre
bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat
tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal.

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht.
23.§-ban és az Ávr 24. és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési
szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét),
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban;
f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt;
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g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv,
akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is.
4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített
költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése által megjelölt határidőig.
III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök
kérésére készíti elő.

IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A
belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási
feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja.

V. A költségvetési gazdálkodás rendje
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi
önkormányzat számára.
A Kötelezettségvállalás rendje:
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag Hazenauerné Staub Erika elnök vagy Somogyi Lászlóné
elnökhelyettes jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a
kiadási előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök
terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló,
szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult
személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
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Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot
elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson
alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó
kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás,
teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.
1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
- a kötelezettségvállalás azonosító számát,
- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és
keltét,
- a kötelezettségvállaló nevét,
- a kötelezettségvállalás tárgyát,
- a kötelezettségvállalás összegét,
- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,
- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá
- a teljesítési adatokat.
3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás
nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha
valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében
lekötésre került.

Pénzügyi ellenjegyzés:
1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi
önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel
és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi
ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy
aláírásával kell elvégezni.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.

Érvényesítés:
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1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő
végzi. (Toldiné Kiss Mária Magdolna)
2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat
előírásait betartották-e.
3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés
nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási
szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
- a megállapított összeget,
- az érvényesítés dátumát és
- az érvényesítő aláírását.
5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
A teljesítés igazolása:
1. A teljesítés igazolására
- Hazenauerné Staub Erika elnök,
- Somogyi Lászlóné elnökhelyettes,
- Maul Tibor képviselő jogosultak.
2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésének jogosságát,
- a kiadások összegszerűségét,
- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
4. A teljesítésigazolás
- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.
Utalványozás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Hazenauerné Staub
Erika elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után
kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi
önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.
3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
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4.
5.
6.

7.

a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és
megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,
- az érvényesítést.
- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak
közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni.
Nem kell külön utalványozni:
- a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint
- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások kiadásait,
- az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,
- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és
a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat
hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős.

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet,
számlaszáma: 50800173-15392677:, adószáma: 15785215-1-02.
VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten,
önállóan vezeti.
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében Hazenauerné Staub Erika elnök a felelős.
3. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány Város
Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatot költség nem terheli.
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4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé.

VIII. Vegyes rendelkezések
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:
A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal.
- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.
Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr.
Markovics Boglárka, Harkány Város Önkormányzatának Jegyzője és a jegyző által megbízott
személy (dr. Hohner Éva) által gondoskodik a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos teendők, határidők
és együttműködési kötelezettségek megtartásáról. Az önálló fizetési számla nyitásáról
Hazenauerné Staub Erika elnök a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat szerint
Urmankovics Ágota pénzügyi ügyintéző gondoskodik.
IX. Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti
módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A
települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén
határozatával módosíthatja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2016. október 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 208/2016. (IX. 29.) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2016. (IX. 29.) számú határozatával megkötött
együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…../2017. (... ...) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az …/2017. (.. ..) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2017.
január 01. napjától kell alkalmazni.
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Harkány, 2017. ….hó ….nap

Harkány, 2017. ….hó ….nap

………………………………………
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzat
polgármestere

…………………………………..
Hazenauerné Staub Erika
Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Függelék
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…………………………..
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
használt
……………….(település megnevezése) ………………….utca…….sz. alatti ingatlan/helyiség
tárgyi eszköz leltára:
1.
2.
3……

9

Együttműködési megállapodás
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
mely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S.u.24.,
bankszámlaszám:
Szigetvári
Takarékszövetkezet
50800173-15392677
,
adószám:15331249-2-02, KSH statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi
azonosító szám: 331241, képviseli Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi
önkormányzat
másrészről
Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815 Harkány,
Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: 50800173-15392677, adószám: 15785215-1-02, KSH
statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám: 785215, képviseli: Hazenauerné Staub Erika
elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő felek – között,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
27.§ (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési
feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.)
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül
– a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges
feltételeket, az alábbiak szerint:
-

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak a Harkány,
Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház erre a célra kijelölt helyiségét, illetve
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-

-

-

-

közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési
Ház nagytermét. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi
Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes
megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az
elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel.
A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési,
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
vagy az általa kijelölt személy vesz részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja.
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre
bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat
tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal.

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht.
23.§-ban és az Ávr 24. és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési
szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét),
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban;
f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt;
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g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv,
akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is.
4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített
költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése által megjelölt határidőig.
III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök
kérésére készíti elő.

IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A
belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási
feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja.

V. A költségvetési gazdálkodás rendje
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi
önkormányzat számára.
A Kötelezettségvállalás rendje:
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag Hazenauerné Staub Erika elnök vagy Somogyi Lászlóné
elnökhelyettes jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a
kiadási előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök
terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló,
szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult
személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
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Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot
elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson
alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó
kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás,
teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.
1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
- a kötelezettségvállalás azonosító számát,
- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és
keltét,
- a kötelezettségvállaló nevét,
- a kötelezettségvállalás tárgyát,
- a kötelezettségvállalás összegét,
- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,
- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá
- a teljesítési adatokat.
3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás
nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha
valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében
lekötésre került.

Pénzügyi ellenjegyzés:
1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi
önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel
és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi
ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy
aláírásával kell elvégezni.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.

Érvényesítés:
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1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő
végzi. (Toldiné Kiss Mária Magdolna)
2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat
előírásait betartották-e.
3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés
nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási
szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
- a megállapított összeget,
- az érvényesítés dátumát és
- az érvényesítő aláírását.
5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
A teljesítés igazolása:
1. A teljesítés igazolására
- Hazenauerné Staub Erika elnök,
- Somogyi Lászlóné elnökhelyettes,
- Maul Tibor képviselő jogosultak.
2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésének jogosságát,
- a kiadások összegszerűségét,
- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
4. A teljesítésigazolás
- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.
Utalványozás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Hazenauerné Staub
Erika elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után
kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi
önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.
3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
5

-

4.
5.
6.

7.

a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és
megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,
- az érvényesítést.
- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak
közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni.
Nem kell külön utalványozni:
- a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint
- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások kiadásait,
- az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,
- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és
a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat
hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős.

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet,
számlaszáma: 50800173-15392677:, adószáma: 15785215-1-02.
VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten,
önállóan vezeti.
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében Hazenauerné Staub Erika elnök a felelős.
3. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány Város
Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatot költség nem terheli.
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4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé.

VIII. Vegyes rendelkezések
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:
A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal.
- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.
Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr.
Markovics Boglárka, Harkány Város Önkormányzatának Jegyzője és a jegyző által megbízott
személy (dr. Hohner Éva) által gondoskodik a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos teendők, határidők
és együttműködési kötelezettségek megtartásáról. Az önálló fizetési számla nyitásáról
Hazenauerné Staub Erika elnök a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat szerint
Urmankovics Ágota pénzügyi ügyintéző gondoskodik.
IX. Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti
módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A
települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén
határozatával módosíthatja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2016. október 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 208/2016. (IX. 29.) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2016. (IX. 29.) számú határozatával megkötött
együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…../2017. (... ...) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az …/2017. (.. ..) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2017.
január 01. napjától kell alkalmazni.
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Harkány, 2017. ….hó ….nap

Harkány, 2017. ….hó ….nap

………………………………………
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzat
polgármestere

…………………………………..
Hazenauerné Staub Erika
Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Függelék
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…………………………..
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
használt
……………….(település megnevezése) ………………….utca…….sz. alatti ingatlan/helyiség
tárgyi eszköz leltára:
1.
2.
3……
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Együttműködési megállapodás
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
mely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S.u.24.,
bankszámlaszám:
Szigetvári
Takarékszövetkezet
50800173-15392677
,
adószám:15331249-2-02, KSH statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi
azonosító szám: 331241, képviseli Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi
önkormányzat
másrészről
Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815 Harkány,
Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: 50800173-15392677, adószám: 15785215-1-02, KSH
statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám: 785215, képviseli: Hazenauerné Staub Erika
elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő felek – között,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
27.§ (2) bekezdése alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési
feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.)
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül
– a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges
feltételeket, az alábbiak szerint:
-

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak a Harkány,
Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház erre a célra kijelölt helyiségét, illetve
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-

-

-

-

közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési
Ház nagytermét. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi
Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes
megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az
elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel.
A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési,
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
vagy az általa kijelölt személy vesz részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja.
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre
bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat
tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal.

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht.
23.§-ban és az Ávr 24. és 26-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési
szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét),
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási
cél szerinti tagolásban;
f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt;
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g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv,
akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is.
4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített
költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése által megjelölt határidőig.
III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök
kérésére készíti elő.

IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső
szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A
belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási
feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja.

V. A költségvetési gazdálkodás rendje
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi
önkormányzat számára.
A Kötelezettségvállalás rendje:
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban:
kötelezettségvállalás) kizárólag Hazenauerné Staub Erika elnök vagy Somogyi Lászlóné
elnökhelyettes jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a
kiadási előirányzatok és az EU forrásból származó pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök
terhére fizetési kötelezettség - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére,
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló,
szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult
személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
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Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot
elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson
alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó
kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás,
teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.
1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
- a kötelezettségvállalás azonosító számát,
- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és
keltét,
- a kötelezettségvállaló nevét,
- a kötelezettségvállalás tárgyát,
- a kötelezettségvállalás összegét,
- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,
- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá
- a teljesítési adatokat.
3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás
nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha
valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében
lekötésre került.

Pénzügyi ellenjegyzés:
1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi
önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel
és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi
ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy
aláírásával kell elvégezni.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az
ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.

Érvényesítés:
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1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő
végzi. (Toldiné Kiss Mária Magdolna)
2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat
előírásait betartották-e.
3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés
nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási
szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
- a megállapított összeget,
- az érvényesítés dátumát és
- az érvényesítő aláírását.
5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
A teljesítés igazolása:
1. A teljesítés igazolására
- Hazenauerné Staub Erika elnök,
- Somogyi Lászlóné elnökhelyettes,
- Maul Tibor képviselő jogosultak.
2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésének jogosságát,
- a kiadások összegszerűségét,
- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
4. A teljesítésigazolás
- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,
- a teljesítés igazolásának dátumával, és
- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik.
Utalványozás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Hazenauerné Staub
Erika elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után
kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi
önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett,
más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.
3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
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-

4.
5.
6.

7.

a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és
megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,
- az érvényesítést.
- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak
közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni.
Nem kell külön utalványozni:
- a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát
helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint
- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások kiadásait,
- az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését,
- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében
azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és
a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat
hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős.

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet,
számlaszáma: 50800173-15392677:, adószáma: 15785215-1-02.
VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten,
önállóan vezeti.
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében Hazenauerné Staub Erika elnök a felelős.
3. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány Város
Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatot költség nem terheli.
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4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé.

VIII. Vegyes rendelkezések
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:
A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal.
- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.
Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr.
Markovics Boglárka, Harkány Város Önkormányzatának Jegyzője és a jegyző által megbízott
személy (dr. Hohner Éva) által gondoskodik a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos teendők, határidők
és együttműködési kötelezettségek megtartásáról. Az önálló fizetési számla nyitásáról
Hazenauerné Staub Erika elnök a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat szerint
Urmankovics Ágota pénzügyi ügyintéző gondoskodik.
IX. Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti
módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A
települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén
határozatával módosíthatja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2016. október 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 208/2016. (IX. 29.) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2016. (IX. 29.) számú határozatával megkötött
együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…../2017. (... ...) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az …/2017. (.. ..) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2017.
január 01. napjától kell alkalmazni.
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Harkány, 2017. ….hó ….nap

Harkány, 2017. ….hó ….nap

………………………………………
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzat
polgármestere

…………………………………..
Hazenauerné Staub Erika
Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Függelék
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…………………………..
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
használt
……………….(település megnevezése) ………………….utca…….sz. alatti ingatlan/helyiség
tárgyi eszköz leltára:
1.
2.
3……
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Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi munkatervének megtárgyalása

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
5. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Baksai Endre Tamás
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

-

_

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

7 oldal (előterjesztés és munkaterv)
----

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervének megtárgyalása
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2016.(XII.27.) számú rendelete értelmében a képviselő-testület
évente legalább 10 testületi ülést és legalább egy előre meghirdetett közmeghallgatást köteles
tartani.
A testület tevékenysége tervszerűségének biztosítása érdekében szükséges meghatározni
azokat a feladatokat, melyek megtárgyalását egyrészt a mindenkori hatályos jogszabályok, az
önkormányzati rendeletek, másrészt a helyi sajátosságok, a gazdálkodás és működés
biztosítása valamint a megvalósítandó pályázatok előre meghatároznak és melyek előre
láthatóak. Ezeket a feladatokat a képviselő-testület éves munkatervben rögzíti, mely egy
naptári évet felölelő terv. A munkaterv tartalmazza a képviselő-testület rendes üléseinek
tervezett időpontját, napirendjét és az előterjesztő megjelölését.
A munkatervben meghatározott feladatok mellett természetesen lehetőség van arra – ami
egyben szükséges is -, hogy a tervezett napirendeken túl megfelelően előkészített, előre nem
tervezett napirendi pontok kerülhessenek a testület elé, melyek aktualitását az állandóan
változó jogszabályok, pályázatok folyamatos megjelenése; a napi gazdálkodási környezet,
valamint a lakossági, illetve képviselői kezdeményezések, felmerülő és megoldást igénylő
problémák adják.
A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával- a jegyző állítja össze és a polgármester
terjeszti a Képviselő-testület elé. A munkaterv javaslat összeállításához figyelembe vettem az
előző évek tapasztalatait, a testületi határozatokban foglalt, előirányzott feladatokat és a
Hivatali vezetők javaslatait is. Az általuk tett javaslatok az előterjesztésbe beépítésre kerültek.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterv javaslatában
meghatározottak szerint a képviselő-testület havonta (kivéve július-augusztus hónapban)
rendes testületi ülést tart, általában csütörtöki napokon, délutáni kezdettel. A munkatervben
foglalt havi szinten meghatározott napirendi témák a határidők, a helyi sajátosságok és
működés biztosítása figyelembe vételével kerülnek elosztásra a havi rendes testületi üléseken.
Természetesen a munkatervben előirányzott rendes testületi üléseken kívül bármikor van
lehetőség van további (például, ha a napirendi pontok száma túlzottan magas lenne) rendes
testületi ülés, vagy rendkívüli ülések tartására is, az SZMSZ-ben meghatározott szabályok
betartásával.
2

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv-tervezetet megtárgyalni, és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 2017. évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület 2017. évre vonatkozó
munkatervét az előterjesztés és a csatolt tervezet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző
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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE
Január
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
2.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester, jegyző
3.) Polgármesteri beszámoló a 2016. évben végzett munkáról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
4.) Jegyzői beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
5.) A Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő, 2017. évi pénzeszköz átadásról és annak
felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Polgármester, Egyesületi elnök vagy titkár
6.) Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatok állásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc, műszaki ov.
7.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
8.) Egyebek
Január 19. – közmeghallgatás
Február
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Harkány Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének beterjesztése
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Jegyző, Urmankovics Ágota Pénzügyi ov.
3.) A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Marosi András, vezérigazgató
4.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Igazgatóság elnöke vagy tagja
5.) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatala
Előterjesztő: Polgármester
6.) Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Herendi Ferenc, Igazgató
7.) Egyebek

Március
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
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Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Állásfoglalás bölcsőde létesítésének kérdéséről
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Tájékoztatás a harkányi ügyelet 2016. évi működéséről, döntés a további működtetés
kérdésében
Előterjesztő: Polgármester, dr. Kovács Zsuzsanna, ügyeletvezető
4.) A 2016. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Urmankovics Ágota, pénzügyi osztályvezető
5.) A Harkányi Turisztikai Egyesület 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolója (Hi. április 15.)
Előterjesztő: Egyesületi elnök, titkár
6.) Harkány Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve
Előterjesztő: Albrecht Ferenc Műszaki Osztályvezető
7.) A Harkányi Óvoda 2016. évi működéséről szóló szakmai beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Óvodavezető
8.) Egyebek

Április
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének záró módosítása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Urmankovics Ágota, pü. ov.
3.) Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás (hatályba lép max: május 31.)
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Pénzügyi ov.
4.) 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
5.) Esetlegesen: Javaslattétel kitüntetések odaítélésére (zárt ülés keretében)

Május
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Éves közbeszerzési statisztikai összegzés
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Átfogó értékelés Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi
feladatainak 2016. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
4.) A Művelődési Ház és a Könyvtár vezetőjének tájékoztatója a 2016. évi szakmai
tevékenységről
Előterjesztő: Herendi Ferenc, igazgató
5.) A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2016. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Marosi András, vezérigazgató
6.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi beszámolójának elfogadása
tárgyában
Előterjesztő: Igazgatóság elnöke vagy tagja
7.) Egyebek

Június
5

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátásokról a 2016. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Egészségügyi szolgáltatásban résztvevők, Baksai Endre Tamás polgármester
3.) Beszámoló a folyamatban lévő pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc Műszaki Osztályvezető
4.) Egyebek
Július és augusztus hónapokban munkaterv szerinti ülést nem tervezünk.
Szeptember
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás meghatározása,
szabályzat megalkotása
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
3.) Döntés szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról (megjelenés esetén)
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
4.) Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodási helyzetéről
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
5.) Víziközmű rendszer- Gördülő Fejlesztési Terv éves felülvizsgálata (Hi. szeptember 15.)
Előterjesztő: Műszaki osztályvezető
6.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Polgármester, jegyző, pénzügyi ov.
7.) A Siklósi Rendőrkapitányság - Harkányi Rendőrőrs közbiztonságról szóló éves tájékoztatása
Előterjesztő: Dr. Harmati Béla, rendőrkapitány
8.) Egyebek

Október
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Műszaki ov.
3.) Adórendelet felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
4.) Egyebek

November
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás Polgármester
2.) Szociális célú tűzifáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
3.) Döntés mikulás-és karácsonyi élelmiszercsomagok nyújtása tárgyában
Előterjesztő: alpolgármesterek
4.) Egyebek

December
6

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, Polgármester
2.) 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Beszámoló a mezőőri szolgálat 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mezőőr
5.) A Piacfelügyelők beszámolója 2017. évi tevékenységükről és a piac működéséről
Előterjesztő: Piacfelügyelő
6.)Egyebek

Harkány, 2017. január 16.

Baksai Endre Tamás
polgármester
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Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi munkatervének megtárgyalása

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
5. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Baksai Endre Tamás
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

-

_

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

7 oldal (előterjesztés és munkaterv)
----

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervének megtárgyalása
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2016.(XII.27.) számú rendelete értelmében a képviselő-testület
évente legalább 10 testületi ülést és legalább egy előre meghirdetett közmeghallgatást köteles
tartani.
A testület tevékenysége tervszerűségének biztosítása érdekében szükséges meghatározni
azokat a feladatokat, melyek megtárgyalását egyrészt a mindenkori hatályos jogszabályok, az
önkormányzati rendeletek, másrészt a helyi sajátosságok, a gazdálkodás és működés
biztosítása valamint a megvalósítandó pályázatok előre meghatároznak és melyek előre
láthatóak. Ezeket a feladatokat a képviselő-testület éves munkatervben rögzíti, mely egy
naptári évet felölelő terv. A munkaterv tartalmazza a képviselő-testület rendes üléseinek
tervezett időpontját, napirendjét és az előterjesztő megjelölését.
A munkatervben meghatározott feladatok mellett természetesen lehetőség van arra – ami
egyben szükséges is -, hogy a tervezett napirendeken túl megfelelően előkészített, előre nem
tervezett napirendi pontok kerülhessenek a testület elé, melyek aktualitását az állandóan
változó jogszabályok, pályázatok folyamatos megjelenése; a napi gazdálkodási környezet,
valamint a lakossági, illetve képviselői kezdeményezések, felmerülő és megoldást igénylő
problémák adják.
A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával- a jegyző állítja össze és a polgármester
terjeszti a Képviselő-testület elé. A munkaterv javaslat összeállításához figyelembe vettem az
előző évek tapasztalatait, a testületi határozatokban foglalt, előirányzott feladatokat és a
Hivatali vezetők javaslatait is. Az általuk tett javaslatok az előterjesztésbe beépítésre kerültek.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterv javaslatában
meghatározottak szerint a képviselő-testület havonta (kivéve július-augusztus hónapban)
rendes testületi ülést tart, általában csütörtöki napokon, délutáni kezdettel. A munkatervben
foglalt havi szinten meghatározott napirendi témák a határidők, a helyi sajátosságok és
működés biztosítása figyelembe vételével kerülnek elosztásra a havi rendes testületi üléseken.
Természetesen a munkatervben előirányzott rendes testületi üléseken kívül bármikor van
lehetőség van további (például, ha a napirendi pontok száma túlzottan magas lenne) rendes
testületi ülés, vagy rendkívüli ülések tartására is, az SZMSZ-ben meghatározott szabályok
betartásával.
2

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv-tervezetet megtárgyalni, és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 2017. évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület 2017. évre vonatkozó
munkatervét az előterjesztés és a csatolt tervezet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző
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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE
Január
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
2.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester, jegyző
3.) Polgármesteri beszámoló a 2016. évben végzett munkáról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
4.) Jegyzői beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
5.) A Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő, 2017. évi pénzeszköz átadásról és annak
felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Polgármester, Egyesületi elnök vagy titkár
6.) Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatok állásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc, műszaki ov.
7.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
8.) Egyebek
Január 19. – közmeghallgatás
Február
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Harkány Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének beterjesztése
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Jegyző, Urmankovics Ágota Pénzügyi ov.
3.) A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Marosi András, vezérigazgató
4.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Igazgatóság elnöke vagy tagja
5.) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatala
Előterjesztő: Polgármester
6.) Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Herendi Ferenc, Igazgató
7.) Egyebek

Március
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
4

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Állásfoglalás bölcsőde létesítésének kérdéséről
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Tájékoztatás a harkányi ügyelet 2016. évi működéséről, döntés a további működtetés
kérdésében
Előterjesztő: Polgármester, dr. Kovács Zsuzsanna, ügyeletvezető
4.) A 2016. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Urmankovics Ágota, pénzügyi osztályvezető
5.) A Harkányi Turisztikai Egyesület 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolója (Hi. április 15.)
Előterjesztő: Egyesületi elnök, titkár
6.) Harkány Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve
Előterjesztő: Albrecht Ferenc Műszaki Osztályvezető
7.) A Harkányi Óvoda 2016. évi működéséről szóló szakmai beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Óvodavezető
8.) Egyebek

Április
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének záró módosítása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Urmankovics Ágota, pü. ov.
3.) Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás (hatályba lép max: május 31.)
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Pénzügyi ov.
4.) 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
5.) Esetlegesen: Javaslattétel kitüntetések odaítélésére (zárt ülés keretében)

Május
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Éves közbeszerzési statisztikai összegzés
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Átfogó értékelés Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi
feladatainak 2016. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
4.) A Művelődési Ház és a Könyvtár vezetőjének tájékoztatója a 2016. évi szakmai
tevékenységről
Előterjesztő: Herendi Ferenc, igazgató
5.) A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2016. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Marosi András, vezérigazgató
6.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi beszámolójának elfogadása
tárgyában
Előterjesztő: Igazgatóság elnöke vagy tagja
7.) Egyebek

Június
5

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátásokról a 2016. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Egészségügyi szolgáltatásban résztvevők, Baksai Endre Tamás polgármester
3.) Beszámoló a folyamatban lévő pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc Műszaki Osztályvezető
4.) Egyebek
Július és augusztus hónapokban munkaterv szerinti ülést nem tervezünk.
Szeptember
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás meghatározása,
szabályzat megalkotása
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
3.) Döntés szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról (megjelenés esetén)
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
4.) Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodási helyzetéről
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
5.) Víziközmű rendszer- Gördülő Fejlesztési Terv éves felülvizsgálata (Hi. szeptember 15.)
Előterjesztő: Műszaki osztályvezető
6.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Polgármester, jegyző, pénzügyi ov.
7.) A Siklósi Rendőrkapitányság - Harkányi Rendőrőrs közbiztonságról szóló éves tájékoztatása
Előterjesztő: Dr. Harmati Béla, rendőrkapitány
8.) Egyebek

Október
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Műszaki ov.
3.) Adórendelet felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
4.) Egyebek

November
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás Polgármester
2.) Szociális célú tűzifáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
3.) Döntés mikulás-és karácsonyi élelmiszercsomagok nyújtása tárgyában
Előterjesztő: alpolgármesterek
4.) Egyebek

December
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, Polgármester
2.) 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Beszámoló a mezőőri szolgálat 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mezőőr
5.) A Piacfelügyelők beszámolója 2017. évi tevékenységükről és a piac működéséről
Előterjesztő: Piacfelügyelő
6.)Egyebek

Harkány, 2017. január 16.

Baksai Endre Tamás
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
5. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Baksai Endre Tamás
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

-

_

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

7 oldal (előterjesztés és munkaterv)
----

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi
munkatervének megtárgyalása
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2016.(XII.27.) számú rendelete értelmében a képviselő-testület
évente legalább 10 testületi ülést és legalább egy előre meghirdetett közmeghallgatást köteles
tartani.
A testület tevékenysége tervszerűségének biztosítása érdekében szükséges meghatározni
azokat a feladatokat, melyek megtárgyalását egyrészt a mindenkori hatályos jogszabályok, az
önkormányzati rendeletek, másrészt a helyi sajátosságok, a gazdálkodás és működés
biztosítása valamint a megvalósítandó pályázatok előre meghatároznak és melyek előre
láthatóak. Ezeket a feladatokat a képviselő-testület éves munkatervben rögzíti, mely egy
naptári évet felölelő terv. A munkaterv tartalmazza a képviselő-testület rendes üléseinek
tervezett időpontját, napirendjét és az előterjesztő megjelölését.
A munkatervben meghatározott feladatok mellett természetesen lehetőség van arra – ami
egyben szükséges is -, hogy a tervezett napirendeken túl megfelelően előkészített, előre nem
tervezett napirendi pontok kerülhessenek a testület elé, melyek aktualitását az állandóan
változó jogszabályok, pályázatok folyamatos megjelenése; a napi gazdálkodási környezet,
valamint a lakossági, illetve képviselői kezdeményezések, felmerülő és megoldást igénylő
problémák adják.
A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával- a jegyző állítja össze és a polgármester
terjeszti a Képviselő-testület elé. A munkaterv javaslat összeállításához figyelembe vettem az
előző évek tapasztalatait, a testületi határozatokban foglalt, előirányzott feladatokat és a
Hivatali vezetők javaslatait is. Az általuk tett javaslatok az előterjesztésbe beépítésre kerültek.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterv javaslatában
meghatározottak szerint a képviselő-testület havonta (kivéve július-augusztus hónapban)
rendes testületi ülést tart, általában csütörtöki napokon, délutáni kezdettel. A munkatervben
foglalt havi szinten meghatározott napirendi témák a határidők, a helyi sajátosságok és
működés biztosítása figyelembe vételével kerülnek elosztásra a havi rendes testületi üléseken.
Természetesen a munkatervben előirányzott rendes testületi üléseken kívül bármikor van
lehetőség van további (például, ha a napirendi pontok száma túlzottan magas lenne) rendes
testületi ülés, vagy rendkívüli ülések tartására is, az SZMSZ-ben meghatározott szabályok
betartásával.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv-tervezetet megtárgyalni, és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 2017. évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület 2017. évre vonatkozó
munkatervét az előterjesztés és a csatolt tervezet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő:azonnal
Felelős: Polgármester, Jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző
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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE
Január
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
2.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkatervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester, jegyző
3.) Polgármesteri beszámoló a 2016. évben végzett munkáról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester
4.) Jegyzői beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
5.) A Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő, 2017. évi pénzeszköz átadásról és annak
felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Polgármester, Egyesületi elnök vagy titkár
6.) Tájékoztató az önkormányzat által beadott pályázatok állásáról
Előterjesztő: Albrecht Ferenc, műszaki ov.
7.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
8.) Egyebek
Január 19. – közmeghallgatás
Február
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Harkány Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének beterjesztése
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Jegyző, Urmankovics Ágota Pénzügyi ov.
3.) A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Marosi András, vezérigazgató
4.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Igazgatóság elnöke vagy tagja
5.) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatala
Előterjesztő: Polgármester
6.) Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Herendi Ferenc, Igazgató
7.) Egyebek

Március
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
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Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Állásfoglalás bölcsőde létesítésének kérdéséről
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Tájékoztatás a harkányi ügyelet 2016. évi működéséről, döntés a további működtetés
kérdésében
Előterjesztő: Polgármester, dr. Kovács Zsuzsanna, ügyeletvezető
4.) A 2016. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója
Előterjesztő: Urmankovics Ágota, pénzügyi osztályvezető
5.) A Harkányi Turisztikai Egyesület 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
pénzügyi és szakmai beszámolója (Hi. április 15.)
Előterjesztő: Egyesületi elnök, titkár
6.) Harkány Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve
Előterjesztő: Albrecht Ferenc Műszaki Osztályvezető
7.) A Harkányi Óvoda 2016. évi működéséről szóló szakmai beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Óvodavezető
8.) Egyebek

Április
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének záró módosítása
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Urmankovics Ágota, pü. ov.
3.) Beszámoló a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás (hatályba lép max: május 31.)
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Pénzügyi ov.
4.) 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
5.) Esetlegesen: Javaslattétel kitüntetések odaítélésére (zárt ülés keretében)

Május
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Éves közbeszerzési statisztikai összegzés
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Átfogó értékelés Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi
feladatainak 2016. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
4.) A Művelődési Ház és a Könyvtár vezetőjének tájékoztatója a 2016. évi szakmai
tevékenységről
Előterjesztő: Herendi Ferenc, igazgató
5.) A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2016. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Marosi András, vezérigazgató
6.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi beszámolójának elfogadása
tárgyában
Előterjesztő: Igazgatóság elnöke vagy tagja
7.) Egyebek

Június
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátásokról a 2016. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Egészségügyi szolgáltatásban résztvevők, Baksai Endre Tamás polgármester
3.) Beszámoló a folyamatban lévő pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Albrecht Ferenc Műszaki Osztályvezető
4.) Egyebek
Július és augusztus hónapokban munkaterv szerinti ülést nem tervezünk.
Szeptember
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás meghatározása,
szabályzat megalkotása
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
3.) Döntés szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról (megjelenés esetén)
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
4.) Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodási helyzetéről
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
5.) Víziközmű rendszer- Gördülő Fejlesztési Terv éves felülvizsgálata (Hi. szeptember 15.)
Előterjesztő: Műszaki osztályvezető
6.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Polgármester, jegyző, pénzügyi ov.
7.) A Siklósi Rendőrkapitányság - Harkányi Rendőrőrs közbiztonságról szóló éves tájékoztatása
Előterjesztő: Dr. Harmati Béla, rendőrkapitány
8.) Egyebek

Október
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Közbeszerzési terv módosítása
Előterjesztő: Műszaki ov.
3.) Adórendelet felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
4.) Egyebek

November
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás Polgármester
2.) Szociális célú tűzifáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: igazgatási osztályvezető
3.) Döntés mikulás-és karácsonyi élelmiszercsomagok nyújtása tárgyában
Előterjesztő: alpolgármesterek
4.) Egyebek

December
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról
Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, Polgármester
2.) 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző
3.) Beszámoló a mezőőri szolgálat 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Mezőőr
5.) A Piacfelügyelők beszámolója 2017. évi tevékenységükről és a piac működéséről
Előterjesztő: Piacfelügyelő
6.)Egyebek

Harkány, 2017. január 16.

Baksai Endre Tamás
polgármester

A munkatervet a képviselő-testület …../2017.(I…..) számú határozatával hagyta jóvá.
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Tárgy: Polgármesteri és alpolgármesteri
illetmények ill. tiszteletdíj megállapítása.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
6. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

MEGTÁRGYALTA:
2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

egyszerű többség

TERJEDELEM:

3 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30.
napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Polgármesteri és alpolgármesteri illetmények ill. tiszteletdíj
megállapítása.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző; alpolgármesterek esetében: Baksai Endre
Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény a Mötv. korábbi rendelkezéseihez képest jelentős
mértékben átalakította és az adott település lakosságszámához igazodóan konkrét összegben állapította
meg a polgármesteri illetményeket. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a korábban önkormányzatoktól
a járási hivatalokhoz átkerült feladatokkal párhuzamosan különböző típusú, új feladatok jelentek meg a
települési önkormányzatoknál, differenciáltabbá téve ezzel a polgármesterek napi szintű feladatkörét. A
polgármesteri illetményeknek-tiszteletdíjaknak a törvény általi emelése egyfajta korrekcióként szolgál
a megnövekedett feladatok elvégzésére. A lakosságszámhoz igazodó kategóriák tekintetében a
korábbihoz képest tovább differenciálja a törvény a rendszert, ezáltal a feladatellátás nagyságrendjéhez
képest méltányosabb illetményeket állapít meg. Figyelemmel arra, hogy sok településen az
önkormányzatoknak minimális a saját bevétele, ezért a törvényhozó a korábbi illetmény és a megemelt
illetmény közötti összeg központi költségvetésből történő finanszírozása tekintetében az emelés
megtérítését biztosítja. A differenciálás alapja az adott település egy főre jutó adóerőképessége.
A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó szabályokat a Mötv. 71. § (2)-(6)
bekezdései tartalmazzák alábbiak szerint:
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre
jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának
összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
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g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező
mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.”
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
XLIII. törvény 51 §. (1) – (3) bekezdése rendelkezik az államtitkár illetményéről az alábbiak szerint:
(1)Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.
(2)Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3)Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
Polgármester vonatkozásában:
A köztisztviselői illetményalap összege jelenleg 38.650.- Ft. Fentiek alapján az államtitkár illetménye
997.170,-Ft, a 2001-5000 fő közötti lakosságszámú település esetén a főállású polgármester
illetménye a 997.170.- Ft/hó összegnek az 55 %-a, azaz 548.443,-Ft/hó. (A társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja ennek az 50 %-a, azaz 274.221,-Ft/hó.) A polgármesteri költségtérítés a
továbbiakban is az illetmény 15 %-a, azaz 82.266,45,-Ft/hó (kerekítve 82.265,-Ft.)
Az alpolgármesterek vonatkozásában:
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester illetményének összegét a
polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. Az Mötv. 80.
§ (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Javasolt, hogy a korábbiakkal egyezően a főállású alpolgármesteri illetmény a jövőben is a minimális
70 %-ban kerüljön megállapításra, vagyis az 548.443,-Ft/hó összegnek a 70 %-ban, azaz 383.910,1,Ft/hó összegben (kerekítve 383.910,-Ft) és annak 15 %-át kitevő, 57.586,5 Ft/hó (kerekítve 57.585,Ft) összegű költségtérítési összegben.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának (274.221,-Ft) maximum 90 %-a, vagyis maximum 246.798,9,-Ft/hó (kerekítve
246.800.- Ft.)
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (3) bekezdése alapján.
Javasolt, hogy a korábbiakkal egyezően a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíjat a
jövőben is 70%-ban, azaz 191.954,-Ft/hó összegben (kerekítve 191.955,-Ft) és annak 15 %-os,
28.793,25,-Ft/hó (kerekítve 28.795,-Ft) összegű költségtérítésben kerüljön megállapításra. Mivel
Kecskeméthy Pál, alpolgármester 2016. április 14. napján a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozattal tiszteletdíjából 23.000,- Ft összegről lemondott, az ezzel csökkentett összeget veszi
figyelembe a 3. számú határozati javaslat szövege.
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/L § (1) bekezdése alapján a
polgármester foglalkoztatási jogviszonyára is alkalmazni kell a törvény 131.§ (19 bekezdését, amely
szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A Kttv. 225/K. § (1) Ha e törvény
eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét,
a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni kell.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjenek!

Képviselő-testületet,

hogy az

előterjesztésben

foglaltakat

megtárgyalni

1. sz. Határozati javaslat:
Döntés polgármester illetményének megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (4) bekezdésének d) pontja alapján Baksai Endre Tamás
polgármester illetményét 2017. 01. 01. napjától 548.400,-Ft-ban, költségtérítését 82.260,- Ft-ban
állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.01.01.
Felelős: Jegyző
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés főállású alpolgármester illetményének megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (1) bekezdése alapján Remmert Ferenc főállású alpolgármester
illetményét 2017. 01. 01. napjától 383.900,-Ft-ban, költségtérítését 57.585,- Ft-ban állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.01.01.
Felelős: Jegyző
3. sz. Határozati javaslat:
Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kecskeméthy Pál társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. 02. 01. napjától – az általa tett írásbeli nyilatkozat
tartalmára is figyelemmel 169.000,-Ft-ban, költségtérítését 25.350,- Ft-ban állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.02.01.
Felelős: Jegyző

dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző
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Tárgy: Polgármesteri és alpolgármesteri
illetmények ill. tiszteletdíj megállapítása.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
6. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
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AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

MEGTÁRGYALTA:
2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30.
napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Polgármesteri és alpolgármesteri illetmények ill. tiszteletdíj
megállapítása.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző; alpolgármesterek esetében: Baksai Endre
Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény a Mötv. korábbi rendelkezéseihez képest jelentős
mértékben átalakította és az adott település lakosságszámához igazodóan konkrét összegben állapította
meg a polgármesteri illetményeket. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a korábban önkormányzatoktól
a járási hivatalokhoz átkerült feladatokkal párhuzamosan különböző típusú, új feladatok jelentek meg a
települési önkormányzatoknál, differenciáltabbá téve ezzel a polgármesterek napi szintű feladatkörét. A
polgármesteri illetményeknek-tiszteletdíjaknak a törvény általi emelése egyfajta korrekcióként szolgál
a megnövekedett feladatok elvégzésére. A lakosságszámhoz igazodó kategóriák tekintetében a
korábbihoz képest tovább differenciálja a törvény a rendszert, ezáltal a feladatellátás nagyságrendjéhez
képest méltányosabb illetményeket állapít meg. Figyelemmel arra, hogy sok településen az
önkormányzatoknak minimális a saját bevétele, ezért a törvényhozó a korábbi illetmény és a megemelt
illetmény közötti összeg központi költségvetésből történő finanszírozása tekintetében az emelés
megtérítését biztosítja. A differenciálás alapja az adott település egy főre jutó adóerőképessége.
A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó szabályokat a Mötv. 71. § (2)-(6)
bekezdései tartalmazzák alábbiak szerint:
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre
jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának
összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
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g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező
mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.”
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
XLIII. törvény 51 §. (1) – (3) bekezdése rendelkezik az államtitkár illetményéről az alábbiak szerint:
(1)Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.
(2)Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3)Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
Polgármester vonatkozásában:
A köztisztviselői illetményalap összege jelenleg 38.650.- Ft. Fentiek alapján az államtitkár illetménye
997.170,-Ft, a 2001-5000 fő közötti lakosságszámú település esetén a főállású polgármester
illetménye a 997.170.- Ft/hó összegnek az 55 %-a, azaz 548.443,-Ft/hó. (A társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja ennek az 50 %-a, azaz 274.221,-Ft/hó.) A polgármesteri költségtérítés a
továbbiakban is az illetmény 15 %-a, azaz 82.266,45,-Ft/hó (kerekítve 82.265,-Ft.)
Az alpolgármesterek vonatkozásában:
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester illetményének összegét a
polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. Az Mötv. 80.
§ (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Javasolt, hogy a korábbiakkal egyezően a főállású alpolgármesteri illetmény a jövőben is a minimális
70 %-ban kerüljön megállapításra, vagyis az 548.443,-Ft/hó összegnek a 70 %-ban, azaz 383.910,1,Ft/hó összegben (kerekítve 383.910,-Ft) és annak 15 %-át kitevő, 57.586,5 Ft/hó (kerekítve 57.585,Ft) összegű költségtérítési összegben.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának (274.221,-Ft) maximum 90 %-a, vagyis maximum 246.798,9,-Ft/hó (kerekítve
246.800.- Ft.)
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (3) bekezdése alapján.
Javasolt, hogy a korábbiakkal egyezően a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíjat a
jövőben is 70%-ban, azaz 191.954,-Ft/hó összegben (kerekítve 191.955,-Ft) és annak 15 %-os,
28.793,25,-Ft/hó (kerekítve 28.795,-Ft) összegű költségtérítésben kerüljön megállapításra. Mivel
Kecskeméthy Pál, alpolgármester 2016. április 14. napján a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozattal tiszteletdíjából 23.000,- Ft összegről lemondott, az ezzel csökkentett összeget veszi
figyelembe a 3. számú határozati javaslat szövege.
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/L § (1) bekezdése alapján a
polgármester foglalkoztatási jogviszonyára is alkalmazni kell a törvény 131.§ (19 bekezdését, amely
szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A Kttv. 225/K. § (1) Ha e törvény
eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét,
a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni kell.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjenek!

Képviselő-testületet,

hogy az

előterjesztésben

foglaltakat

megtárgyalni

1. sz. Határozati javaslat:
Döntés polgármester illetményének megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (4) bekezdésének d) pontja alapján Baksai Endre Tamás
polgármester illetményét 2017. 01. 01. napjától 548.400,-Ft-ban, költségtérítését 82.260,- Ft-ban
állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.01.01.
Felelős: Jegyző
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés főállású alpolgármester illetményének megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (1) bekezdése alapján Remmert Ferenc főállású alpolgármester
illetményét 2017. 01. 01. napjától 383.900,-Ft-ban, költségtérítését 57.585,- Ft-ban állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.01.01.
Felelős: Jegyző
3. sz. Határozati javaslat:
Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kecskeméthy Pál társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. 02. 01. napjától – az általa tett írásbeli nyilatkozat
tartalmára is figyelemmel 169.000,-Ft-ban, költségtérítését 25.350,- Ft-ban állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.02.01.
Felelős: Jegyző

dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző
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Tárgy: Polgármesteri és alpolgármesteri
illetmények ill. tiszteletdíj megállapítása.
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2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
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SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30.
napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Polgármesteri és alpolgármesteri illetmények ill. tiszteletdíj
megállapítása.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző; alpolgármesterek esetében: Baksai Endre
Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény a Mötv. korábbi rendelkezéseihez képest jelentős
mértékben átalakította és az adott település lakosságszámához igazodóan konkrét összegben állapította
meg a polgármesteri illetményeket. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a korábban önkormányzatoktól
a járási hivatalokhoz átkerült feladatokkal párhuzamosan különböző típusú, új feladatok jelentek meg a
települési önkormányzatoknál, differenciáltabbá téve ezzel a polgármesterek napi szintű feladatkörét. A
polgármesteri illetményeknek-tiszteletdíjaknak a törvény általi emelése egyfajta korrekcióként szolgál
a megnövekedett feladatok elvégzésére. A lakosságszámhoz igazodó kategóriák tekintetében a
korábbihoz képest tovább differenciálja a törvény a rendszert, ezáltal a feladatellátás nagyságrendjéhez
képest méltányosabb illetményeket állapít meg. Figyelemmel arra, hogy sok településen az
önkormányzatoknak minimális a saját bevétele, ezért a törvényhozó a korábbi illetmény és a megemelt
illetmény közötti összeg központi költségvetésből történő finanszírozása tekintetében az emelés
megtérítését biztosítja. A differenciálás alapja az adott település egy főre jutó adóerőképessége.
A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó szabályokat a Mötv. 71. § (2)-(6)
bekezdései tartalmazzák alábbiak szerint:
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere

megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta illetményre
jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának
összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501-2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 60%-a az 5001-10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001-30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
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g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező
mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.”
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
XLIII. törvény 51 §. (1) – (3) bekezdése rendelkezik az államtitkár illetményéről az alábbiak szerint:
(1)Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.
(2)Az államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.
(3)Az államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.
Polgármester vonatkozásában:
A köztisztviselői illetményalap összege jelenleg 38.650.- Ft. Fentiek alapján az államtitkár illetménye
997.170,-Ft, a 2001-5000 fő közötti lakosságszámú település esetén a főállású polgármester
illetménye a 997.170.- Ft/hó összegnek az 55 %-a, azaz 548.443,-Ft/hó. (A társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja ennek az 50 %-a, azaz 274.221,-Ft/hó.) A polgármesteri költségtérítés a
továbbiakban is az illetmény 15 %-a, azaz 82.266,45,-Ft/hó (kerekítve 82.265,-Ft.)
Az alpolgármesterek vonatkozásában:
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester illetményének összegét a
polgármester illetménye 70-90 %-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. Az Mötv. 80.
§ (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Javasolt, hogy a korábbiakkal egyezően a főállású alpolgármesteri illetmény a jövőben is a minimális
70 %-ban kerüljön megállapításra, vagyis az 548.443,-Ft/hó összegnek a 70 %-ban, azaz 383.910,1,Ft/hó összegben (kerekítve 383.910,-Ft) és annak 15 %-át kitevő, 57.586,5 Ft/hó (kerekítve 57.585,Ft) összegű költségtérítési összegben.
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Mötv. 80. § (2) bekezdése szerint a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának (274.221,-Ft) maximum 90 %-a, vagyis maximum 246.798,9,-Ft/hó (kerekítve
246.800.- Ft.)
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (3) bekezdése alapján.
Javasolt, hogy a korábbiakkal egyezően a társadalmi megbízatású alpolgármesteri tiszteletdíjat a
jövőben is 70%-ban, azaz 191.954,-Ft/hó összegben (kerekítve 191.955,-Ft) és annak 15 %-os,
28.793,25,-Ft/hó (kerekítve 28.795,-Ft) összegű költségtérítésben kerüljön megállapításra. Mivel
Kecskeméthy Pál, alpolgármester 2016. április 14. napján a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozattal tiszteletdíjából 23.000,- Ft összegről lemondott, az ezzel csökkentett összeget veszi
figyelembe a 3. számú határozati javaslat szövege.
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/L § (1) bekezdése alapján a
polgármester foglalkoztatási jogviszonyára is alkalmazni kell a törvény 131.§ (19 bekezdését, amely
szerint az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A Kttv. 225/K. § (1) Ha e törvény
eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyűlés elnökét, alelnökét,
a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni kell.
Kérem a Tisztelt
szíveskedjenek!

Képviselő-testületet,

hogy az

előterjesztésben

foglaltakat

megtárgyalni

1. sz. Határozati javaslat:
Döntés polgármester illetményének megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (4) bekezdésének d) pontja alapján Baksai Endre Tamás
polgármester illetményét 2017. 01. 01. napjától 548.400,-Ft-ban, költségtérítését 82.260,- Ft-ban
állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.01.01.
Felelős: Jegyző
2. sz. Határozati javaslat:
Döntés főállású alpolgármester illetményének megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (1) bekezdése alapján Remmert Ferenc főállású alpolgármester
illetményét 2017. 01. 01. napjától 383.900,-Ft-ban, költségtérítését 57.585,- Ft-ban állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított illetmény számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.01.01.
Felelős: Jegyző
3. sz. Határozati javaslat:
Döntés társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdése alapján Kecskeméthy Pál társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. 02. 01. napjától – az általa tett írásbeli nyilatkozat
tartalmára is figyelemmel 169.000,-Ft-ban, költségtérítését 25.350,- Ft-ban állapítja meg.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj számfejtéséről és
folyósításáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: 2017.02.01.
Felelős: Jegyző

dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző
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Tárgy: Polgármesteri beszámoló az
önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról

Melléklet: Beszámoló

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
7. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés
4.oldal Beszámoló

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Polgármesteri beszámoló az önkormányzat 2016. évben
végzett munkájáról
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Polgármester úr a képviselő-testület minél teljesebb körű tájékoztatása érdekében készített egy
beszámolót az önkormányzat 2016. évi működéséről, ill. az előző évben végzett munkáról,
feladatokról valamint a még megoldásra váró problémákról, amelyet az előterjesztéshez
csatoltunk.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
A 2016. évre vonatkozó polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baksai Endre Tamás polgármester
2016. évre vonatkozó beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : jegyző

Előterjesztés melléklete:

Harkány Város Önkormányzat polgármesterének 2016. évről
szóló beszámolója

dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző

Tárgy: Polgármesteri beszámoló az
önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról

Melléklet: Beszámoló

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
7. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
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csatoltunk.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni, és a határozati javaslatot
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Felelős : jegyző

Előterjesztés melléklete:

Harkány Város Önkormányzat polgármesterének 2016. évről
szóló beszámolója

dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző
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dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVÉRŐL

A képviselő-testület és a polgármester által végzett munka értékelésénél célszerű kicsit
régebből, 2014. év végéről indulni. Abban az időszakban a következő problémákkal kellett
szembesülnöm: százmilliós nagyságrendű kifizetetlen tartozások különböző beszállítók felé;
kb. ugyanennyi fennálló kifizetetlen számla a Gyógyfürdő felé; több tízmilliós fizetési
kötelezettség több vesztes perből; kb. 90 millió Ft jogosulatlanul felvett pénz az akkori
Tenkes-Víz Kft-től, amelynek visszafizetési kötelezettsége szintén ott lebegett az
önkormányzat feje fölött.
Két év elteltével a fenti gondokat megoldottuk, egy 15 millió Ft értékű kifizetést kivéve, amit
2017-re ütemeztünk át, a fent felsorolt valamennyi követelést rendezte az önkormányzat. A
számlákat kifizettük, a pereket lezártuk, a lejárt tartozásainkat rendeztük. Tettük mindezt úgy,
hogy az önkormányzat költségvetését rendbe raktuk, racionalizáltunk, többlet-bevételeket
teremtettünk, például a sokat támadott parkolási rendszer bevezetésével is. Az eredmény nem
kevesebb, mint az a tény, hogy az önkormányzat gazdálkodása hosszú-hosszú évek óta
először újra stabil, a 2016. évben az önkormányzatnak nem volt tartozása, hitele, még a
mindig meglévő folyószámla-hitelt is meg tudtuk szüntetni 2016-ben, mert fenntartása
feleslegessé vált. Önhiki pályázat benyújtására sem 2015-ben, sem 2016-ben nem került sor,
ami szintén beszédes adat.
Tartósan, stabilan gazdálkodik az önkormányzat, jelenleg is 150 millió Ft-os összeg van az

önkormányzat számláján, ezt a szintet általában tartják. A fejlesztési tartalék, a 300 millió Ftos kormányzati támogatás az önkormányzat részére teljes mértékben rendelkezésre áll. Az
önkormányzat számláján lévő összeg finanszírozza a napi működést és a tervezett
fejlesztéseket.
Több közfeladatot ellátó intézményben nyugdíjazások, személyi változások történtek. A
Művelődési Ház igazgatói pozícióját 2016 tavaszától Herendi Ferenc látja el, a tavalyi évben
megalakult a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., vezérigazgatója Marosi András, a pozícióját
ellátva a városgondnoki feladatokat továbbra is Gellén Antal látja el. Az Óvoda korábbi
vezetője, Hauptmann Ágnes az oktatási év végén nyugdíjba vonult, a helyét Kanizsai-Tóthné
Szijártó Anikó vette át, a pályázaton ő nyert kinevezést. A képviselő-testület összetételében is
volt 2016-ban változás, sajnálatos módon Kesjár János elhalálozása miatt a helyét Poller
Rolland vette át. A bizottsági és az alpolgármesteri tisztségek tekintetében is változás történt,
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke Éva Ferenc lett,
az alpolgármesteri feladatokat Kecskeméthy Pál látja el. A fürdő vezetésének átalakítására
tavaly tett javaslatot a képviselő-testület, a volt vezérigazgató a javasolt új struktúra
átalakításában szerepet nem kívánt vállalni, így közös megegyezéssel megváltak egymástól. A
három tagú igazgatóság felállításától és a differenciált feladattelepítéstől a fürdő hatékonyabb
működését várjuk.
A harkányi I. számú háziorvosi praxistól Dr. Manzini Tibor megvált, a feladatokat 2017.
január 1. napjától Dr. Ivánfi Judit háziorvos látja el. Az ügyeleti ellátással is nagyon sok
probléma volt, több körben tárgyalásokat folytattak az ügyeletben részt vevő háziorvosokkal,
ennek eredményeképpen három hónapra egy külsős céget, az USPECH Kft.-t, - vezetője Dr.
Fekete Levente - bízták meg az ügyelet ellátásával, valamint a háziorvosok és az
asszisztensek óradíját is megemelték.
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A gazdálkodás stabilizálásával párhuzamosan komoly fejlesztési koncepciók készültek. Az
önkormányzat nagy értékben vásárolt ingatlanokat. És itt nem csak a gépállomási terület
cseréjére gondolok, hanem egy ennél is nagyobb értékű, összesen majdnem 70 millió Ft
összegű jogügyletet is lebonyolítottunk a „Muslinca sor” Gyógyfürdő Zrt-től történő
megvásárlásával. Így összességében nagyságrendileg 130 millió Ft értékben jutott
ingatlanokhoz az önkormányzat. Az ingatlanszerzések nyilvánvalóan további fejlesztési
célokat szolgálnak. A muslinca sor régi épületeit lebontották, ott telekösszevonásra került sor
és az ingatlanra már építési engedélyt is szereztünk.
Az iskola 2017. január 1. napjával az iskola a KLIK fenntartásába-működtetésébe került, ezért
tartottuk fontosnak, hogy még a 2016-os évben fejlesztések kerüljenek megvalósításra, 15
osztályterem újult meg, műfüves pálya került megépítésre pályázati forrás segítségével, az
udvaron térkövezés történt, megoldódott a csapadékvíz elvezetés az iskola előtt, valamint a
parkolási rend.
A csúszdapark a tavalyi évben elkészült, a fejlesztési források a fürdő rekonstrukciójára
rendelkezésre állnak, a Gyógyhelyfejlesztési pályázat a döntés előtt áll.
A hegyi utak állandó problémát okoznak, nagyon kiterjedt ez az úthálózat, erre komplex
stratégia van. Beadásra került egy vis maior pályázat, mely kapcsán néhány útszakasz
felújításra kerülhet. Tavaly december elején elkészült egy út sáv, melyhez az ott élő,
ingatlannal rendelkező tulajdonosok hozzájárultak egy jelentős költséggel.
A Sportcsarnok külső felújítása, hőszigetelése megtörtént, 2016-ban egy apríték kazán került
beszerelésre, a fűtést a Városgazdálkodási Zrt. látja el. Még visszavan a kupola
rekonstrukciója, erre két pályázat is be van beadva, várjuk az eredményeket.
A Zsigmondy sétány felújítására TOP pályázat került beadásra a Baranya Megyei
Önkormányzattal együtt, ez a Zöld Város pályázat, nagyságrendileg 1 milliárd Ft összegben,
önerőből már elkészült a szennyvíz rekonstrukció a területen.
A Városgazdálkodási Zrt. a városban 3.800 folyóméter járdaszakasz kijavítását és felújítását
tűzte ki célul, ezek az őszi időszakban jól haladtak.
A Terehegyi Faluháznál is kisebb fejlesztések történtek, a házasságkötések nagy része
kikerült a Faluházba, erre nagy igény volt, a díszlet kibővítésre került, új elem került
beszerzésre, emellett voltak kisebb esztétikai javítások is.
A Városgazdálkodási Zrt.-vel közös munka keretén belül a Harkány, Táncsics Mihály u. 69.
szám alatti önkormányzati ingatlan felújításra került, két bérlakást alakítottunk ki az
ingatlanban, ezt az igénylők az ősz folyamán megkapták.
A városkép javítása érdekében a tavalyi évben több virág került kiültetésre, a köztéri szobrok
felújítása megtörtént, a köztéri padokat folyamatosan javították, 2017-ben a Zrt. tervezésében
és kivitelezésében Uniós szabadalom alá került egy forma pad, amelyből 2017 tavaszán 20 db
pad kerül ki a városba. A játszóterek felülvizsgálata megtörtént, ezek felújítását a
Városgazdálkodási Zrt. folyamatosan végzi.
Az iskola konyha fejlesztése, felújítása 2016-ban befejeződött.
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A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. megalakítása is a tavalyi évben történt, az általuk használt
gépállomány járművei felújításra, bővítésre kerültek, 2 db seprő autó került beszerzésre. Ezek
a változások kézzel fogható eredményeket hoztak.
A Művelődési Ház külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje megtörtént, a teljes felső szint
felújításra került.
A Harkányi Városgazdálkodási Zrt.-ben 90-110 fő munkavállaló dolgozik, a legfontosabb
feladata a közfoglalkoztatás, közel 50 fő fölött van a közfoglalkoztatottak létszáma. Elindult
egy virágkertészet működtetése, a tavalyi évben 51.000 tő virágot termelt meg a cég, ez
nagyon nagy megtakarítást eredményezett a városnak. A városkép szempontjából fontos,
hogy egy kézbe került a városi parkok gondozása, a fürdő kertészete.
Folyik az önkormányzati vagyon integrációja, ezzel még nagyon sok feladat van, ez lehet,
hogy érinteni fogja mind a Városgazdálkodási Zrt.-t, mind a fürdőt. A Városgazdálkodási
Zrt.-nek önálló ügyfélszolgálata van, így bárkinek problémája van, készségesen állnak
mindenki rendelkezésére.
Fejlesztési irányelvek:
Talán soha nem volt még olyan időszak, hogy a harkányi önkormányzat 2016.dec.31-ig 20
benyújtott pályázattal rendelkezett.
· Az év során hat, általunk benyújtott pályázatot elutasítottak. (Norvég alap,
testvérváros-program, Bethlen Alapítványhoz benyújtott pályázat, Duna-Dráva
Cement zöld-pályázata, valamint BM-belterületi utak és BM - sportfejlesztés.)
· Egy pályázat, az ASP-program átállását segítő 7 millió Ft értékű projekt
nyertességéről már értesültünk.
· 13 – köztük a legnagyobb volumenű - pályázatainkat még nem bírálták el. A
pályázatok bírálatainak elhúzódása nem csak minket érintő probléma, de nagyon
bízom benne, hogy az eredmények nemsokára támogatói döntések formájában is
látszani fognak.
Ezek közül csak a legfontosabbakat említve:
· 600 millió Ft nagyságrendű pályázatunk van benyújtva az egykori muslinca sor helyén
létesítendő szolgáltatóházra és környékének rendbe tételére. Itt már megvannak a
jogerős építési engedélyek is és komoly forrást fordítottunk az előkészítésre.
· 1 milliárd Ft nagyságrendű pályázatot nyújtottunk be a Zsigmondy sétány
megújítására. Ennek megalapozásaként önkormányzati önerőből 2016. év végén
zajlott le a sétány csatornaszintjének rekonstrukciója.
· 140 millió Ft összegű pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati intézményeket
ellátó napelem-park létesítésére, amelynek támogatása esetén jelentősen csökkenni
fognak a villamos energia számlák; ezzel a város évi 5-6 millió Ft-ot tudna
megtakarítani.
· 3 pályázat került benyújtásra (összesen 430 ezer EUR értékben) határon átnyúló
programok, és ennek keretében egy harkányi rehabilitációs park kialakítására.
· És több kisebb pályázatot is benyújtottunk különböző célokra: például 2 sportpark
kialakítására,
a
sportcsarnok
kupolájának
korszerűsítésére,
energetikai
szemléletformáló programokra stb.
Ezek csak a legfontosabbak. Folyamatosan figyeljük a megjelenő pályázatokat és mindet
megragadjuk, ami illeszthető a fejlesztési elképzelésekbe. A gépállomási terület
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rekonstrukciójára például több pályázatot is szeretnénk benyújtani, az egyik a
városgazdálkodás számára teremtene egy a mai kor követelményeinek megfelelő, normális
telephelyet, a másik itt letelepedni kívánó vagy helyi vállalkozók számára biztosítana
telephely bérlési lehetőséget. Meggyőződésem ugyanis, hogy hiba az, ha a város csak és
kizárólag a turisztikára kíván építeni; alternatívát is kell teremteni.
Abból kell kiindulni, hogy Harkányban a turizmus a legfontosabb húzó ágazat, de ez csak egy
lába az óriásnak ráadásul ez a legérzékenyebb iparág, ezért egyéb területen is kell a város
szolgáltatását fejleszteni. Mi van azokkal az emberekkel, akik nem a turizmusban dolgoznak?
Azoknak nem kínál a város munkalehetőséget? A gépállomás területe már hosszú évek óta
gazdátlan, rendezetlen volt. A környezet rendbetételére feltétlenül szükség van. Folyamatosan
adóproblémák is voltak a területtel. Több próbálkozás volt, mind az előző vezetés idején,
mind a 2014. évi választások után, hogy a tulajdonosok próbálták értékesíteni a területeket.
A gépállomás területei egy csereügylet kapcsán kerültek a város tulajdonába, elsősorban
ingatlanokat adott cserébe az önkormányzat, valamint a tulajdonosnak rendeznie kellett az
adótartozásait. Olyan ingatlanokat kapott meg az eladó cserébe, amelyeket az előző képviselőtestület már 2013-ban értékesítésre kijelölt. Az eladót megillető, ingatlanokon felüli
értékkülönbözetet az önkormányzat ügyvédi letétbe helyezte, majd abból rendezésre került az
önkormányzat felé fennálló adótartozás.
A 2016. évben kezdődött a fürdő II. épület felújítását célzó, 300 millió Ft nagyságrendű
kormányzati támogatásból finanszírozott beruházás előkészítése, a kiviteli tervek elkészültek;
a közbeszerzési szakértő cég megkezdte az építési közbeszerzési kiírás előkészítését.
Természetesen maradtak még megoldásra váró problémák is. Egy részük abból fakad, hogy a
korábbi időszakban az önkormányzat tételezzük fel, hogy elsősorban a rossz anyagi
lehetőségek miatt, elmulasztotta a jó gazda gondosságát bizonyos kötelezettségek
tekintetében:
a.) belvíz elvezetési gondok jelentkeztek városszerte (egy szakember segítségével
megállapítottuk, hogy minimális tisztítási-karbantartási munkák sem lettek elvégezve
a Lanka-csatornát illetően kb. 15-20 éven át! Ez a probléma mára szinte a körmünkre
égett.)
b.) hegyi utak állapota – az utóbbi évek csapadékos időjárása miatt komoly figyelmet kell
fordítani erre a kérdésre.
c.) A jogszabályi változások okán már gondolkodunk a harkányi bölcsőde létrehozásának
mikéntjéről, a megvalósításhoz szintén igénybe kívánunk venni pályázati forrásokat is.
d.) Tavaly fedeztünk fel egy a korábbi önkormányzati vezetés által mindenféle építési és
hírközlési hatósági engedély nélkül létesített kábel TV hálózatot is, azonnal
hozzáfogtunk ennek legalizálásához, a tulajdonosi hozzájárulások beszerzéséhez, a
hatósági, fennmaradási engedély iránti kérelmet benyújtottuk.
e.) Folytatni kell a megkezdett belterületi járdaépítési és útjavítási programot is, erre is
nagy igény mutatkozik.
f.) Megoldandó probléma a közintézmények rekonstrukciója kapcsán a Művelődési Ház
további fejlesztése.
g.) A Hivatal épülete a funkcióját tekintve teljesen használhatatlan, ezzel valamilyen
formában foglalkozni kell.
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Nagyon nagy utat tettünk meg 2 év alatt, ez tényekben, számokban mérhető. A munkatempó
az előttünk álló 2,5 évben is hasonlóan pörgős lesz, hiszen érzékeljük azt a jogos igényt, hogy
a város lemaradását minél gyorsabban és hatékonyabban csökkenteni kell. Az előttünk álló
időszak legnehezebb feladata az lesz, hogy nyertesség esetén több igen nagy volumenű, és
fontos pályázatot kell egyidejűleg és párhuzamosan lemenedzselni és megvalósítani.
Harkány, 2017. január 24.
Baksai Endre Tamás, polgármester
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVÉRŐL

A képviselő-testület és a polgármester által végzett munka értékelésénél célszerű kicsit
régebből, 2014. év végéről indulni. Abban az időszakban a következő problémákkal kellett
szembesülnöm: százmilliós nagyságrendű kifizetetlen tartozások különböző beszállítók felé;
kb. ugyanennyi fennálló kifizetetlen számla a Gyógyfürdő felé; több tízmilliós fizetési
kötelezettség több vesztes perből; kb. 90 millió Ft jogosulatlanul felvett pénz az akkori
Tenkes-Víz Kft-től, amelynek visszafizetési kötelezettsége szintén ott lebegett az
önkormányzat feje fölött.
Két év elteltével a fenti gondokat megoldottuk, egy 15 millió Ft értékű kifizetést kivéve, amit
2017-re ütemeztünk át, a fent felsorolt valamennyi követelést rendezte az önkormányzat. A
számlákat kifizettük, a pereket lezártuk, a lejárt tartozásainkat rendeztük. Tettük mindezt úgy,
hogy az önkormányzat költségvetését rendbe raktuk, racionalizáltunk, többlet-bevételeket
teremtettünk, például a sokat támadott parkolási rendszer bevezetésével is. Az eredmény nem
kevesebb, mint az a tény, hogy az önkormányzat gazdálkodása hosszú-hosszú évek óta
először újra stabil, a 2016. évben az önkormányzatnak nem volt tartozása, hitele, még a
mindig meglévő folyószámla-hitelt is meg tudtuk szüntetni 2016-ben, mert fenntartása
feleslegessé vált. Önhiki pályázat benyújtására sem 2015-ben, sem 2016-ben nem került sor,
ami szintén beszédes adat.
Tartósan, stabilan gazdálkodik az önkormányzat, jelenleg is 150 millió Ft-os összeg van az

önkormányzat számláján, ezt a szintet általában tartják. A fejlesztési tartalék, a 300 millió Ftos kormányzati támogatás az önkormányzat részére teljes mértékben rendelkezésre áll. Az
önkormányzat számláján lévő összeg finanszírozza a napi működést és a tervezett
fejlesztéseket.
Több közfeladatot ellátó intézményben nyugdíjazások, személyi változások történtek. A
Művelődési Ház igazgatói pozícióját 2016 tavaszától Herendi Ferenc látja el, a tavalyi évben
megalakult a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., vezérigazgatója Marosi András, a pozícióját
ellátva a városgondnoki feladatokat továbbra is Gellén Antal látja el. Az Óvoda korábbi
vezetője, Hauptmann Ágnes az oktatási év végén nyugdíjba vonult, a helyét Kanizsai-Tóthné
Szijártó Anikó vette át, a pályázaton ő nyert kinevezést. A képviselő-testület összetételében is
volt 2016-ban változás, sajnálatos módon Kesjár János elhalálozása miatt a helyét Poller
Rolland vette át. A bizottsági és az alpolgármesteri tisztségek tekintetében is változás történt,
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke Éva Ferenc lett,
az alpolgármesteri feladatokat Kecskeméthy Pál látja el. A fürdő vezetésének átalakítására
tavaly tett javaslatot a képviselő-testület, a volt vezérigazgató a javasolt új struktúra
átalakításában szerepet nem kívánt vállalni, így közös megegyezéssel megváltak egymástól. A
három tagú igazgatóság felállításától és a differenciált feladattelepítéstől a fürdő hatékonyabb
működését várjuk.
A harkányi I. számú háziorvosi praxistól Dr. Manzini Tibor megvált, a feladatokat 2017.
január 1. napjától Dr. Ivánfi Judit háziorvos látja el. Az ügyeleti ellátással is nagyon sok
probléma volt, több körben tárgyalásokat folytattak az ügyeletben részt vevő háziorvosokkal,
ennek eredményeképpen három hónapra egy külsős céget, az USPECH Kft.-t, - vezetője Dr.
Fekete Levente - bízták meg az ügyelet ellátásával, valamint a háziorvosok és az
asszisztensek óradíját is megemelték.
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A gazdálkodás stabilizálásával párhuzamosan komoly fejlesztési koncepciók készültek. Az
önkormányzat nagy értékben vásárolt ingatlanokat. És itt nem csak a gépállomási terület
cseréjére gondolok, hanem egy ennél is nagyobb értékű, összesen majdnem 70 millió Ft
összegű jogügyletet is lebonyolítottunk a „Muslinca sor” Gyógyfürdő Zrt-től történő
megvásárlásával. Így összességében nagyságrendileg 130 millió Ft értékben jutott
ingatlanokhoz az önkormányzat. Az ingatlanszerzések nyilvánvalóan további fejlesztési
célokat szolgálnak. A muslinca sor régi épületeit lebontották, ott telekösszevonásra került sor
és az ingatlanra már építési engedélyt is szereztünk.
Az iskola 2017. január 1. napjával az iskola a KLIK fenntartásába-működtetésébe került, ezért
tartottuk fontosnak, hogy még a 2016-os évben fejlesztések kerüljenek megvalósításra, 15
osztályterem újult meg, műfüves pálya került megépítésre pályázati forrás segítségével, az
udvaron térkövezés történt, megoldódott a csapadékvíz elvezetés az iskola előtt, valamint a
parkolási rend.
A csúszdapark a tavalyi évben elkészült, a fejlesztési források a fürdő rekonstrukciójára
rendelkezésre állnak, a Gyógyhelyfejlesztési pályázat a döntés előtt áll.
A hegyi utak állandó problémát okoznak, nagyon kiterjedt ez az úthálózat, erre komplex
stratégia van. Beadásra került egy vis maior pályázat, mely kapcsán néhány útszakasz
felújításra kerülhet. Tavaly december elején elkészült egy út sáv, melyhez az ott élő,
ingatlannal rendelkező tulajdonosok hozzájárultak egy jelentős költséggel.
A Sportcsarnok külső felújítása, hőszigetelése megtörtént, 2016-ban egy apríték kazán került
beszerelésre, a fűtést a Városgazdálkodási Zrt. látja el. Még visszavan a kupola
rekonstrukciója, erre két pályázat is be van beadva, várjuk az eredményeket.
A Zsigmondy sétány felújítására TOP pályázat került beadásra a Baranya Megyei
Önkormányzattal együtt, ez a Zöld Város pályázat, nagyságrendileg 1 milliárd Ft összegben,
önerőből már elkészült a szennyvíz rekonstrukció a területen.
A Városgazdálkodási Zrt. a városban 3.800 folyóméter járdaszakasz kijavítását és felújítását
tűzte ki célul, ezek az őszi időszakban jól haladtak.
A Terehegyi Faluháznál is kisebb fejlesztések történtek, a házasságkötések nagy része
kikerült a Faluházba, erre nagy igény volt, a díszlet kibővítésre került, új elem került
beszerzésre, emellett voltak kisebb esztétikai javítások is.
A Városgazdálkodási Zrt.-vel közös munka keretén belül a Harkány, Táncsics Mihály u. 69.
szám alatti önkormányzati ingatlan felújításra került, két bérlakást alakítottunk ki az
ingatlanban, ezt az igénylők az ősz folyamán megkapták.
A városkép javítása érdekében a tavalyi évben több virág került kiültetésre, a köztéri szobrok
felújítása megtörtént, a köztéri padokat folyamatosan javították, 2017-ben a Zrt. tervezésében
és kivitelezésében Uniós szabadalom alá került egy forma pad, amelyből 2017 tavaszán 20 db
pad kerül ki a városba. A játszóterek felülvizsgálata megtörtént, ezek felújítását a
Városgazdálkodási Zrt. folyamatosan végzi.
Az iskola konyha fejlesztése, felújítása 2016-ban befejeződött.
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A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. megalakítása is a tavalyi évben történt, az általuk használt
gépállomány járművei felújításra, bővítésre kerültek, 2 db seprő autó került beszerzésre. Ezek
a változások kézzel fogható eredményeket hoztak.
A Művelődési Ház külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje megtörtént, a teljes felső szint
felújításra került.
A Harkányi Városgazdálkodási Zrt.-ben 90-110 fő munkavállaló dolgozik, a legfontosabb
feladata a közfoglalkoztatás, közel 50 fő fölött van a közfoglalkoztatottak létszáma. Elindult
egy virágkertészet működtetése, a tavalyi évben 51.000 tő virágot termelt meg a cég, ez
nagyon nagy megtakarítást eredményezett a városnak. A városkép szempontjából fontos,
hogy egy kézbe került a városi parkok gondozása, a fürdő kertészete.
Folyik az önkormányzati vagyon integrációja, ezzel még nagyon sok feladat van, ez lehet,
hogy érinteni fogja mind a Városgazdálkodási Zrt.-t, mind a fürdőt. A Városgazdálkodási
Zrt.-nek önálló ügyfélszolgálata van, így bárkinek problémája van, készségesen állnak
mindenki rendelkezésére.
Fejlesztési irányelvek:
Talán soha nem volt még olyan időszak, hogy a harkányi önkormányzat 2016.dec.31-ig 20
benyújtott pályázattal rendelkezett.
· Az év során hat, általunk benyújtott pályázatot elutasítottak. (Norvég alap,
testvérváros-program, Bethlen Alapítványhoz benyújtott pályázat, Duna-Dráva
Cement zöld-pályázata, valamint BM-belterületi utak és BM - sportfejlesztés.)
· Egy pályázat, az ASP-program átállását segítő 7 millió Ft értékű projekt
nyertességéről már értesültünk.
· 13 – köztük a legnagyobb volumenű - pályázatainkat még nem bírálták el. A
pályázatok bírálatainak elhúzódása nem csak minket érintő probléma, de nagyon
bízom benne, hogy az eredmények nemsokára támogatói döntések formájában is
látszani fognak.
Ezek közül csak a legfontosabbakat említve:
· 600 millió Ft nagyságrendű pályázatunk van benyújtva az egykori muslinca sor helyén
létesítendő szolgáltatóházra és környékének rendbe tételére. Itt már megvannak a
jogerős építési engedélyek is és komoly forrást fordítottunk az előkészítésre.
· 1 milliárd Ft nagyságrendű pályázatot nyújtottunk be a Zsigmondy sétány
megújítására. Ennek megalapozásaként önkormányzati önerőből 2016. év végén
zajlott le a sétány csatornaszintjének rekonstrukciója.
· 140 millió Ft összegű pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati intézményeket
ellátó napelem-park létesítésére, amelynek támogatása esetén jelentősen csökkenni
fognak a villamos energia számlák; ezzel a város évi 5-6 millió Ft-ot tudna
megtakarítani.
· 3 pályázat került benyújtásra (összesen 430 ezer EUR értékben) határon átnyúló
programok, és ennek keretében egy harkányi rehabilitációs park kialakítására.
· És több kisebb pályázatot is benyújtottunk különböző célokra: például 2 sportpark
kialakítására,
a
sportcsarnok
kupolájának
korszerűsítésére,
energetikai
szemléletformáló programokra stb.
Ezek csak a legfontosabbak. Folyamatosan figyeljük a megjelenő pályázatokat és mindet
megragadjuk, ami illeszthető a fejlesztési elképzelésekbe. A gépállomási terület
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rekonstrukciójára például több pályázatot is szeretnénk benyújtani, az egyik a
városgazdálkodás számára teremtene egy a mai kor követelményeinek megfelelő, normális
telephelyet, a másik itt letelepedni kívánó vagy helyi vállalkozók számára biztosítana
telephely bérlési lehetőséget. Meggyőződésem ugyanis, hogy hiba az, ha a város csak és
kizárólag a turisztikára kíván építeni; alternatívát is kell teremteni.
Abból kell kiindulni, hogy Harkányban a turizmus a legfontosabb húzó ágazat, de ez csak egy
lába az óriásnak ráadásul ez a legérzékenyebb iparág, ezért egyéb területen is kell a város
szolgáltatását fejleszteni. Mi van azokkal az emberekkel, akik nem a turizmusban dolgoznak?
Azoknak nem kínál a város munkalehetőséget? A gépállomás területe már hosszú évek óta
gazdátlan, rendezetlen volt. A környezet rendbetételére feltétlenül szükség van. Folyamatosan
adóproblémák is voltak a területtel. Több próbálkozás volt, mind az előző vezetés idején,
mind a 2014. évi választások után, hogy a tulajdonosok próbálták értékesíteni a területeket.
A gépállomás területei egy csereügylet kapcsán kerültek a város tulajdonába, elsősorban
ingatlanokat adott cserébe az önkormányzat, valamint a tulajdonosnak rendeznie kellett az
adótartozásait. Olyan ingatlanokat kapott meg az eladó cserébe, amelyeket az előző képviselőtestület már 2013-ban értékesítésre kijelölt. Az eladót megillető, ingatlanokon felüli
értékkülönbözetet az önkormányzat ügyvédi letétbe helyezte, majd abból rendezésre került az
önkormányzat felé fennálló adótartozás.
A 2016. évben kezdődött a fürdő II. épület felújítását célzó, 300 millió Ft nagyságrendű
kormányzati támogatásból finanszírozott beruházás előkészítése, a kiviteli tervek elkészültek;
a közbeszerzési szakértő cég megkezdte az építési közbeszerzési kiírás előkészítését.
Természetesen maradtak még megoldásra váró problémák is. Egy részük abból fakad, hogy a
korábbi időszakban az önkormányzat tételezzük fel, hogy elsősorban a rossz anyagi
lehetőségek miatt, elmulasztotta a jó gazda gondosságát bizonyos kötelezettségek
tekintetében:
a.) belvíz elvezetési gondok jelentkeztek városszerte (egy szakember segítségével
megállapítottuk, hogy minimális tisztítási-karbantartási munkák sem lettek elvégezve
a Lanka-csatornát illetően kb. 15-20 éven át! Ez a probléma mára szinte a körmünkre
égett.)
b.) hegyi utak állapota – az utóbbi évek csapadékos időjárása miatt komoly figyelmet kell
fordítani erre a kérdésre.
c.) A jogszabályi változások okán már gondolkodunk a harkányi bölcsőde létrehozásának
mikéntjéről, a megvalósításhoz szintén igénybe kívánunk venni pályázati forrásokat is.
d.) Tavaly fedeztünk fel egy a korábbi önkormányzati vezetés által mindenféle építési és
hírközlési hatósági engedély nélkül létesített kábel TV hálózatot is, azonnal
hozzáfogtunk ennek legalizálásához, a tulajdonosi hozzájárulások beszerzéséhez, a
hatósági, fennmaradási engedély iránti kérelmet benyújtottuk.
e.) Folytatni kell a megkezdett belterületi járdaépítési és útjavítási programot is, erre is
nagy igény mutatkozik.
f.) Megoldandó probléma a közintézmények rekonstrukciója kapcsán a Művelődési Ház
további fejlesztése.
g.) A Hivatal épülete a funkcióját tekintve teljesen használhatatlan, ezzel valamilyen
formában foglalkozni kell.
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Nagyon nagy utat tettünk meg 2 év alatt, ez tényekben, számokban mérhető. A munkatempó
az előttünk álló 2,5 évben is hasonlóan pörgős lesz, hiszen érzékeljük azt a jogos igényt, hogy
a város lemaradását minél gyorsabban és hatékonyabban csökkenteni kell. Az előttünk álló
időszak legnehezebb feladata az lesz, hogy nyertesség esetén több igen nagy volumenű, és
fontos pályázatot kell egyidejűleg és párhuzamosan lemenedzselni és megvalósítani.
Harkány, 2017. január 24.
Baksai Endre Tamás, polgármester
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVÉRŐL

A képviselő-testület és a polgármester által végzett munka értékelésénél célszerű kicsit
régebből, 2014. év végéről indulni. Abban az időszakban a következő problémákkal kellett
szembesülnöm: százmilliós nagyságrendű kifizetetlen tartozások különböző beszállítók felé;
kb. ugyanennyi fennálló kifizetetlen számla a Gyógyfürdő felé; több tízmilliós fizetési
kötelezettség több vesztes perből; kb. 90 millió Ft jogosulatlanul felvett pénz az akkori
Tenkes-Víz Kft-től, amelynek visszafizetési kötelezettsége szintén ott lebegett az
önkormányzat feje fölött.
Két év elteltével a fenti gondokat megoldottuk, egy 15 millió Ft értékű kifizetést kivéve, amit
2017-re ütemeztünk át, a fent felsorolt valamennyi követelést rendezte az önkormányzat. A
számlákat kifizettük, a pereket lezártuk, a lejárt tartozásainkat rendeztük. Tettük mindezt úgy,
hogy az önkormányzat költségvetését rendbe raktuk, racionalizáltunk, többlet-bevételeket
teremtettünk, például a sokat támadott parkolási rendszer bevezetésével is. Az eredmény nem
kevesebb, mint az a tény, hogy az önkormányzat gazdálkodása hosszú-hosszú évek óta
először újra stabil, a 2016. évben az önkormányzatnak nem volt tartozása, hitele, még a
mindig meglévő folyószámla-hitelt is meg tudtuk szüntetni 2016-ben, mert fenntartása
feleslegessé vált. Önhiki pályázat benyújtására sem 2015-ben, sem 2016-ben nem került sor,
ami szintén beszédes adat.
Tartósan, stabilan gazdálkodik az önkormányzat, jelenleg is 150 millió Ft-os összeg van az

önkormányzat számláján, ezt a szintet általában tartják. A fejlesztési tartalék, a 300 millió Ftos kormányzati támogatás az önkormányzat részére teljes mértékben rendelkezésre áll. Az
önkormányzat számláján lévő összeg finanszírozza a napi működést és a tervezett
fejlesztéseket.
Több közfeladatot ellátó intézményben nyugdíjazások, személyi változások történtek. A
Művelődési Ház igazgatói pozícióját 2016 tavaszától Herendi Ferenc látja el, a tavalyi évben
megalakult a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., vezérigazgatója Marosi András, a pozícióját
ellátva a városgondnoki feladatokat továbbra is Gellén Antal látja el. Az Óvoda korábbi
vezetője, Hauptmann Ágnes az oktatási év végén nyugdíjba vonult, a helyét Kanizsai-Tóthné
Szijártó Anikó vette át, a pályázaton ő nyert kinevezést. A képviselő-testület összetételében is
volt 2016-ban változás, sajnálatos módon Kesjár János elhalálozása miatt a helyét Poller
Rolland vette át. A bizottsági és az alpolgármesteri tisztségek tekintetében is változás történt,
a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke Éva Ferenc lett,
az alpolgármesteri feladatokat Kecskeméthy Pál látja el. A fürdő vezetésének átalakítására
tavaly tett javaslatot a képviselő-testület, a volt vezérigazgató a javasolt új struktúra
átalakításában szerepet nem kívánt vállalni, így közös megegyezéssel megváltak egymástól. A
három tagú igazgatóság felállításától és a differenciált feladattelepítéstől a fürdő hatékonyabb
működését várjuk.
A harkányi I. számú háziorvosi praxistól Dr. Manzini Tibor megvált, a feladatokat 2017.
január 1. napjától Dr. Ivánfi Judit háziorvos látja el. Az ügyeleti ellátással is nagyon sok
probléma volt, több körben tárgyalásokat folytattak az ügyeletben részt vevő háziorvosokkal,
ennek eredményeképpen három hónapra egy külsős céget, az USPECH Kft.-t, - vezetője Dr.
Fekete Levente - bízták meg az ügyelet ellátásával, valamint a háziorvosok és az
asszisztensek óradíját is megemelték.
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A gazdálkodás stabilizálásával párhuzamosan komoly fejlesztési koncepciók készültek. Az
önkormányzat nagy értékben vásárolt ingatlanokat. És itt nem csak a gépállomási terület
cseréjére gondolok, hanem egy ennél is nagyobb értékű, összesen majdnem 70 millió Ft
összegű jogügyletet is lebonyolítottunk a „Muslinca sor” Gyógyfürdő Zrt-től történő
megvásárlásával. Így összességében nagyságrendileg 130 millió Ft értékben jutott
ingatlanokhoz az önkormányzat. Az ingatlanszerzések nyilvánvalóan további fejlesztési
célokat szolgálnak. A muslinca sor régi épületeit lebontották, ott telekösszevonásra került sor
és az ingatlanra már építési engedélyt is szereztünk.
Az iskola 2017. január 1. napjával az iskola a KLIK fenntartásába-működtetésébe került, ezért
tartottuk fontosnak, hogy még a 2016-os évben fejlesztések kerüljenek megvalósításra, 15
osztályterem újult meg, műfüves pálya került megépítésre pályázati forrás segítségével, az
udvaron térkövezés történt, megoldódott a csapadékvíz elvezetés az iskola előtt, valamint a
parkolási rend.
A csúszdapark a tavalyi évben elkészült, a fejlesztési források a fürdő rekonstrukciójára
rendelkezésre állnak, a Gyógyhelyfejlesztési pályázat a döntés előtt áll.
A hegyi utak állandó problémát okoznak, nagyon kiterjedt ez az úthálózat, erre komplex
stratégia van. Beadásra került egy vis maior pályázat, mely kapcsán néhány útszakasz
felújításra kerülhet. Tavaly december elején elkészült egy út sáv, melyhez az ott élő,
ingatlannal rendelkező tulajdonosok hozzájárultak egy jelentős költséggel.
A Sportcsarnok külső felújítása, hőszigetelése megtörtént, 2016-ban egy apríték kazán került
beszerelésre, a fűtést a Városgazdálkodási Zrt. látja el. Még visszavan a kupola
rekonstrukciója, erre két pályázat is be van beadva, várjuk az eredményeket.
A Zsigmondy sétány felújítására TOP pályázat került beadásra a Baranya Megyei
Önkormányzattal együtt, ez a Zöld Város pályázat, nagyságrendileg 1 milliárd Ft összegben,
önerőből már elkészült a szennyvíz rekonstrukció a területen.
A Városgazdálkodási Zrt. a városban 3.800 folyóméter járdaszakasz kijavítását és felújítását
tűzte ki célul, ezek az őszi időszakban jól haladtak.
A Terehegyi Faluháznál is kisebb fejlesztések történtek, a házasságkötések nagy része
kikerült a Faluházba, erre nagy igény volt, a díszlet kibővítésre került, új elem került
beszerzésre, emellett voltak kisebb esztétikai javítások is.
A Városgazdálkodási Zrt.-vel közös munka keretén belül a Harkány, Táncsics Mihály u. 69.
szám alatti önkormányzati ingatlan felújításra került, két bérlakást alakítottunk ki az
ingatlanban, ezt az igénylők az ősz folyamán megkapták.
A városkép javítása érdekében a tavalyi évben több virág került kiültetésre, a köztéri szobrok
felújítása megtörtént, a köztéri padokat folyamatosan javították, 2017-ben a Zrt. tervezésében
és kivitelezésében Uniós szabadalom alá került egy forma pad, amelyből 2017 tavaszán 20 db
pad kerül ki a városba. A játszóterek felülvizsgálata megtörtént, ezek felújítását a
Városgazdálkodási Zrt. folyamatosan végzi.
Az iskola konyha fejlesztése, felújítása 2016-ban befejeződött.
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A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. megalakítása is a tavalyi évben történt, az általuk használt
gépállomány járművei felújításra, bővítésre kerültek, 2 db seprő autó került beszerzésre. Ezek
a változások kézzel fogható eredményeket hoztak.
A Művelődési Ház külső hőszigetelése, nyílászárók cseréje megtörtént, a teljes felső szint
felújításra került.
A Harkányi Városgazdálkodási Zrt.-ben 90-110 fő munkavállaló dolgozik, a legfontosabb
feladata a közfoglalkoztatás, közel 50 fő fölött van a közfoglalkoztatottak létszáma. Elindult
egy virágkertészet működtetése, a tavalyi évben 51.000 tő virágot termelt meg a cég, ez
nagyon nagy megtakarítást eredményezett a városnak. A városkép szempontjából fontos,
hogy egy kézbe került a városi parkok gondozása, a fürdő kertészete.
Folyik az önkormányzati vagyon integrációja, ezzel még nagyon sok feladat van, ez lehet,
hogy érinteni fogja mind a Városgazdálkodási Zrt.-t, mind a fürdőt. A Városgazdálkodási
Zrt.-nek önálló ügyfélszolgálata van, így bárkinek problémája van, készségesen állnak
mindenki rendelkezésére.
Fejlesztési irányelvek:
Talán soha nem volt még olyan időszak, hogy a harkányi önkormányzat 2016.dec.31-ig 20
benyújtott pályázattal rendelkezett.
· Az év során hat, általunk benyújtott pályázatot elutasítottak. (Norvég alap,
testvérváros-program, Bethlen Alapítványhoz benyújtott pályázat, Duna-Dráva
Cement zöld-pályázata, valamint BM-belterületi utak és BM - sportfejlesztés.)
· Egy pályázat, az ASP-program átállását segítő 7 millió Ft értékű projekt
nyertességéről már értesültünk.
· 13 – köztük a legnagyobb volumenű - pályázatainkat még nem bírálták el. A
pályázatok bírálatainak elhúzódása nem csak minket érintő probléma, de nagyon
bízom benne, hogy az eredmények nemsokára támogatói döntések formájában is
látszani fognak.
Ezek közül csak a legfontosabbakat említve:
· 600 millió Ft nagyságrendű pályázatunk van benyújtva az egykori muslinca sor helyén
létesítendő szolgáltatóházra és környékének rendbe tételére. Itt már megvannak a
jogerős építési engedélyek is és komoly forrást fordítottunk az előkészítésre.
· 1 milliárd Ft nagyságrendű pályázatot nyújtottunk be a Zsigmondy sétány
megújítására. Ennek megalapozásaként önkormányzati önerőből 2016. év végén
zajlott le a sétány csatornaszintjének rekonstrukciója.
· 140 millió Ft összegű pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati intézményeket
ellátó napelem-park létesítésére, amelynek támogatása esetén jelentősen csökkenni
fognak a villamos energia számlák; ezzel a város évi 5-6 millió Ft-ot tudna
megtakarítani.
· 3 pályázat került benyújtásra (összesen 430 ezer EUR értékben) határon átnyúló
programok, és ennek keretében egy harkányi rehabilitációs park kialakítására.
· És több kisebb pályázatot is benyújtottunk különböző célokra: például 2 sportpark
kialakítására,
a
sportcsarnok
kupolájának
korszerűsítésére,
energetikai
szemléletformáló programokra stb.
Ezek csak a legfontosabbak. Folyamatosan figyeljük a megjelenő pályázatokat és mindet
megragadjuk, ami illeszthető a fejlesztési elképzelésekbe. A gépállomási terület
3

rekonstrukciójára például több pályázatot is szeretnénk benyújtani, az egyik a
városgazdálkodás számára teremtene egy a mai kor követelményeinek megfelelő, normális
telephelyet, a másik itt letelepedni kívánó vagy helyi vállalkozók számára biztosítana
telephely bérlési lehetőséget. Meggyőződésem ugyanis, hogy hiba az, ha a város csak és
kizárólag a turisztikára kíván építeni; alternatívát is kell teremteni.
Abból kell kiindulni, hogy Harkányban a turizmus a legfontosabb húzó ágazat, de ez csak egy
lába az óriásnak ráadásul ez a legérzékenyebb iparág, ezért egyéb területen is kell a város
szolgáltatását fejleszteni. Mi van azokkal az emberekkel, akik nem a turizmusban dolgoznak?
Azoknak nem kínál a város munkalehetőséget? A gépállomás területe már hosszú évek óta
gazdátlan, rendezetlen volt. A környezet rendbetételére feltétlenül szükség van. Folyamatosan
adóproblémák is voltak a területtel. Több próbálkozás volt, mind az előző vezetés idején,
mind a 2014. évi választások után, hogy a tulajdonosok próbálták értékesíteni a területeket.
A gépállomás területei egy csereügylet kapcsán kerültek a város tulajdonába, elsősorban
ingatlanokat adott cserébe az önkormányzat, valamint a tulajdonosnak rendeznie kellett az
adótartozásait. Olyan ingatlanokat kapott meg az eladó cserébe, amelyeket az előző képviselőtestület már 2013-ban értékesítésre kijelölt. Az eladót megillető, ingatlanokon felüli
értékkülönbözetet az önkormányzat ügyvédi letétbe helyezte, majd abból rendezésre került az
önkormányzat felé fennálló adótartozás.
A 2016. évben kezdődött a fürdő II. épület felújítását célzó, 300 millió Ft nagyságrendű
kormányzati támogatásból finanszírozott beruházás előkészítése, a kiviteli tervek elkészültek;
a közbeszerzési szakértő cég megkezdte az építési közbeszerzési kiírás előkészítését.
Természetesen maradtak még megoldásra váró problémák is. Egy részük abból fakad, hogy a
korábbi időszakban az önkormányzat tételezzük fel, hogy elsősorban a rossz anyagi
lehetőségek miatt, elmulasztotta a jó gazda gondosságát bizonyos kötelezettségek
tekintetében:
a.) belvíz elvezetési gondok jelentkeztek városszerte (egy szakember segítségével
megállapítottuk, hogy minimális tisztítási-karbantartási munkák sem lettek elvégezve
a Lanka-csatornát illetően kb. 15-20 éven át! Ez a probléma mára szinte a körmünkre
égett.)
b.) hegyi utak állapota – az utóbbi évek csapadékos időjárása miatt komoly figyelmet kell
fordítani erre a kérdésre.
c.) A jogszabályi változások okán már gondolkodunk a harkányi bölcsőde létrehozásának
mikéntjéről, a megvalósításhoz szintén igénybe kívánunk venni pályázati forrásokat is.
d.) Tavaly fedeztünk fel egy a korábbi önkormányzati vezetés által mindenféle építési és
hírközlési hatósági engedély nélkül létesített kábel TV hálózatot is, azonnal
hozzáfogtunk ennek legalizálásához, a tulajdonosi hozzájárulások beszerzéséhez, a
hatósági, fennmaradási engedély iránti kérelmet benyújtottuk.
e.) Folytatni kell a megkezdett belterületi járdaépítési és útjavítási programot is, erre is
nagy igény mutatkozik.
f.) Megoldandó probléma a közintézmények rekonstrukciója kapcsán a Művelődési Ház
további fejlesztése.
g.) A Hivatal épülete a funkcióját tekintve teljesen használhatatlan, ezzel valamilyen
formában foglalkozni kell.
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Nagyon nagy utat tettünk meg 2 év alatt, ez tényekben, számokban mérhető. A munkatempó
az előttünk álló 2,5 évben is hasonlóan pörgős lesz, hiszen érzékeljük azt a jogos igényt, hogy
a város lemaradását minél gyorsabban és hatékonyabban csökkenteni kell. Az előttünk álló
időszak legnehezebb feladata az lesz, hogy nyertesség esetén több igen nagy volumenű, és
fontos pályázatot kell egyidejűleg és párhuzamosan lemenedzselni és megvalósítani.
Harkány, 2017. január 24.
Baksai Endre Tamás, polgármester
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi tevékenységéről
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: A Hivatal aljegyzőjének és osztályvezetőinek
valamint a titkárság és a személyzeti feladatokat ellátó köztisztviselő adatszolgáltatásai és
beszámolói alapján Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 81. § (3)
bekezdés f.) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal
tevékenységéről.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a reá irányadó jogszabályok valamint a mindenkor
hatályos szervezeti-és működési szabályzata alapján végzi a munkáját. A törvényi
kötelezettségnek is eleget téve, de azon kívül is fontosnak tartva a képviselő-testület
tájékoztatását a Hivatal által végzett munkáról, az előterjesztés mellékleteként a jegyző
elkészítette a beszámolót.
A beszámolóban igyekeztünk átfogó képet adni a hivatal mindennapi munkavégzéséről; de az
anyagban található információ a hivatalban rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekről,
az egyes szervezeti egységek/osztályok munkájáról, valamint zárásként egy vezetői konklúziót
is tartalmaz. Külön beszámoló készül- tehát jelen dokumentum nem tér ki e területekre - a belső
ellenőrzésről, és a költségvetési beszámoló részeként részletes tájékoztatást kap majd a T.
Képviselő-testület a helyi adók beszedett összegéről azok alakulásáról, valamint a költségvetés
végrehajtásáról.
Kérem a T. Képviselő-testülettől a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
jegyző
Harkány, 2017. január 10.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző
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BESZÁMOLÓ

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben végzett munkájáról
I. A hivatal emberi erőforrás szervezete.
A Hivatal létszámát a Hivatalt létrehozó Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a Mötv.
85.§ (5) bekezdése alapján a Harkányi Képviselő-testület határozza meg. Ennek alapján 2016ben az engedélyezett létszám 30 fő volt – ebből betöltött létszám 28 fő - mely tartalmazza a
kirendeltség működésében érintettek létszámát is. (A létszám a tartós táppénzek és betöltetlen
pü.oszt.vez. státusz miatt volt kevesebb.)
2016. évben a hivatal személyi állományában az alábbi változások történtek:
Tartósan távollévők:
státusz

jogcím

Pénzügyi ügyintéző
Műszaki üi/pályázati referens

adóhatósági ügyintéző

Keresőképtelenség
GYED
GYED

2016. évi létszám-mozgás
jogcím
jelleg
Kinevezés

időpont

Határozatlan időre
Határozott időre (helyettesítés

Kinevezés

időtartam
2016.01.01.-2016.01.29.;2016.03.06.04.29;2016.09.05-2016.12.20.
2015.07.07-től folyamatos
2015.10.15-től folyamatos

céljából)

Határozott időre (feladat ellátása

kinevezés

céljából)

kinevezés

Határozatlan időre

kinevezés

Határozatlan időre
Határozott időre (feladat ellátása

Kinevezés

céljából)

kinevezés

Határozatlan időre
megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

munkakör

2016.04.07 pénzügyi ügyintéző
2016.06.20 adóigazgatási ügyintéző
2016.07.01 pénzügyi ügyintéző
pénzügyi-számviteli
2016.09.01 ügyintéző
2016.09.12 adóigazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző (4
2016.11.01 órás)
pénzügyi-számviteli
2016.11.15 ügyintéző
2016.03.31 pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ügyintéző
2016.08.31. (pénztáros)
2016.08.31. Adóigazgatási ügyintéző
pénzügyi-számviteli
2016.10.31 ügyintéző

A hivatalt a polgármester irányításával a jegyző vezeti.
A hivatali szervezet három osztállyal végezte szakmai munkáját.
A létszám a következőképpen alakult az elmúlt évben: (az éves átlaglétszám alapján)
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Vezető beosztású köztisztviselő:

Ügyintéző:
Ügykezelő:

1 fő jegyző
1 fő aljegyző (egyben hatósági osztályvezető)
1 fő osztályvezető
24 fő (melyből 1 fő pénzügyi osztályvezetői megbízás)
1 fő

2016. évben a köztisztviselők végzettség szerinti megoszlásának alakulása (2016.12.31-i
állapot)
besorolási osztály
I.
II.
ügykezelő
Összesen:

nő
14
11
1
26

férfi
2
5
7

összesen
16
16
1
33

Természetesen nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a köztisztviselők számára előírt
képesítési követelmény szerint valamennyi felső-, és középfokú végzettségű köztisztviselőnek
a meglévő képzettsége mellett kötelező érvénnyel közigazgatási alap, illetőleg közigazgatási
szakvizsgát kell tennie egy/két éven belül. Továbbá bizonyos szakterületeken a szakmai
szakvizsgák megléte is követelmény. (pl. anyakönyvi igazgatás)
Összességében a megfelelő iskolai, szakmai végzettség és képesítés megszerzésére való
beiskolázás nagyon nagy körültekintést igényel, hogy ne legyen fennakadás egy-egy
munkaterület ellátásában. Jogszabályi kötelezettség, hogy minden évben el kell készíteni az
adott évre szóló képzési tervet.
Fentiek alapján az elmúlt évben a képzések, vizsgák száma az alábbiak szerint alakult:
Közigazgatási alapvizsgát tett: 0 fő
Közigazgatási szakvizsgát tett: 0 fő
A közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint az elmúlt évben (2016.12.31i állapot)
életkor
21-30
31-40
41-50
51-60
61összesen:

nő
3
10
7
6
1
27

férfi
2
2
2
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átlagéletkor: 41 év
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összesen
5
12
9
6
1
33

II. Tárgyi feltételek:
2016-ben a Hivatalban több informatikai fejlesztés történt, ezek egy része önerőből, más része
pályázati forrásból.
a.) Pályázati forrás: a tavalyi év végén elnyert ASP-Program pályázat keretében
beszereztünk 12 db új munkaállomást, és egy laptopot operációs rendszerrel és irodai
programcsomaggal együtt, valamint a kötelező ASP-átállás feltételeinek biztosítása
érdekében 33 db kártyaolvasót, pályázati forrásból, önerő nélkül.
b.) Önerőből történő fejlesztések: új Hivatali levelező-szerver került beszerzésre, tekintettel
arra, hogy a levelező rendszer a tavalyi év elején a szerver elavultsága miatt leállt. Ezen
kívül 1db munkaállomást szereztünk be (hardver/szoftver) az új adós és az új pénzügyes
kolléganőnek, illetve egy adós kollégánál gép-csere történt.
c.) Nyomatképző készülékek vonatkozásában a Hivatalba 11 db új készüléket szereztünk
be, a régi, elavult, és év végére már igen sok problémával működő gépek helyett.
A fenti intézkedések megtételével a hivatal által használt eszközállomány minősége
jelentős mértékben javult.
A lecserélt – de még működőképes – számítógépek némelyike elhelyezhető kisebb
rendszerigényű feladatok ellátásához esetlegesen Operációs Rendszer cseréjével. (Pl.: a
Vendégellenőrök részére illetve porta-szolgálatnál az ügyfelek részére információ adás
támogatásához, postakönyv feldolgozáshoz.)
A 2013-as év előtt gyártott számítógép-alaplappal rendelkező munkaállomások ugyan
működőképesek, de működésük instabillá válhat, ezért további 5db munkaállomás cseréje
várható 1- max. 2 éven belül.
Monitorok tekintetében – az ASP központi fejlesztése miatt is - előfordulhat, hogy cserék
válnak szükségessé, ami nagyságrendileg 6-10 db-ot jelenthet. Jelen állás szerint min. 21”
átmérőjű megjelenítőkről lehet szó. (Az ASP min. 17”-t írt elő.)
Az időjárás változékonysága illetve a gyakori áramkimaradások miatt a szünetmentes
áramforrások beszerzése továbbra is indokolt. Néhány munkaállomás – főleg az újonnan
beszerzettek – rendelkeznek ilyen kiegészítővel. Az Internet-hozzáférések racionalizálása okán
néhány (2-3 db) hálózati eszköz (router, switch) beszerzése is indokolt lehet.
A Hivatal zökkenőmentes működéséhez szükséges tárgyi feltételek között meg kell említeni,
hogy több kisebb, komfortnövelő beruházás is megtörtént az elmúlt évben, melyek közül a
legfontosabbak:
a.) bővítettük a Hivatal Pénzügyi osztálya rendelkezésére álló iroda területét, a nyitott
terasz beépítésével;
b.) a Hivatal épületén több, rossz állapotban lévő nyílászárót is kicseréltünk;
c.) a nyári melegben történő munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében a Hivatal
emeleti irodáiban 9 db klímaberendezéseket szereltettünk be; az épület tetejét
szigetelték;
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d.) kisebb mennyiségben irodabútor-és irodaszékek beszerzésére is sor került.

III. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeinek
beszámolója
Titkársági, Testületi feladatok:
A Titkárság nem önálló szervezeti egység, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján ellátja a képviselő-testület és a bizottságok valamint a nemzetiségi önkormányzatok
működésével kapcsolatos feladatokat, nemcsak Harkány, de az ide tartozó három kistelepülés
vonatkozásában is (Drávaszerdahely, Márfa, Szava).
A Képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző tevékenységi körének egyik
legfontosabb területe. Biztosítani kell az előterjesztések igazgatási-szakmai színvonalát, a
szükséges információk begyűjtését és feldolgozását.
2016-ban Harkány Város Képviselő-testülete 25 (2015-ben: 30) alkalommal ülésezett, ebből
10 ülés rendkívüli ülés volt. A kötelező éves közmeghallgatást 2016.01.25. napján
megtartották. Az egész évi munka során:
Ø 26 (2015-ben: 36) rendeletet alkotott, és
Ø 283 (2015-ben: 243) határozatot hozott.
Az Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 17
alkalommal (2015-ben: szintén 17 alkalommal) tartott ülést, amelyek keretében összesen 120
db (2015-ben: 85) határozatot hozott; míg a Jogi és Szociális Bizottság 11 (2015-ben: 5)
alkalommal ülésezett és 23 db (2015-ben:11) határozatot hozott.
A Városban tavaly két nemzetiség alakított önkormányzatot, amelyek működésének
bemutatására az alábbi adatok jellemzőek:
Nemzetiségi
Ülések
száma Közmeghallgatás
Határozatok
Önk.neve:
közmeghallgatással: időpontja:
száma:
Horvát
Nemzetiségi 12
2016.
12.
08. 116
Önk.
Német
Nemzetiségi 14
2016.
12.
12. 87
Önk.

db
db

Ügyiratforgalmi adatok hivatali szinten:
- főszámok: 6051 (2015-ben:5255; 2014-ben ez a szám: 4567 volt!)
- alszámok: 15970 (2015-ben: 13.580; 2014-ben ez a szám: 3617 volt!)
A fenti adatokból látható, hogy az ügyiratforgalom az elmúlt két évben folyamatosan
emelkedett, a 2014. évhez képest a főszámoknál 30%-al (!) nőtt; a tavalyi évben az előző évhez
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képest ez a növekedési arány 15% a főszámok esetében. Még kirívóbb az emelkedés az
alszámoknál, a tavalyi évhez képest itt 17%-os emelkedés tapasztalható. A mutató egyaránt
érzékelteti a hivatali apparátussal szemben megnövekedett elvárásokat, valamint a leterheltség
folyamatos növekedését.

III.1. Műszaki osztály (Albrecht Ferenc ov. beszámolója)
1./ Az osztály felépítése:
Albrecht Ferenc
osztályvezető
Fischer Erzsébet vezető-főtanácsos
műszaki ügyintéző
Csillag Dániel előadó
infokommunikációs-műszaki ügyintéző
Benkő Zsuzsanna (Pintér-Varga Nikoletta helyett 2015.10.01-től)
pályázati ügyintéző-pályázati referens

2./ Feladatkörök (több területen a közös önkormányzatokra is vonatkoztatva):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Önkormányzati beruházások tervezése, szervezése
Beszerzések lebonyolítása, közbeszerzések előkészítése
Képviselő-testületi anyagok előkészítése
Fejlesztési tervek előkészítése, műszaki ellenőrzés
Pályázatok figyelése, írása
Város kommunális működésével kapcsolatos feladatok:
gáz, víz, szennyvíz, csapadék, közlekedés, útügy, közművek, közvilágítás,
hulladékügyek
Parkoló-üzemeltetés
Az Önkormányzat és intézményei infokommunikációs ügyeinek intézése
Katasztrófa,- és polgári védelmi feladatok
Az Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása,
lebonyolíttatása
Ingatlan értékesítési ügyek
Tűzvédelmi ügyek
Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, vagyonkataszter vezetés
Városgondnoksági feladatok koordinálása
Jogszabály által előírt hatósági ügyek intézése
Rendezési tervvel, fejlesztési stratégiákkal kapcsolatos előkészítés, koordinálás

3./ 2016 évi ügyiratforgalom, testületi ülések:
Az osztálynak iktatott ügyirata 316 főszám és 877 alszám volt, az osztálynak nagyságrendileg
50 előterjesztése volt a Képviselő-Testületi ülésekre.
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4./ 2016-ban az osztály által koordinált főbb fejlesztések, eredmények:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fürdő csúszda építés II-es ütem (részben)
Hegyi utak aszfaltozása (4850-4819 hrsz) – 3,4 MFt
Klauzál utcai áteresz és csomópont felújítása – 625 EFt
Művelődési Ház törött nyílászárók cseréje – 265 EFt
Művelődési Ház belső szélfogó nyílászáróinak cseréje – 800 EFt
Művelődési Ház hátsó terasz felújítása – 400 EFt
Zsigmondy sétány szennyvíz rekonstrukció – 32 MFt
Sportcsarnok kéményfelújítás – 285 EFt
Sportcsarnok bevilágító ablakok felújítása – 2,4 MFt
Városgazdálkodástól rendelt munkák:
Mackó tanya bekötő út mart aszfaltozása – 1,5 MFt
Fürdő előtti járda felújítás – 545 EFt
Virágtartó ládák, pad megrendelése – 2 MFt
Zöldhulladék elszállítás a 200 hrsz-ú ingatlanról – 2 MFt
Iskola udvar és garázs felújítás – 2,3 MFt
Iskola tantermek villamossági felújítása – 1,6 MFt
Arany J. és Táncsics utcai kátyúzások – 2,3 MFt
Arany János utcai parkolás kialakítása – 5,1 MFt
Arany J. utcai járdaépítés – 1,4 MFt

5./ 2016 évi nyertes pályázatok:
·
·
·

Fürdőfelújítás, Kormányhatározat – 1 Milliárd Ft (100 %)
Szőlőhegyi utak felújítása VIS MAIOR – 5,815 MFt (65,9 %)
Önkormányzati ASP rendszer kiépítése, Széchenyi 2020 – 7 MFt (100 %)

Ezen kívül 14 további beadott és 5 előkészítés alatti pályázatunk van.
6./ 2016 évi közbeszerzések:
·

Összesen 9 db közbeszerzési és számos beszerzési eljárás került lebonyolításra.

7./ 2016 évi jelentősebb dokumentumok elkészítése/elkészíttetése:
·
·
·

2 ízben rendezési terv-módosítás
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése
Környezetvédelmi Program elkészítése

III.2. Pénzügyi Osztály 2016. évi beszámolója (Urmankovics Ágota ov. beszámolója)
A Pénzügyi Osztály elsődleges feladata a négy önkormányzat, a négy nemzetiségi
önkormányzat, a két óvodafenntartó társulás, a hozzájuk tartozó óvodák, valamint a Harkányi
Önkormányzathoz tartozó Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Harkányi Kulturális és
Sportközpont gazdálkodásával, könyvvezetésével, beszámolójával kapcsolatos feladatok
ellátása.
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Mindezt egy folyamatosan változó környezetben, megújuló feltételrendszer mellett kell
elvégezni.
Az első jelentős változás 2012-ben kezdődött a munkánk feltételeiben, amikor az 1990-es évek
óta használt programról átálltunk egy integrált gazdálkodási rendszerre. A további újdonság az
volt, hogy minden szerv külön adószámot kapott, ezért az addigi egy közös beszámoló helyett
tíznél több beszámolót kellett készítenünk. 2013-ra már határidőre tudtunk végezni a
feladatainkkal, 2014-ben azonban az államháztartási számvitel teljes mértékben megváltozott,
mely jelentős többletfeladatot rótt ránk, valamint a programozókra is, aminek következtében
egész évben folyamatosan fejlesztették a programunkat, több száz hibajelentést küldtünk, majd
vártunk a javításra. Az adatszolgáltatások csúszással, nagyon sok többletmunkával készültek
el. A beszámolókat, havi jelentéseket fogadó KGR-es rendszer (MÁK) is nagyon sok
változtatáson ment keresztül. Mindezeknek köszönhetően a 2015-ös könyvelést is szinte csak a
második félévben tudtuk elkezdeni, ezért a 2016-os év első negyedévében csak jelentős (több
száz órás) túlmunkával sikerült elkészíteni a 2015-ös éves beszámolót. Országosan is csúszott
a határidő, március eleje helyett április végére lettünk kész, de volt olyan önkormányzat, ahol
még májusban is javítottak, és a MÁK csak az ezt követő időpontban teljesítőkre rótt ki
büntetést.
2014 óta a negyedéves pénzforgalmi információs jelentések helyett havi jelentéseket kell
küldenünk, ami azt jelenti, hogy minden hónapban 14 db információs jelentést kell
elkészítenünk. Itt is szigorítottak, 2016-ban már a főkönyvi kivonatokat is fel kellett tölteni,
ami azt jelenti, hogy a könyveléssel a következő hó 20-ig el kellett készülni. A feladatalapú
támogatások igénylése, felhasználása és elszámolása is nagyon sok munkát ad számunkra. A
2015-ös évi támogatások ellenőrzése még csak most fejeződik be, ugyanakkor a 2016-os
támogatásokat január 31-ig kell elszámolni, a 2017-es támogatásokat pedig folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.
Mindezen nehézségek mellett és talán valamennyire ezeknek is köszönhetően az osztályon az
utóbbi két évben nagyon komoly munkaerőhiánnyal, és fluktuációval kellett szembenézni.
Sajnálatos betegségnek köszönhetően a Szaván foglalkoztatott könyvelő helyett kellett először
új könyvelőt keresnünk, majd az osztályon 1996 óta foglalkoztatott nagyon gyakorlottnak
mondható főiskolai végzettségű kolléganőnk került táppénzre, és a mai napig kisebb
megszakításokkal táppénzen van. A helyettesítése nem megoldott. Mindezek mellett az
osztályvezetői tisztséget 2012 óta betöltő, amúgy 2001 óta az osztályon dolgozó (tehát szintén
nagy gyakorlattal rendelkező) kolléganő ment el március végével. A szavai könyvelő
megmaradt álláshelyére végül második felvételre sikerült államháztartási gyakorlattal bíró
felsőfokú végzettségű gazdálkodási szakembert felvenni 2015 szeptemberében, de egy év
múlva október végén már ő is elment másik önkormányzathoz. 2016-ban az üres helyekre
többszöri hirdetések után négy új kolléga érkezett. Áprilistól a hiányzó szavai könyvelő helyére
érkezett új kolléganő. Júliustól egy teljesen kezdő OKJ-s végzettségű fiatal könyvelőnk van,
aki szorgalmasan végzi feladatát, de a gyakorlatot csak idővel tudja megszerezni. Időközben a
sok éve foglalkoztatott, de szakirányú végzettséggel nem rendelkező pénztárosunk szintén
elment a végzettségének megfelelő munkahelyre. Az ő pótlását egy könyvelésen dolgozó
kolléganő vette át, az ő helyére szeptembertől egy vállalkozói könyvelésben jártas középfokú
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végzettségű kolléga érkezett. Az októberben elment könyvelő helyett más államháztartási
területről érkezett felsőfokú könyvelő november közepétől dolgozik nálunk, az önkormányzati
sajátosságokkal most ismerkedik.
Az, hogy mindezek ellenére a feladatainkat időben teljesíteni tudtuk annak is köszönhető, hogy
még mindig jelentős mennyiségű túlmunkát végeztünk 2016-ban. Ezen kívül elkezdtük a
feladatok átszervezését, egyes munkaköri leírásokban pontosításra kerültek bizonyos
folyamatok, amik segítenek a könyvelőknek a faladataik végzésében. Ezeket a szervezési
intézkedéseket, a folyamatok ésszerűsítését folytatjuk 2017-ben is, de ehhez szükséges, hogy
az új kollégák teljes körűen megismerjék és átlássák a gazdasági folyamatokat, feladataikat, és
a szervezeti rendszereket.
2017-től kötelezően át kell térnünk az állami ASP rendszerre, mely újabb feladat elé állítja az
osztályt. A jelenleg dolgozó 5 könyvelőből 4 főnek szinte párhuzamosan kell két új
könyvelőprogramot megtanulnia. Az ASP rendszert a pénzügyi osztályon kívüli, a
gazdálkodási folyamatokban résztvevők (pl. piacfelügyelők, intézményi pénztárkezelők,
számlázók) is használják. Őket is meg kell tanítanunk a program kezelésére.
Jelenleg párhuzamosan dolgozunk a 2016-os könyvelésen és zárási feladatokon, a 14 szervezet
2017. évi költségvetésén és az ASP-s induláson (rendszerbeállítások, feltöltések, számlázások,
pénzkezelések).

III. 3. Igazgatási Osztály: (Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző beszámolója
alapján)
Az Igazgatási Osztály a legnagyobb osztály a Harkányi Közös Hivatalon belül, szerteágazó
feladatkörét és az alkalmazandó jogszabályok széles spektrumát tekintve munkája is a
legsokrétűbb.
Az osztály foglalkozik többek között a szociális ügyek ellátásával. 2016 évben összesen 146 fő
részesült települési támogatásban az alábbiak szerint:
-

gyógyszertámogatás
2 fő
lakásfenntartási
92 fő
rendkívüli élethelyzetre tekintettel
52 fő
-3 fő köztemetés
- 2 fő temetési segély
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
83 fő
ebből hátrányos helyzetű 27 fő
- gyermek rászorultságára tekintettel
23 fő részesült segélyben.
- szociális tűzifa jelenleg 84 m3 kiszállítva, 8m 3 elbírálás alatt, 7 m3 szabad kapacitás.

Főbb feladatainkat 2016. évben a következőképp foglalhatjuk össze:
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Képviselő-testületi ülések előkészítése - míg a harkányi képviselő-testületi ülések előkészítése
napirendek témáitól függően megoszlik a Hivatal három osztálya között, addig a három
társtelepülés: Szava, Márfa és Drávaszerdahely üléseinek előkészítését és a hozzá kapcsolódó
adminisztrációt az Igazgatási Osztály végzi.
A települési képviselő testületek munkájának előkészítése és adminisztrációja mellett Harkány
és a társtelepülések nemzetiségi önkormányzatainak munkáját is az Igazgatási Osztály segíti és
készíti elő.
A birtokvédelmi és kereskedelmi ügyeket dr. Hohner Éva, a rendszeres gyermekvédelmi
ellátást valamint a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézést, a gyermek
rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás, a kapcsolódó statisztikák, a
gyámhivatali megkeresések környezettanulmány és vagyonleltár ügyeket Szabó Mátyásné, a
közterület használattal kapcsolatos ügyintézést pedig Vámosi János és Gyurkovszky Zoltán
közterület felügyelők végzik.
Fentieken kívül a teljesség igénye nélkül az osztály feladatkörébe tartoznak a anyakönyvi
ügyek, közérdekű munka ügyek, termőföld adásvételi szerződések kifüggesztése és egyéb
hirdetmények közzététele, közterületi fakivágások, közterületi fák növényvédelme, állattartási
ügyek, szúnyoggyérítés megrendelése, rovar-és rágcsálóirtás megrendelése, ezen kívül intézzük
a társtelepülések által felvetett különféle ügyeket.
Adócsoport
A 2015 év végi helyi adórendelet módosítás eredményeképpen:
-

csökkentettük a telekadó mértékét;
átláthatóbbá váltak és bizonyos esetekben bővültek a telekadó és az építményadó
mentességi kategóriák;
összességében egyszerűsödött és átláthatóbbá vált az adórendelet.

Számos ügyben a végrehajtás akadálya az volt, hogy nem aktuális bevallási nyomtatvány került
az ügyfélnek átadásra, ami nem tartalmazta a hatályos mentességeket. Ebből okulva
áttekintésre, aktualizálásra, átalakításra kerültek a bevallási nyomtatványok.
A végrehajtás akadálya volt továbbá – sajnos kiemelten nagy összegű hátralékosoknál is- hogy
az adóhatóság nem rendelkezett az adó-megállapítás alapját jelentő bevallással vagy ezen
alapuló jogerős kivető határozattal, vagy egyikkel sem. Az adóalanyok áttekintése során
kiderült, hogy a jelenleg 374 hátralékos 90%-nak nincs bevallása, illetve az összes 4784
építményadó alany 70%-nak hiányos a bevallása. Ennek tudatában végrehajtást sem
foganatosíthattunk az építményadó hátralékosoknál. Megkezdtük e hiányosság felszámolását,
melynek során az adócsoport munkatársai által eddig kiküldésre került több mint 1000 db
felhívás építményadó bevallás benyújtása vonatkozásában és ugyanez – bár kisebb
nagyságrendben- telekadó bevallás vonatkozásában.
A visszaérkező bevallások feldolgozása időigényes feladat, melyet a napi munka elvégzése
mellett folyamatosan végeztek a kollégák 2016-os évben. 2017 év elején folytatott megbeszélés
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alapján a további bevallások kiküldését idén túlóra keretében, a napi munkaidőn kívül fogják
elvégezni, a folyamat felgyorsítása és a végrehajtások mielőbbi megkezdhetősége érdekében.
2016 őszén a szállodákat érintő telekadó kivetések felülvizsgálata is megtörtént, melynek során
megállapítottuk, hogy számos esetben nem is került kivetésre telekadó. Ezen hiányosságot
felszámolandó telekadó bevallások benyújtására szólítottunk fel 6 szállodát.
Fent felsorolt munkafolyamathoz nagy segítséget jelent a Siklósi Járási Földhivataltól
megigényelt adózási földkönyv, melyben Harkány város, illetve a Hivatalhoz tartozó községek
területén lévő összes ingatlan megtalálható.
Megtörtént az eddig használt DOS alapú önkormányzati adónyilvántartó rendszer (ONKADO)
adatainak pontosítása az új- internet alapú – egységes országos ASP rendszerre való átállás
érdekében, mely közel 13000 rekordnyi hiba kijavítását jelenti és rendkívül időigényes feladat
volt az adócsoport munkatársai számára.
Az ASP rendszerre való átállás miatt az Önkormányzat munkatársai képzéseken vettek/vesznek
részt.
A csatlakozáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztés folyamatban van. (gépek cseréje,
kártyaleolvasók beszerzése, új nyomtatók beállítása….)
2016. év során nagyobb hangsúlyt fektettünk a helyi iparűzési adó ellenőrzésére (éves, évközi
bevallások, változás bejelentések feldolgozása, felhívások kiküldése elmulasztott bevallások
esetén, nem bejelentkezett adózók felderítése a Céginfo illetve NAV segítségével).
A kintlévőségek eredményesebb behajtása érdekében folyamatosan lekérdezésre kerülnek az
OEP-es jogviszony-, valamint banki adatok. Ezek feldolgozása és a rendszerben történő
rögzítése időigényes feladat, de fontos lépés a hátralékos állomány csökkentéséhez.
2016. évben május és november hónapokban inkasszáltunk, a behajtási cselekményekből
összesen 9.106.398Ft érkezett be, az alábbiakban részletezve:
Befolyt összegek behajtási cselekményekből
Inkasszó
4.208.229Ft
Munkahelyi letiltás
11.344Ft
Nyugdíj letiltás
9.347Ft
Fiz. Felszólítás
4.877.478Ft
Összesen
9.106.398Ft
A hatékonyabb munkavégzés és feladatelosztás érdekében megszüntettük az egy irodában levő
ügyintézői zsúfoltságot és két irodába osztottuk az ügyintézőket, valamint újraosztottuk,
részletesebben rögzítettük és átstrukturáltuk a munkaköröket.
Az idegenforgalmi adó ellenőröket bevontuk a magánszemélyek idegenforgalmi adó
bevallásainak nyomon követésébe, a felszólítások elkészítésébe.
A 2016-os év folyamán a szállodák és magánszállásadók körében is megtörtént az adóhatósági
nyilvántartás aktualizálása a már nem működő szállásadók kiszűrésével.
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Az idegenforgalmi adó tekintetében az ellenőrzés keretében hivatalos hatósági eljárást is
indítottunk szállásadónál, amelyre mindeddig nem volt példa.
A bevallási kötelezettségüket nem teljesítő magánszemélyek részére kiküldésre kerültek a
felszólítások, melyre idáig szintén nem volt példa az adóhatóság munkája során. A visszaérkező
bevallások feldolgozása megtörtént.
Bővítésre került az adóhatóság létszáma, mellyel a végrehajtások szervezett elkezdését és a
feladatok hatékonyabb elvégzését szeretnénk biztosítani.

IV. Jegyzői, vezetői összefoglaló
A 2016. év is munkával teli időszak volt a hivatal életében. Még mindig számos elmaradt
feladatot kellett pótolni. Az elmaradt feladatok pótlásának egyik kardinális kérdése volt
továbbra is az adócsoport munkájának segítése. Ennek keretében több száz ügyirat került
felülvizsgálatra főként telek-és építményadó vonatkozásában, az ezzel kapcsolatos teendők
átnyúlnak még az idei évre is. Másik fontos feladat a Hivatal és az Önkormányzat munkáját
alapvetően meghatározó dokumentumok felülvizsgálata volt, amelyet az Állami Számvevőszék
által elkészített Jelentés és az arra összeállított intézkedési terv is tartalmaz.
2016-ban elkészült a Hivatal új Szervezeti-és Működési Szabályzata, módosítottuk a Hivatalt
létrehozó megállapodás szövegét, új vagyonrendeletet alkotott az önkormányzat, elfogadásra
került a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia végleges
változata, elkészült a város gyógyhelyfejlesztési stratégiája, szociális szolgáltatástervezési
koncepciója valamint a település környezetvédelmi programja.
Az önkormányzati vagyonkataszter teljes felülvizsgálata megtörtént, ennek keretében az
ingatlanok áttekintésén és rendszerbe sorolásán már túl vagyunk, az ingó vagyon
állapotfelmérése, új rendszerbe történő felvitele még folyamatban van. Ezen munkákban aktív
szerepet kapott a Hivatal műszaki és pénzügyi osztálya.
A Hivatali belső Szabályzatok megalkotásának sora még nem ért véget, a munkát a 2017. évben
is folytatni kell.
Az önkormányzati rendeletek 2015-ben megkezdett felülvizsgálata is folytatódott, mára a
hatályos rendeletek közel fele átfogó felülvizsgálaton esett át, de a folyamat teljes befejezése
még kb. ugyanennyi időt vesz igénybe. Több olyan tárgykörben is rendeletalkotásra került sor,
amely a korábbi években elmaradt, rendelet született a:
-

a közterületi térfigyelő rendszerről;
az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről;

Új rendelet elfogadásával újra szabályozásra került:
-

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló rendelet,
a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet;
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-

valamint az
Szabályzata.

önkormányzat

többször

módosított

Szervezeti-és

Működési

A hivatali működés másik fontos területe a 2015. évben kezdődött és 2016-ban is hasonló
léptékben folyó igen aktív testületi munka kiszolgálása volt. A képviselő-testület és a
pénzügyi bizottság intenzív munkájának eredményeképpen nem kis feladat volt az ülések és az
egyes napirendek alapos előkészítése, irattervezetek megfogalmazása. Az előterjesztések
többsége jó színvonalon, gyorsan, és az aktuális témát körüljárva készült el.
2016 a pályázatok tekintetében is az előkészítés éve volt; a tavalyi évben összesen: 18 db
pályázat előkészítésében vett részt a Hivatal, 5 millió Ft-tól kezdve az 1 md-os nagyságrendű
pályázatig; e tevékenység folyamatosan fontos kapacitásokat igényelt főként a műszaki
osztálytól, de a jegyzői munkavégzés szintjén is. Ha beadott pályázataink nagyobb része sikeres
lesz, mindenképp elodázhatatlan a műszaki osztály humán-kapacitásának megerősítése is.
A napi ügymenet mellett több nagyobb volumenű, külön feladat is jelentkezett a 2016-os évben:
•
az országos népszavazással összefüggő helyi választási irodai feladatok ellátása is, a
választás törvényes lebonyolítása, amelynek maradéktalanul eleget tettünk;
•
a 2015-ben indult, és 2016-ban jelentéssel záruló ÁSZ vizsgálat által feltárt, elsősorban
dokumentációs hiányosságok pótlása; - amelyekkel kapcsolatos feladataink még nem zárultak
le egészen;
•
a Városgazdálkodási Zrt. létrehozásának jogi előkészítő feladatai;
•
Muslinca sor bontás-telekalakítás- építési engedély megszerzése,
•
az önkormányzati vagyon-nyilvántartás (kataszter) felülvizsgálata;
•
a gépállomási területekre vonatkozó csereszerződések jogi előkészítése;
•
a helyi iskola működtetési jogának átadása, ingatlan vagyonkezelésbe vétele
tárgykörben – több körös tárgyalás, és az átvétel jogi előkészítése a KLIKK-el;
•
az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet átadásával kapcsolatos feladatok valamint
•
a harkányi ügyeleti ellátás problémájának megoldása;
· az év végén induló ASP-program átállásra való felkészülés, amelynek legnagyobb
kihívásai 2017-ben fognak jelentkezni.
A hivatal munkatársai összességében felvették a jelenlegi elvárásokhoz igazodó munkatempót,
megfelelő minőségben látták el megnövekedett feladataikat, főleg, ha figyelembe vesszük a
nagymértékű személyi változásokat! A megkezdett munkafolyamatokat mindenképp folytatni
fogjuk.
A szakemberhiány miatt jelentkező kapacitáshiányt azonban – főleg a pénzügyi osztályon –
nem tudtuk teljes egészében megoldani, ez várhatóan az idei évben is nagy kihívás lesz.
Emellett, amennyiben a nagy számban beadott pályázataink legalább egy része sikeres lesz, fel
kell készülnünk a műszaki osztály kapacitásainak bővítésére is.
A fentieken túl kiemelt célnak tekintem az ügyfélkapcsolatok és ügyintézés hatékonyságának
növelését, ennek keretében ügyfél-elégedettségi kérdőív és problémakezelési
formanyomtatvány bevezetését is tervezzük a közeljövőben.
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Harkány, 2017. január 21.

Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.
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Tárgy: Beszámoló a Harkányi Közös
Önkormányzati
Hivatal
2016.
évi
tevékenységéről
Melléklet: Beszámoló

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
8. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1. oldal előterjesztés
12.oldal Beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi tevékenységéről
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: A Hivatal aljegyzőjének és osztályvezetőinek
valamint a titkárság és a személyzeti feladatokat ellátó köztisztviselő adatszolgáltatásai és
beszámolói alapján Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 81. § (3)
bekezdés f.) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal
tevékenységéről.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a reá irányadó jogszabályok valamint a mindenkor
hatályos szervezeti-és működési szabályzata alapján végzi a munkáját. A törvényi
kötelezettségnek is eleget téve, de azon kívül is fontosnak tartva a képviselő-testület
tájékoztatását a Hivatal által végzett munkáról, az előterjesztés mellékleteként a jegyző
elkészítette a beszámolót.
A beszámolóban igyekeztünk átfogó képet adni a hivatal mindennapi munkavégzéséről; de az
anyagban található információ a hivatalban rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekről,
az egyes szervezeti egységek/osztályok munkájáról, valamint zárásként egy vezetői konklúziót
is tartalmaz. Külön beszámoló készül- tehát jelen dokumentum nem tér ki e területekre - a belső
ellenőrzésről, és a költségvetési beszámoló részeként részletes tájékoztatást kap majd a T.
Képviselő-testület a helyi adók beszedett összegéről azok alakulásáról, valamint a költségvetés
végrehajtásáról.
Kérem a T. Képviselő-testülettől a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
jegyző
Harkány, 2017. január 10.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző
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BESZÁMOLÓ

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben végzett munkájáról
I. A hivatal emberi erőforrás szervezete.
A Hivatal létszámát a Hivatalt létrehozó Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a Mötv.
85.§ (5) bekezdése alapján a Harkányi Képviselő-testület határozza meg. Ennek alapján 2016ben az engedélyezett létszám 30 fő volt – ebből betöltött létszám 28 fő - mely tartalmazza a
kirendeltség működésében érintettek létszámát is. (A létszám a tartós táppénzek és betöltetlen
pü.oszt.vez. státusz miatt volt kevesebb.)
2016. évben a hivatal személyi állományában az alábbi változások történtek:
Tartósan távollévők:
státusz

jogcím

Pénzügyi ügyintéző
Műszaki üi/pályázati referens

adóhatósági ügyintéző

Keresőképtelenség
GYED
GYED

2016. évi létszám-mozgás
jogcím
jelleg
Kinevezés

időpont

Határozatlan időre
Határozott időre (helyettesítés

Kinevezés

időtartam
2016.01.01.-2016.01.29.;2016.03.06.04.29;2016.09.05-2016.12.20.
2015.07.07-től folyamatos
2015.10.15-től folyamatos

céljából)

Határozott időre (feladat ellátása

kinevezés

céljából)

kinevezés

Határozatlan időre

kinevezés

Határozatlan időre
Határozott időre (feladat ellátása

Kinevezés

céljából)

kinevezés

Határozatlan időre
megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

munkakör

2016.04.07 pénzügyi ügyintéző
2016.06.20 adóigazgatási ügyintéző
2016.07.01 pénzügyi ügyintéző
pénzügyi-számviteli
2016.09.01 ügyintéző
2016.09.12 adóigazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző (4
2016.11.01 órás)
pénzügyi-számviteli
2016.11.15 ügyintéző
2016.03.31 pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ügyintéző
2016.08.31. (pénztáros)
2016.08.31. Adóigazgatási ügyintéző
pénzügyi-számviteli
2016.10.31 ügyintéző

A hivatalt a polgármester irányításával a jegyző vezeti.
A hivatali szervezet három osztállyal végezte szakmai munkáját.
A létszám a következőképpen alakult az elmúlt évben: (az éves átlaglétszám alapján)
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Vezető beosztású köztisztviselő:

Ügyintéző:
Ügykezelő:

1 fő jegyző
1 fő aljegyző (egyben hatósági osztályvezető)
1 fő osztályvezető
24 fő (melyből 1 fő pénzügyi osztályvezetői megbízás)
1 fő

2016. évben a köztisztviselők végzettség szerinti megoszlásának alakulása (2016.12.31-i
állapot)
besorolási osztály
I.
II.
ügykezelő
Összesen:

nő
14
11
1
26

férfi
2
5
7

összesen
16
16
1
33

Természetesen nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a köztisztviselők számára előírt
képesítési követelmény szerint valamennyi felső-, és középfokú végzettségű köztisztviselőnek
a meglévő képzettsége mellett kötelező érvénnyel közigazgatási alap, illetőleg közigazgatási
szakvizsgát kell tennie egy/két éven belül. Továbbá bizonyos szakterületeken a szakmai
szakvizsgák megléte is követelmény. (pl. anyakönyvi igazgatás)
Összességében a megfelelő iskolai, szakmai végzettség és képesítés megszerzésére való
beiskolázás nagyon nagy körültekintést igényel, hogy ne legyen fennakadás egy-egy
munkaterület ellátásában. Jogszabályi kötelezettség, hogy minden évben el kell készíteni az
adott évre szóló képzési tervet.
Fentiek alapján az elmúlt évben a képzések, vizsgák száma az alábbiak szerint alakult:
Közigazgatási alapvizsgát tett: 0 fő
Közigazgatási szakvizsgát tett: 0 fő
A közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint az elmúlt évben (2016.12.31i állapot)
életkor
21-30
31-40
41-50
51-60
61összesen:

nő
3
10
7
6
1
27

férfi
2
2
2
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átlagéletkor: 41 év

4

összesen
5
12
9
6
1
33

II. Tárgyi feltételek:
2016-ben a Hivatalban több informatikai fejlesztés történt, ezek egy része önerőből, más része
pályázati forrásból.
a.) Pályázati forrás: a tavalyi év végén elnyert ASP-Program pályázat keretében
beszereztünk 12 db új munkaállomást, és egy laptopot operációs rendszerrel és irodai
programcsomaggal együtt, valamint a kötelező ASP-átállás feltételeinek biztosítása
érdekében 33 db kártyaolvasót, pályázati forrásból, önerő nélkül.
b.) Önerőből történő fejlesztések: új Hivatali levelező-szerver került beszerzésre, tekintettel
arra, hogy a levelező rendszer a tavalyi év elején a szerver elavultsága miatt leállt. Ezen
kívül 1db munkaállomást szereztünk be (hardver/szoftver) az új adós és az új pénzügyes
kolléganőnek, illetve egy adós kollégánál gép-csere történt.
c.) Nyomatképző készülékek vonatkozásában a Hivatalba 11 db új készüléket szereztünk
be, a régi, elavult, és év végére már igen sok problémával működő gépek helyett.
A fenti intézkedések megtételével a hivatal által használt eszközállomány minősége
jelentős mértékben javult.
A lecserélt – de még működőképes – számítógépek némelyike elhelyezhető kisebb
rendszerigényű feladatok ellátásához esetlegesen Operációs Rendszer cseréjével. (Pl.: a
Vendégellenőrök részére illetve porta-szolgálatnál az ügyfelek részére információ adás
támogatásához, postakönyv feldolgozáshoz.)
A 2013-as év előtt gyártott számítógép-alaplappal rendelkező munkaállomások ugyan
működőképesek, de működésük instabillá válhat, ezért további 5db munkaállomás cseréje
várható 1- max. 2 éven belül.
Monitorok tekintetében – az ASP központi fejlesztése miatt is - előfordulhat, hogy cserék
válnak szükségessé, ami nagyságrendileg 6-10 db-ot jelenthet. Jelen állás szerint min. 21”
átmérőjű megjelenítőkről lehet szó. (Az ASP min. 17”-t írt elő.)
Az időjárás változékonysága illetve a gyakori áramkimaradások miatt a szünetmentes
áramforrások beszerzése továbbra is indokolt. Néhány munkaállomás – főleg az újonnan
beszerzettek – rendelkeznek ilyen kiegészítővel. Az Internet-hozzáférések racionalizálása okán
néhány (2-3 db) hálózati eszköz (router, switch) beszerzése is indokolt lehet.
A Hivatal zökkenőmentes működéséhez szükséges tárgyi feltételek között meg kell említeni,
hogy több kisebb, komfortnövelő beruházás is megtörtént az elmúlt évben, melyek közül a
legfontosabbak:
a.) bővítettük a Hivatal Pénzügyi osztálya rendelkezésére álló iroda területét, a nyitott
terasz beépítésével;
b.) a Hivatal épületén több, rossz állapotban lévő nyílászárót is kicseréltünk;
c.) a nyári melegben történő munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében a Hivatal
emeleti irodáiban 9 db klímaberendezéseket szereltettünk be; az épület tetejét
szigetelték;
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d.) kisebb mennyiségben irodabútor-és irodaszékek beszerzésére is sor került.

III. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeinek
beszámolója
Titkársági, Testületi feladatok:
A Titkárság nem önálló szervezeti egység, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján ellátja a képviselő-testület és a bizottságok valamint a nemzetiségi önkormányzatok
működésével kapcsolatos feladatokat, nemcsak Harkány, de az ide tartozó három kistelepülés
vonatkozásában is (Drávaszerdahely, Márfa, Szava).
A Képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző tevékenységi körének egyik
legfontosabb területe. Biztosítani kell az előterjesztések igazgatási-szakmai színvonalát, a
szükséges információk begyűjtését és feldolgozását.
2016-ban Harkány Város Képviselő-testülete 25 (2015-ben: 30) alkalommal ülésezett, ebből
10 ülés rendkívüli ülés volt. A kötelező éves közmeghallgatást 2016.01.25. napján
megtartották. Az egész évi munka során:
Ø 26 (2015-ben: 36) rendeletet alkotott, és
Ø 283 (2015-ben: 243) határozatot hozott.
Az Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 17
alkalommal (2015-ben: szintén 17 alkalommal) tartott ülést, amelyek keretében összesen 120
db (2015-ben: 85) határozatot hozott; míg a Jogi és Szociális Bizottság 11 (2015-ben: 5)
alkalommal ülésezett és 23 db (2015-ben:11) határozatot hozott.
A Városban tavaly két nemzetiség alakított önkormányzatot, amelyek működésének
bemutatására az alábbi adatok jellemzőek:
Nemzetiségi
Ülések
száma Közmeghallgatás
Határozatok
Önk.neve:
közmeghallgatással: időpontja:
száma:
Horvát
Nemzetiségi 12
2016.
12.
08. 116
Önk.
Német
Nemzetiségi 14
2016.
12.
12. 87
Önk.

db
db

Ügyiratforgalmi adatok hivatali szinten:
- főszámok: 6051 (2015-ben:5255; 2014-ben ez a szám: 4567 volt!)
- alszámok: 15970 (2015-ben: 13.580; 2014-ben ez a szám: 3617 volt!)
A fenti adatokból látható, hogy az ügyiratforgalom az elmúlt két évben folyamatosan
emelkedett, a 2014. évhez képest a főszámoknál 30%-al (!) nőtt; a tavalyi évben az előző évhez
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képest ez a növekedési arány 15% a főszámok esetében. Még kirívóbb az emelkedés az
alszámoknál, a tavalyi évhez képest itt 17%-os emelkedés tapasztalható. A mutató egyaránt
érzékelteti a hivatali apparátussal szemben megnövekedett elvárásokat, valamint a leterheltség
folyamatos növekedését.

III.1. Műszaki osztály (Albrecht Ferenc ov. beszámolója)
1./ Az osztály felépítése:
Albrecht Ferenc
osztályvezető
Fischer Erzsébet vezető-főtanácsos
műszaki ügyintéző
Csillag Dániel előadó
infokommunikációs-műszaki ügyintéző
Benkő Zsuzsanna (Pintér-Varga Nikoletta helyett 2015.10.01-től)
pályázati ügyintéző-pályázati referens

2./ Feladatkörök (több területen a közös önkormányzatokra is vonatkoztatva):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Önkormányzati beruházások tervezése, szervezése
Beszerzések lebonyolítása, közbeszerzések előkészítése
Képviselő-testületi anyagok előkészítése
Fejlesztési tervek előkészítése, műszaki ellenőrzés
Pályázatok figyelése, írása
Város kommunális működésével kapcsolatos feladatok:
gáz, víz, szennyvíz, csapadék, közlekedés, útügy, közművek, közvilágítás,
hulladékügyek
Parkoló-üzemeltetés
Az Önkormányzat és intézményei infokommunikációs ügyeinek intézése
Katasztrófa,- és polgári védelmi feladatok
Az Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása,
lebonyolíttatása
Ingatlan értékesítési ügyek
Tűzvédelmi ügyek
Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, vagyonkataszter vezetés
Városgondnoksági feladatok koordinálása
Jogszabály által előírt hatósági ügyek intézése
Rendezési tervvel, fejlesztési stratégiákkal kapcsolatos előkészítés, koordinálás

3./ 2016 évi ügyiratforgalom, testületi ülések:
Az osztálynak iktatott ügyirata 316 főszám és 877 alszám volt, az osztálynak nagyságrendileg
50 előterjesztése volt a Képviselő-Testületi ülésekre.
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4./ 2016-ban az osztály által koordinált főbb fejlesztések, eredmények:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fürdő csúszda építés II-es ütem (részben)
Hegyi utak aszfaltozása (4850-4819 hrsz) – 3,4 MFt
Klauzál utcai áteresz és csomópont felújítása – 625 EFt
Művelődési Ház törött nyílászárók cseréje – 265 EFt
Művelődési Ház belső szélfogó nyílászáróinak cseréje – 800 EFt
Művelődési Ház hátsó terasz felújítása – 400 EFt
Zsigmondy sétány szennyvíz rekonstrukció – 32 MFt
Sportcsarnok kéményfelújítás – 285 EFt
Sportcsarnok bevilágító ablakok felújítása – 2,4 MFt
Városgazdálkodástól rendelt munkák:
Mackó tanya bekötő út mart aszfaltozása – 1,5 MFt
Fürdő előtti járda felújítás – 545 EFt
Virágtartó ládák, pad megrendelése – 2 MFt
Zöldhulladék elszállítás a 200 hrsz-ú ingatlanról – 2 MFt
Iskola udvar és garázs felújítás – 2,3 MFt
Iskola tantermek villamossági felújítása – 1,6 MFt
Arany J. és Táncsics utcai kátyúzások – 2,3 MFt
Arany János utcai parkolás kialakítása – 5,1 MFt
Arany J. utcai járdaépítés – 1,4 MFt

5./ 2016 évi nyertes pályázatok:
·
·
·

Fürdőfelújítás, Kormányhatározat – 1 Milliárd Ft (100 %)
Szőlőhegyi utak felújítása VIS MAIOR – 5,815 MFt (65,9 %)
Önkormányzati ASP rendszer kiépítése, Széchenyi 2020 – 7 MFt (100 %)

Ezen kívül 14 további beadott és 5 előkészítés alatti pályázatunk van.
6./ 2016 évi közbeszerzések:
·

Összesen 9 db közbeszerzési és számos beszerzési eljárás került lebonyolításra.

7./ 2016 évi jelentősebb dokumentumok elkészítése/elkészíttetése:
·
·
·

2 ízben rendezési terv-módosítás
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése
Környezetvédelmi Program elkészítése

III.2. Pénzügyi Osztály 2016. évi beszámolója (Urmankovics Ágota ov. beszámolója)
A Pénzügyi Osztály elsődleges feladata a négy önkormányzat, a négy nemzetiségi
önkormányzat, a két óvodafenntartó társulás, a hozzájuk tartozó óvodák, valamint a Harkányi
Önkormányzathoz tartozó Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Harkányi Kulturális és
Sportközpont gazdálkodásával, könyvvezetésével, beszámolójával kapcsolatos feladatok
ellátása.
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Mindezt egy folyamatosan változó környezetben, megújuló feltételrendszer mellett kell
elvégezni.
Az első jelentős változás 2012-ben kezdődött a munkánk feltételeiben, amikor az 1990-es évek
óta használt programról átálltunk egy integrált gazdálkodási rendszerre. A további újdonság az
volt, hogy minden szerv külön adószámot kapott, ezért az addigi egy közös beszámoló helyett
tíznél több beszámolót kellett készítenünk. 2013-ra már határidőre tudtunk végezni a
feladatainkkal, 2014-ben azonban az államháztartási számvitel teljes mértékben megváltozott,
mely jelentős többletfeladatot rótt ránk, valamint a programozókra is, aminek következtében
egész évben folyamatosan fejlesztették a programunkat, több száz hibajelentést küldtünk, majd
vártunk a javításra. Az adatszolgáltatások csúszással, nagyon sok többletmunkával készültek
el. A beszámolókat, havi jelentéseket fogadó KGR-es rendszer (MÁK) is nagyon sok
változtatáson ment keresztül. Mindezeknek köszönhetően a 2015-ös könyvelést is szinte csak a
második félévben tudtuk elkezdeni, ezért a 2016-os év első negyedévében csak jelentős (több
száz órás) túlmunkával sikerült elkészíteni a 2015-ös éves beszámolót. Országosan is csúszott
a határidő, március eleje helyett április végére lettünk kész, de volt olyan önkormányzat, ahol
még májusban is javítottak, és a MÁK csak az ezt követő időpontban teljesítőkre rótt ki
büntetést.
2014 óta a negyedéves pénzforgalmi információs jelentések helyett havi jelentéseket kell
küldenünk, ami azt jelenti, hogy minden hónapban 14 db információs jelentést kell
elkészítenünk. Itt is szigorítottak, 2016-ban már a főkönyvi kivonatokat is fel kellett tölteni,
ami azt jelenti, hogy a könyveléssel a következő hó 20-ig el kellett készülni. A feladatalapú
támogatások igénylése, felhasználása és elszámolása is nagyon sok munkát ad számunkra. A
2015-ös évi támogatások ellenőrzése még csak most fejeződik be, ugyanakkor a 2016-os
támogatásokat január 31-ig kell elszámolni, a 2017-es támogatásokat pedig folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.
Mindezen nehézségek mellett és talán valamennyire ezeknek is köszönhetően az osztályon az
utóbbi két évben nagyon komoly munkaerőhiánnyal, és fluktuációval kellett szembenézni.
Sajnálatos betegségnek köszönhetően a Szaván foglalkoztatott könyvelő helyett kellett először
új könyvelőt keresnünk, majd az osztályon 1996 óta foglalkoztatott nagyon gyakorlottnak
mondható főiskolai végzettségű kolléganőnk került táppénzre, és a mai napig kisebb
megszakításokkal táppénzen van. A helyettesítése nem megoldott. Mindezek mellett az
osztályvezetői tisztséget 2012 óta betöltő, amúgy 2001 óta az osztályon dolgozó (tehát szintén
nagy gyakorlattal rendelkező) kolléganő ment el március végével. A szavai könyvelő
megmaradt álláshelyére végül második felvételre sikerült államháztartási gyakorlattal bíró
felsőfokú végzettségű gazdálkodási szakembert felvenni 2015 szeptemberében, de egy év
múlva október végén már ő is elment másik önkormányzathoz. 2016-ban az üres helyekre
többszöri hirdetések után négy új kolléga érkezett. Áprilistól a hiányzó szavai könyvelő helyére
érkezett új kolléganő. Júliustól egy teljesen kezdő OKJ-s végzettségű fiatal könyvelőnk van,
aki szorgalmasan végzi feladatát, de a gyakorlatot csak idővel tudja megszerezni. Időközben a
sok éve foglalkoztatott, de szakirányú végzettséggel nem rendelkező pénztárosunk szintén
elment a végzettségének megfelelő munkahelyre. Az ő pótlását egy könyvelésen dolgozó
kolléganő vette át, az ő helyére szeptembertől egy vállalkozói könyvelésben jártas középfokú
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végzettségű kolléga érkezett. Az októberben elment könyvelő helyett más államháztartási
területről érkezett felsőfokú könyvelő november közepétől dolgozik nálunk, az önkormányzati
sajátosságokkal most ismerkedik.
Az, hogy mindezek ellenére a feladatainkat időben teljesíteni tudtuk annak is köszönhető, hogy
még mindig jelentős mennyiségű túlmunkát végeztünk 2016-ban. Ezen kívül elkezdtük a
feladatok átszervezését, egyes munkaköri leírásokban pontosításra kerültek bizonyos
folyamatok, amik segítenek a könyvelőknek a faladataik végzésében. Ezeket a szervezési
intézkedéseket, a folyamatok ésszerűsítését folytatjuk 2017-ben is, de ehhez szükséges, hogy
az új kollégák teljes körűen megismerjék és átlássák a gazdasági folyamatokat, feladataikat, és
a szervezeti rendszereket.
2017-től kötelezően át kell térnünk az állami ASP rendszerre, mely újabb feladat elé állítja az
osztályt. A jelenleg dolgozó 5 könyvelőből 4 főnek szinte párhuzamosan kell két új
könyvelőprogramot megtanulnia. Az ASP rendszert a pénzügyi osztályon kívüli, a
gazdálkodási folyamatokban résztvevők (pl. piacfelügyelők, intézményi pénztárkezelők,
számlázók) is használják. Őket is meg kell tanítanunk a program kezelésére.
Jelenleg párhuzamosan dolgozunk a 2016-os könyvelésen és zárási feladatokon, a 14 szervezet
2017. évi költségvetésén és az ASP-s induláson (rendszerbeállítások, feltöltések, számlázások,
pénzkezelések).

III. 3. Igazgatási Osztály: (Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző beszámolója
alapján)
Az Igazgatási Osztály a legnagyobb osztály a Harkányi Közös Hivatalon belül, szerteágazó
feladatkörét és az alkalmazandó jogszabályok széles spektrumát tekintve munkája is a
legsokrétűbb.
Az osztály foglalkozik többek között a szociális ügyek ellátásával. 2016 évben összesen 146 fő
részesült települési támogatásban az alábbiak szerint:
-

gyógyszertámogatás
2 fő
lakásfenntartási
92 fő
rendkívüli élethelyzetre tekintettel
52 fő
-3 fő köztemetés
- 2 fő temetési segély
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
83 fő
ebből hátrányos helyzetű 27 fő
- gyermek rászorultságára tekintettel
23 fő részesült segélyben.
- szociális tűzifa jelenleg 84 m3 kiszállítva, 8m 3 elbírálás alatt, 7 m3 szabad kapacitás.

Főbb feladatainkat 2016. évben a következőképp foglalhatjuk össze:
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Képviselő-testületi ülések előkészítése - míg a harkányi képviselő-testületi ülések előkészítése
napirendek témáitól függően megoszlik a Hivatal három osztálya között, addig a három
társtelepülés: Szava, Márfa és Drávaszerdahely üléseinek előkészítését és a hozzá kapcsolódó
adminisztrációt az Igazgatási Osztály végzi.
A települési képviselő testületek munkájának előkészítése és adminisztrációja mellett Harkány
és a társtelepülések nemzetiségi önkormányzatainak munkáját is az Igazgatási Osztály segíti és
készíti elő.
A birtokvédelmi és kereskedelmi ügyeket dr. Hohner Éva, a rendszeres gyermekvédelmi
ellátást valamint a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézést, a gyermek
rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás, a kapcsolódó statisztikák, a
gyámhivatali megkeresések környezettanulmány és vagyonleltár ügyeket Szabó Mátyásné, a
közterület használattal kapcsolatos ügyintézést pedig Vámosi János és Gyurkovszky Zoltán
közterület felügyelők végzik.
Fentieken kívül a teljesség igénye nélkül az osztály feladatkörébe tartoznak a anyakönyvi
ügyek, közérdekű munka ügyek, termőföld adásvételi szerződések kifüggesztése és egyéb
hirdetmények közzététele, közterületi fakivágások, közterületi fák növényvédelme, állattartási
ügyek, szúnyoggyérítés megrendelése, rovar-és rágcsálóirtás megrendelése, ezen kívül intézzük
a társtelepülések által felvetett különféle ügyeket.
Adócsoport
A 2015 év végi helyi adórendelet módosítás eredményeképpen:
-

csökkentettük a telekadó mértékét;
átláthatóbbá váltak és bizonyos esetekben bővültek a telekadó és az építményadó
mentességi kategóriák;
összességében egyszerűsödött és átláthatóbbá vált az adórendelet.

Számos ügyben a végrehajtás akadálya az volt, hogy nem aktuális bevallási nyomtatvány került
az ügyfélnek átadásra, ami nem tartalmazta a hatályos mentességeket. Ebből okulva
áttekintésre, aktualizálásra, átalakításra kerültek a bevallási nyomtatványok.
A végrehajtás akadálya volt továbbá – sajnos kiemelten nagy összegű hátralékosoknál is- hogy
az adóhatóság nem rendelkezett az adó-megállapítás alapját jelentő bevallással vagy ezen
alapuló jogerős kivető határozattal, vagy egyikkel sem. Az adóalanyok áttekintése során
kiderült, hogy a jelenleg 374 hátralékos 90%-nak nincs bevallása, illetve az összes 4784
építményadó alany 70%-nak hiányos a bevallása. Ennek tudatában végrehajtást sem
foganatosíthattunk az építményadó hátralékosoknál. Megkezdtük e hiányosság felszámolását,
melynek során az adócsoport munkatársai által eddig kiküldésre került több mint 1000 db
felhívás építményadó bevallás benyújtása vonatkozásában és ugyanez – bár kisebb
nagyságrendben- telekadó bevallás vonatkozásában.
A visszaérkező bevallások feldolgozása időigényes feladat, melyet a napi munka elvégzése
mellett folyamatosan végeztek a kollégák 2016-os évben. 2017 év elején folytatott megbeszélés
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alapján a további bevallások kiküldését idén túlóra keretében, a napi munkaidőn kívül fogják
elvégezni, a folyamat felgyorsítása és a végrehajtások mielőbbi megkezdhetősége érdekében.
2016 őszén a szállodákat érintő telekadó kivetések felülvizsgálata is megtörtént, melynek során
megállapítottuk, hogy számos esetben nem is került kivetésre telekadó. Ezen hiányosságot
felszámolandó telekadó bevallások benyújtására szólítottunk fel 6 szállodát.
Fent felsorolt munkafolyamathoz nagy segítséget jelent a Siklósi Járási Földhivataltól
megigényelt adózási földkönyv, melyben Harkány város, illetve a Hivatalhoz tartozó községek
területén lévő összes ingatlan megtalálható.
Megtörtént az eddig használt DOS alapú önkormányzati adónyilvántartó rendszer (ONKADO)
adatainak pontosítása az új- internet alapú – egységes országos ASP rendszerre való átállás
érdekében, mely közel 13000 rekordnyi hiba kijavítását jelenti és rendkívül időigényes feladat
volt az adócsoport munkatársai számára.
Az ASP rendszerre való átállás miatt az Önkormányzat munkatársai képzéseken vettek/vesznek
részt.
A csatlakozáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztés folyamatban van. (gépek cseréje,
kártyaleolvasók beszerzése, új nyomtatók beállítása….)
2016. év során nagyobb hangsúlyt fektettünk a helyi iparűzési adó ellenőrzésére (éves, évközi
bevallások, változás bejelentések feldolgozása, felhívások kiküldése elmulasztott bevallások
esetén, nem bejelentkezett adózók felderítése a Céginfo illetve NAV segítségével).
A kintlévőségek eredményesebb behajtása érdekében folyamatosan lekérdezésre kerülnek az
OEP-es jogviszony-, valamint banki adatok. Ezek feldolgozása és a rendszerben történő
rögzítése időigényes feladat, de fontos lépés a hátralékos állomány csökkentéséhez.
2016. évben május és november hónapokban inkasszáltunk, a behajtási cselekményekből
összesen 9.106.398Ft érkezett be, az alábbiakban részletezve:
Befolyt összegek behajtási cselekményekből
Inkasszó
4.208.229Ft
Munkahelyi letiltás
11.344Ft
Nyugdíj letiltás
9.347Ft
Fiz. Felszólítás
4.877.478Ft
Összesen
9.106.398Ft
A hatékonyabb munkavégzés és feladatelosztás érdekében megszüntettük az egy irodában levő
ügyintézői zsúfoltságot és két irodába osztottuk az ügyintézőket, valamint újraosztottuk,
részletesebben rögzítettük és átstrukturáltuk a munkaköröket.
Az idegenforgalmi adó ellenőröket bevontuk a magánszemélyek idegenforgalmi adó
bevallásainak nyomon követésébe, a felszólítások elkészítésébe.
A 2016-os év folyamán a szállodák és magánszállásadók körében is megtörtént az adóhatósági
nyilvántartás aktualizálása a már nem működő szállásadók kiszűrésével.
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Az idegenforgalmi adó tekintetében az ellenőrzés keretében hivatalos hatósági eljárást is
indítottunk szállásadónál, amelyre mindeddig nem volt példa.
A bevallási kötelezettségüket nem teljesítő magánszemélyek részére kiküldésre kerültek a
felszólítások, melyre idáig szintén nem volt példa az adóhatóság munkája során. A visszaérkező
bevallások feldolgozása megtörtént.
Bővítésre került az adóhatóság létszáma, mellyel a végrehajtások szervezett elkezdését és a
feladatok hatékonyabb elvégzését szeretnénk biztosítani.

IV. Jegyzői, vezetői összefoglaló
A 2016. év is munkával teli időszak volt a hivatal életében. Még mindig számos elmaradt
feladatot kellett pótolni. Az elmaradt feladatok pótlásának egyik kardinális kérdése volt
továbbra is az adócsoport munkájának segítése. Ennek keretében több száz ügyirat került
felülvizsgálatra főként telek-és építményadó vonatkozásában, az ezzel kapcsolatos teendők
átnyúlnak még az idei évre is. Másik fontos feladat a Hivatal és az Önkormányzat munkáját
alapvetően meghatározó dokumentumok felülvizsgálata volt, amelyet az Állami Számvevőszék
által elkészített Jelentés és az arra összeállított intézkedési terv is tartalmaz.
2016-ban elkészült a Hivatal új Szervezeti-és Működési Szabályzata, módosítottuk a Hivatalt
létrehozó megállapodás szövegét, új vagyonrendeletet alkotott az önkormányzat, elfogadásra
került a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia végleges
változata, elkészült a város gyógyhelyfejlesztési stratégiája, szociális szolgáltatástervezési
koncepciója valamint a település környezetvédelmi programja.
Az önkormányzati vagyonkataszter teljes felülvizsgálata megtörtént, ennek keretében az
ingatlanok áttekintésén és rendszerbe sorolásán már túl vagyunk, az ingó vagyon
állapotfelmérése, új rendszerbe történő felvitele még folyamatban van. Ezen munkákban aktív
szerepet kapott a Hivatal műszaki és pénzügyi osztálya.
A Hivatali belső Szabályzatok megalkotásának sora még nem ért véget, a munkát a 2017. évben
is folytatni kell.
Az önkormányzati rendeletek 2015-ben megkezdett felülvizsgálata is folytatódott, mára a
hatályos rendeletek közel fele átfogó felülvizsgálaton esett át, de a folyamat teljes befejezése
még kb. ugyanennyi időt vesz igénybe. Több olyan tárgykörben is rendeletalkotásra került sor,
amely a korábbi években elmaradt, rendelet született a:
-

a közterületi térfigyelő rendszerről;
az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről;

Új rendelet elfogadásával újra szabályozásra került:
-

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló rendelet,
a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet;
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-

valamint az
Szabályzata.

önkormányzat

többször

módosított

Szervezeti-és

Működési

A hivatali működés másik fontos területe a 2015. évben kezdődött és 2016-ban is hasonló
léptékben folyó igen aktív testületi munka kiszolgálása volt. A képviselő-testület és a
pénzügyi bizottság intenzív munkájának eredményeképpen nem kis feladat volt az ülések és az
egyes napirendek alapos előkészítése, irattervezetek megfogalmazása. Az előterjesztések
többsége jó színvonalon, gyorsan, és az aktuális témát körüljárva készült el.
2016 a pályázatok tekintetében is az előkészítés éve volt; a tavalyi évben összesen: 18 db
pályázat előkészítésében vett részt a Hivatal, 5 millió Ft-tól kezdve az 1 md-os nagyságrendű
pályázatig; e tevékenység folyamatosan fontos kapacitásokat igényelt főként a műszaki
osztálytól, de a jegyzői munkavégzés szintjén is. Ha beadott pályázataink nagyobb része sikeres
lesz, mindenképp elodázhatatlan a műszaki osztály humán-kapacitásának megerősítése is.
A napi ügymenet mellett több nagyobb volumenű, külön feladat is jelentkezett a 2016-os évben:
•
az országos népszavazással összefüggő helyi választási irodai feladatok ellátása is, a
választás törvényes lebonyolítása, amelynek maradéktalanul eleget tettünk;
•
a 2015-ben indult, és 2016-ban jelentéssel záruló ÁSZ vizsgálat által feltárt, elsősorban
dokumentációs hiányosságok pótlása; - amelyekkel kapcsolatos feladataink még nem zárultak
le egészen;
•
a Városgazdálkodási Zrt. létrehozásának jogi előkészítő feladatai;
•
Muslinca sor bontás-telekalakítás- építési engedély megszerzése,
•
az önkormányzati vagyon-nyilvántartás (kataszter) felülvizsgálata;
•
a gépállomási területekre vonatkozó csereszerződések jogi előkészítése;
•
a helyi iskola működtetési jogának átadása, ingatlan vagyonkezelésbe vétele
tárgykörben – több körös tárgyalás, és az átvétel jogi előkészítése a KLIKK-el;
•
az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet átadásával kapcsolatos feladatok valamint
•
a harkányi ügyeleti ellátás problémájának megoldása;
· az év végén induló ASP-program átállásra való felkészülés, amelynek legnagyobb
kihívásai 2017-ben fognak jelentkezni.
A hivatal munkatársai összességében felvették a jelenlegi elvárásokhoz igazodó munkatempót,
megfelelő minőségben látták el megnövekedett feladataikat, főleg, ha figyelembe vesszük a
nagymértékű személyi változásokat! A megkezdett munkafolyamatokat mindenképp folytatni
fogjuk.
A szakemberhiány miatt jelentkező kapacitáshiányt azonban – főleg a pénzügyi osztályon –
nem tudtuk teljes egészében megoldani, ez várhatóan az idei évben is nagy kihívás lesz.
Emellett, amennyiben a nagy számban beadott pályázataink legalább egy része sikeres lesz, fel
kell készülnünk a műszaki osztály kapacitásainak bővítésére is.
A fentieken túl kiemelt célnak tekintem az ügyfélkapcsolatok és ügyintézés hatékonyságának
növelését, ennek keretében ügyfél-elégedettségi kérdőív és problémakezelési
formanyomtatvány bevezetését is tervezzük a közeljövőben.
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Harkány, 2017. január 21.

Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.

15

Tárgy: Beszámoló a Harkányi Közös
Önkormányzati
Hivatal
2016.
évi
tevékenységéről
Melléklet: Beszámoló

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
8. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1. oldal előterjesztés
12.oldal Beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi tevékenységéről
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: A Hivatal aljegyzőjének és osztályvezetőinek
valamint a titkárság és a személyzeti feladatokat ellátó köztisztviselő adatszolgáltatásai és
beszámolói alapján Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 81. § (3)
bekezdés f.) pontja alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal
tevékenységéről.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a reá irányadó jogszabályok valamint a mindenkor
hatályos szervezeti-és működési szabályzata alapján végzi a munkáját. A törvényi
kötelezettségnek is eleget téve, de azon kívül is fontosnak tartva a képviselő-testület
tájékoztatását a Hivatal által végzett munkáról, az előterjesztés mellékleteként a jegyző
elkészítette a beszámolót.
A beszámolóban igyekeztünk átfogó képet adni a hivatal mindennapi munkavégzéséről; de az
anyagban található információ a hivatalban rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételekről,
az egyes szervezeti egységek/osztályok munkájáról, valamint zárásként egy vezetői konklúziót
is tartalmaz. Külön beszámoló készül- tehát jelen dokumentum nem tér ki e területekre - a belső
ellenőrzésről, és a költségvetési beszámoló részeként részletes tájékoztatást kap majd a T.
Képviselő-testület a helyi adók beszedett összegéről azok alakulásáról, valamint a költségvetés
végrehajtásáról.
Kérem a T. Képviselő-testülettől a beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Határozati javaslat:
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
jegyző
Harkány, 2017. január 10.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző
2

BESZÁMOLÓ

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben végzett munkájáról
I. A hivatal emberi erőforrás szervezete.
A Hivatal létszámát a Hivatalt létrehozó Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a Mötv.
85.§ (5) bekezdése alapján a Harkányi Képviselő-testület határozza meg. Ennek alapján 2016ben az engedélyezett létszám 30 fő volt – ebből betöltött létszám 28 fő - mely tartalmazza a
kirendeltség működésében érintettek létszámát is. (A létszám a tartós táppénzek és betöltetlen
pü.oszt.vez. státusz miatt volt kevesebb.)
2016. évben a hivatal személyi állományában az alábbi változások történtek:
Tartósan távollévők:
státusz

jogcím

Pénzügyi ügyintéző
Műszaki üi/pályázati referens

adóhatósági ügyintéző

Keresőképtelenség
GYED
GYED

2016. évi létszám-mozgás
jogcím
jelleg
Kinevezés

időpont

Határozatlan időre
Határozott időre (helyettesítés

Kinevezés

időtartam
2016.01.01.-2016.01.29.;2016.03.06.04.29;2016.09.05-2016.12.20.
2015.07.07-től folyamatos
2015.10.15-től folyamatos

céljából)

Határozott időre (feladat ellátása

kinevezés

céljából)

kinevezés

Határozatlan időre

kinevezés

Határozatlan időre
Határozott időre (feladat ellátása

Kinevezés

céljából)

kinevezés

Határozatlan időre
megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

megszűnés

áthelyezés

munkakör

2016.04.07 pénzügyi ügyintéző
2016.06.20 adóigazgatási ügyintéző
2016.07.01 pénzügyi ügyintéző
pénzügyi-számviteli
2016.09.01 ügyintéző
2016.09.12 adóigazgatási ügyintéző
igazgatási ügyintéző (4
2016.11.01 órás)
pénzügyi-számviteli
2016.11.15 ügyintéző
2016.03.31 pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ügyintéző
2016.08.31. (pénztáros)
2016.08.31. Adóigazgatási ügyintéző
pénzügyi-számviteli
2016.10.31 ügyintéző

A hivatalt a polgármester irányításával a jegyző vezeti.
A hivatali szervezet három osztállyal végezte szakmai munkáját.
A létszám a következőképpen alakult az elmúlt évben: (az éves átlaglétszám alapján)
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Vezető beosztású köztisztviselő:

Ügyintéző:
Ügykezelő:

1 fő jegyző
1 fő aljegyző (egyben hatósági osztályvezető)
1 fő osztályvezető
24 fő (melyből 1 fő pénzügyi osztályvezetői megbízás)
1 fő

2016. évben a köztisztviselők végzettség szerinti megoszlásának alakulása (2016.12.31-i
állapot)
besorolási osztály
I.
II.
ügykezelő
Összesen:

nő
14
11
1
26

férfi
2
5
7

összesen
16
16
1
33

Természetesen nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a köztisztviselők számára előírt
képesítési követelmény szerint valamennyi felső-, és középfokú végzettségű köztisztviselőnek
a meglévő képzettsége mellett kötelező érvénnyel közigazgatási alap, illetőleg közigazgatási
szakvizsgát kell tennie egy/két éven belül. Továbbá bizonyos szakterületeken a szakmai
szakvizsgák megléte is követelmény. (pl. anyakönyvi igazgatás)
Összességében a megfelelő iskolai, szakmai végzettség és képesítés megszerzésére való
beiskolázás nagyon nagy körültekintést igényel, hogy ne legyen fennakadás egy-egy
munkaterület ellátásában. Jogszabályi kötelezettség, hogy minden évben el kell készíteni az
adott évre szóló képzési tervet.
Fentiek alapján az elmúlt évben a képzések, vizsgák száma az alábbiak szerint alakult:
Közigazgatási alapvizsgát tett: 0 fő
Közigazgatási szakvizsgát tett: 0 fő
A közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint az elmúlt évben (2016.12.31i állapot)
életkor
21-30
31-40
41-50
51-60
61összesen:

nő
3
10
7
6
1
27

férfi
2
2
2
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átlagéletkor: 41 év

4

összesen
5
12
9
6
1
33

II. Tárgyi feltételek:
2016-ben a Hivatalban több informatikai fejlesztés történt, ezek egy része önerőből, más része
pályázati forrásból.
a.) Pályázati forrás: a tavalyi év végén elnyert ASP-Program pályázat keretében
beszereztünk 12 db új munkaállomást, és egy laptopot operációs rendszerrel és irodai
programcsomaggal együtt, valamint a kötelező ASP-átállás feltételeinek biztosítása
érdekében 33 db kártyaolvasót, pályázati forrásból, önerő nélkül.
b.) Önerőből történő fejlesztések: új Hivatali levelező-szerver került beszerzésre, tekintettel
arra, hogy a levelező rendszer a tavalyi év elején a szerver elavultsága miatt leállt. Ezen
kívül 1db munkaállomást szereztünk be (hardver/szoftver) az új adós és az új pénzügyes
kolléganőnek, illetve egy adós kollégánál gép-csere történt.
c.) Nyomatképző készülékek vonatkozásában a Hivatalba 11 db új készüléket szereztünk
be, a régi, elavult, és év végére már igen sok problémával működő gépek helyett.
A fenti intézkedések megtételével a hivatal által használt eszközállomány minősége
jelentős mértékben javult.
A lecserélt – de még működőképes – számítógépek némelyike elhelyezhető kisebb
rendszerigényű feladatok ellátásához esetlegesen Operációs Rendszer cseréjével. (Pl.: a
Vendégellenőrök részére illetve porta-szolgálatnál az ügyfelek részére információ adás
támogatásához, postakönyv feldolgozáshoz.)
A 2013-as év előtt gyártott számítógép-alaplappal rendelkező munkaállomások ugyan
működőképesek, de működésük instabillá válhat, ezért további 5db munkaállomás cseréje
várható 1- max. 2 éven belül.
Monitorok tekintetében – az ASP központi fejlesztése miatt is - előfordulhat, hogy cserék
válnak szükségessé, ami nagyságrendileg 6-10 db-ot jelenthet. Jelen állás szerint min. 21”
átmérőjű megjelenítőkről lehet szó. (Az ASP min. 17”-t írt elő.)
Az időjárás változékonysága illetve a gyakori áramkimaradások miatt a szünetmentes
áramforrások beszerzése továbbra is indokolt. Néhány munkaállomás – főleg az újonnan
beszerzettek – rendelkeznek ilyen kiegészítővel. Az Internet-hozzáférések racionalizálása okán
néhány (2-3 db) hálózati eszköz (router, switch) beszerzése is indokolt lehet.
A Hivatal zökkenőmentes működéséhez szükséges tárgyi feltételek között meg kell említeni,
hogy több kisebb, komfortnövelő beruházás is megtörtént az elmúlt évben, melyek közül a
legfontosabbak:
a.) bővítettük a Hivatal Pénzügyi osztálya rendelkezésére álló iroda területét, a nyitott
terasz beépítésével;
b.) a Hivatal épületén több, rossz állapotban lévő nyílászárót is kicseréltünk;
c.) a nyári melegben történő munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében a Hivatal
emeleti irodáiban 9 db klímaberendezéseket szereltettünk be; az épület tetejét
szigetelték;
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d.) kisebb mennyiségben irodabútor-és irodaszékek beszerzésére is sor került.

III. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeinek
beszámolója
Titkársági, Testületi feladatok:
A Titkárság nem önálló szervezeti egység, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
alapján ellátja a képviselő-testület és a bizottságok valamint a nemzetiségi önkormányzatok
működésével kapcsolatos feladatokat, nemcsak Harkány, de az ide tartozó három kistelepülés
vonatkozásában is (Drávaszerdahely, Márfa, Szava).
A Képviselő-testület döntéseinek szakmai megalapozása a jegyző tevékenységi körének egyik
legfontosabb területe. Biztosítani kell az előterjesztések igazgatási-szakmai színvonalát, a
szükséges információk begyűjtését és feldolgozását.
2016-ban Harkány Város Képviselő-testülete 25 (2015-ben: 30) alkalommal ülésezett, ebből
10 ülés rendkívüli ülés volt. A kötelező éves közmeghallgatást 2016.01.25. napján
megtartották. Az egész évi munka során:
Ø 26 (2015-ben: 36) rendeletet alkotott, és
Ø 283 (2015-ben: 243) határozatot hozott.
Az Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 17
alkalommal (2015-ben: szintén 17 alkalommal) tartott ülést, amelyek keretében összesen 120
db (2015-ben: 85) határozatot hozott; míg a Jogi és Szociális Bizottság 11 (2015-ben: 5)
alkalommal ülésezett és 23 db (2015-ben:11) határozatot hozott.
A Városban tavaly két nemzetiség alakított önkormányzatot, amelyek működésének
bemutatására az alábbi adatok jellemzőek:
Nemzetiségi
Ülések
száma Közmeghallgatás
Határozatok
Önk.neve:
közmeghallgatással: időpontja:
száma:
Horvát
Nemzetiségi 12
2016.
12.
08. 116
Önk.
Német
Nemzetiségi 14
2016.
12.
12. 87
Önk.

db
db

Ügyiratforgalmi adatok hivatali szinten:
- főszámok: 6051 (2015-ben:5255; 2014-ben ez a szám: 4567 volt!)
- alszámok: 15970 (2015-ben: 13.580; 2014-ben ez a szám: 3617 volt!)
A fenti adatokból látható, hogy az ügyiratforgalom az elmúlt két évben folyamatosan
emelkedett, a 2014. évhez képest a főszámoknál 30%-al (!) nőtt; a tavalyi évben az előző évhez
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képest ez a növekedési arány 15% a főszámok esetében. Még kirívóbb az emelkedés az
alszámoknál, a tavalyi évhez képest itt 17%-os emelkedés tapasztalható. A mutató egyaránt
érzékelteti a hivatali apparátussal szemben megnövekedett elvárásokat, valamint a leterheltség
folyamatos növekedését.

III.1. Műszaki osztály (Albrecht Ferenc ov. beszámolója)
1./ Az osztály felépítése:
Albrecht Ferenc
osztályvezető
Fischer Erzsébet vezető-főtanácsos
műszaki ügyintéző
Csillag Dániel előadó
infokommunikációs-műszaki ügyintéző
Benkő Zsuzsanna (Pintér-Varga Nikoletta helyett 2015.10.01-től)
pályázati ügyintéző-pályázati referens

2./ Feladatkörök (több területen a közös önkormányzatokra is vonatkoztatva):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Önkormányzati beruházások tervezése, szervezése
Beszerzések lebonyolítása, közbeszerzések előkészítése
Képviselő-testületi anyagok előkészítése
Fejlesztési tervek előkészítése, műszaki ellenőrzés
Pályázatok figyelése, írása
Város kommunális működésével kapcsolatos feladatok:
gáz, víz, szennyvíz, csapadék, közlekedés, útügy, közművek, közvilágítás,
hulladékügyek
Parkoló-üzemeltetés
Az Önkormányzat és intézményei infokommunikációs ügyeinek intézése
Katasztrófa,- és polgári védelmi feladatok
Az Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak teljes körű lebonyolítása,
lebonyolíttatása
Ingatlan értékesítési ügyek
Tűzvédelmi ügyek
Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, vagyonkataszter vezetés
Városgondnoksági feladatok koordinálása
Jogszabály által előírt hatósági ügyek intézése
Rendezési tervvel, fejlesztési stratégiákkal kapcsolatos előkészítés, koordinálás

3./ 2016 évi ügyiratforgalom, testületi ülések:
Az osztálynak iktatott ügyirata 316 főszám és 877 alszám volt, az osztálynak nagyságrendileg
50 előterjesztése volt a Képviselő-Testületi ülésekre.
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4./ 2016-ban az osztály által koordinált főbb fejlesztések, eredmények:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fürdő csúszda építés II-es ütem (részben)
Hegyi utak aszfaltozása (4850-4819 hrsz) – 3,4 MFt
Klauzál utcai áteresz és csomópont felújítása – 625 EFt
Művelődési Ház törött nyílászárók cseréje – 265 EFt
Művelődési Ház belső szélfogó nyílászáróinak cseréje – 800 EFt
Művelődési Ház hátsó terasz felújítása – 400 EFt
Zsigmondy sétány szennyvíz rekonstrukció – 32 MFt
Sportcsarnok kéményfelújítás – 285 EFt
Sportcsarnok bevilágító ablakok felújítása – 2,4 MFt
Városgazdálkodástól rendelt munkák:
Mackó tanya bekötő út mart aszfaltozása – 1,5 MFt
Fürdő előtti járda felújítás – 545 EFt
Virágtartó ládák, pad megrendelése – 2 MFt
Zöldhulladék elszállítás a 200 hrsz-ú ingatlanról – 2 MFt
Iskola udvar és garázs felújítás – 2,3 MFt
Iskola tantermek villamossági felújítása – 1,6 MFt
Arany J. és Táncsics utcai kátyúzások – 2,3 MFt
Arany János utcai parkolás kialakítása – 5,1 MFt
Arany J. utcai járdaépítés – 1,4 MFt

5./ 2016 évi nyertes pályázatok:
·
·
·

Fürdőfelújítás, Kormányhatározat – 1 Milliárd Ft (100 %)
Szőlőhegyi utak felújítása VIS MAIOR – 5,815 MFt (65,9 %)
Önkormányzati ASP rendszer kiépítése, Széchenyi 2020 – 7 MFt (100 %)

Ezen kívül 14 további beadott és 5 előkészítés alatti pályázatunk van.
6./ 2016 évi közbeszerzések:
·

Összesen 9 db közbeszerzési és számos beszerzési eljárás került lebonyolításra.

7./ 2016 évi jelentősebb dokumentumok elkészítése/elkészíttetése:
·
·
·

2 ízben rendezési terv-módosítás
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése
Környezetvédelmi Program elkészítése

III.2. Pénzügyi Osztály 2016. évi beszámolója (Urmankovics Ágota ov. beszámolója)
A Pénzügyi Osztály elsődleges feladata a négy önkormányzat, a négy nemzetiségi
önkormányzat, a két óvodafenntartó társulás, a hozzájuk tartozó óvodák, valamint a Harkányi
Önkormányzathoz tartozó Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Harkányi Kulturális és
Sportközpont gazdálkodásával, könyvvezetésével, beszámolójával kapcsolatos feladatok
ellátása.
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Mindezt egy folyamatosan változó környezetben, megújuló feltételrendszer mellett kell
elvégezni.
Az első jelentős változás 2012-ben kezdődött a munkánk feltételeiben, amikor az 1990-es évek
óta használt programról átálltunk egy integrált gazdálkodási rendszerre. A további újdonság az
volt, hogy minden szerv külön adószámot kapott, ezért az addigi egy közös beszámoló helyett
tíznél több beszámolót kellett készítenünk. 2013-ra már határidőre tudtunk végezni a
feladatainkkal, 2014-ben azonban az államháztartási számvitel teljes mértékben megváltozott,
mely jelentős többletfeladatot rótt ránk, valamint a programozókra is, aminek következtében
egész évben folyamatosan fejlesztették a programunkat, több száz hibajelentést küldtünk, majd
vártunk a javításra. Az adatszolgáltatások csúszással, nagyon sok többletmunkával készültek
el. A beszámolókat, havi jelentéseket fogadó KGR-es rendszer (MÁK) is nagyon sok
változtatáson ment keresztül. Mindezeknek köszönhetően a 2015-ös könyvelést is szinte csak a
második félévben tudtuk elkezdeni, ezért a 2016-os év első negyedévében csak jelentős (több
száz órás) túlmunkával sikerült elkészíteni a 2015-ös éves beszámolót. Országosan is csúszott
a határidő, március eleje helyett április végére lettünk kész, de volt olyan önkormányzat, ahol
még májusban is javítottak, és a MÁK csak az ezt követő időpontban teljesítőkre rótt ki
büntetést.
2014 óta a negyedéves pénzforgalmi információs jelentések helyett havi jelentéseket kell
küldenünk, ami azt jelenti, hogy minden hónapban 14 db információs jelentést kell
elkészítenünk. Itt is szigorítottak, 2016-ban már a főkönyvi kivonatokat is fel kellett tölteni,
ami azt jelenti, hogy a könyveléssel a következő hó 20-ig el kellett készülni. A feladatalapú
támogatások igénylése, felhasználása és elszámolása is nagyon sok munkát ad számunkra. A
2015-ös évi támogatások ellenőrzése még csak most fejeződik be, ugyanakkor a 2016-os
támogatásokat január 31-ig kell elszámolni, a 2017-es támogatásokat pedig folyamatosan
figyelemmel kell kísérni.
Mindezen nehézségek mellett és talán valamennyire ezeknek is köszönhetően az osztályon az
utóbbi két évben nagyon komoly munkaerőhiánnyal, és fluktuációval kellett szembenézni.
Sajnálatos betegségnek köszönhetően a Szaván foglalkoztatott könyvelő helyett kellett először
új könyvelőt keresnünk, majd az osztályon 1996 óta foglalkoztatott nagyon gyakorlottnak
mondható főiskolai végzettségű kolléganőnk került táppénzre, és a mai napig kisebb
megszakításokkal táppénzen van. A helyettesítése nem megoldott. Mindezek mellett az
osztályvezetői tisztséget 2012 óta betöltő, amúgy 2001 óta az osztályon dolgozó (tehát szintén
nagy gyakorlattal rendelkező) kolléganő ment el március végével. A szavai könyvelő
megmaradt álláshelyére végül második felvételre sikerült államháztartási gyakorlattal bíró
felsőfokú végzettségű gazdálkodási szakembert felvenni 2015 szeptemberében, de egy év
múlva október végén már ő is elment másik önkormányzathoz. 2016-ban az üres helyekre
többszöri hirdetések után négy új kolléga érkezett. Áprilistól a hiányzó szavai könyvelő helyére
érkezett új kolléganő. Júliustól egy teljesen kezdő OKJ-s végzettségű fiatal könyvelőnk van,
aki szorgalmasan végzi feladatát, de a gyakorlatot csak idővel tudja megszerezni. Időközben a
sok éve foglalkoztatott, de szakirányú végzettséggel nem rendelkező pénztárosunk szintén
elment a végzettségének megfelelő munkahelyre. Az ő pótlását egy könyvelésen dolgozó
kolléganő vette át, az ő helyére szeptembertől egy vállalkozói könyvelésben jártas középfokú
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végzettségű kolléga érkezett. Az októberben elment könyvelő helyett más államháztartási
területről érkezett felsőfokú könyvelő november közepétől dolgozik nálunk, az önkormányzati
sajátosságokkal most ismerkedik.
Az, hogy mindezek ellenére a feladatainkat időben teljesíteni tudtuk annak is köszönhető, hogy
még mindig jelentős mennyiségű túlmunkát végeztünk 2016-ban. Ezen kívül elkezdtük a
feladatok átszervezését, egyes munkaköri leírásokban pontosításra kerültek bizonyos
folyamatok, amik segítenek a könyvelőknek a faladataik végzésében. Ezeket a szervezési
intézkedéseket, a folyamatok ésszerűsítését folytatjuk 2017-ben is, de ehhez szükséges, hogy
az új kollégák teljes körűen megismerjék és átlássák a gazdasági folyamatokat, feladataikat, és
a szervezeti rendszereket.
2017-től kötelezően át kell térnünk az állami ASP rendszerre, mely újabb feladat elé állítja az
osztályt. A jelenleg dolgozó 5 könyvelőből 4 főnek szinte párhuzamosan kell két új
könyvelőprogramot megtanulnia. Az ASP rendszert a pénzügyi osztályon kívüli, a
gazdálkodási folyamatokban résztvevők (pl. piacfelügyelők, intézményi pénztárkezelők,
számlázók) is használják. Őket is meg kell tanítanunk a program kezelésére.
Jelenleg párhuzamosan dolgozunk a 2016-os könyvelésen és zárási feladatokon, a 14 szervezet
2017. évi költségvetésén és az ASP-s induláson (rendszerbeállítások, feltöltések, számlázások,
pénzkezelések).

III. 3. Igazgatási Osztály: (Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző beszámolója
alapján)
Az Igazgatási Osztály a legnagyobb osztály a Harkányi Közös Hivatalon belül, szerteágazó
feladatkörét és az alkalmazandó jogszabályok széles spektrumát tekintve munkája is a
legsokrétűbb.
Az osztály foglalkozik többek között a szociális ügyek ellátásával. 2016 évben összesen 146 fő
részesült települési támogatásban az alábbiak szerint:
-

gyógyszertámogatás
2 fő
lakásfenntartási
92 fő
rendkívüli élethelyzetre tekintettel
52 fő
-3 fő köztemetés
- 2 fő temetési segély
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
83 fő
ebből hátrányos helyzetű 27 fő
- gyermek rászorultságára tekintettel
23 fő részesült segélyben.
- szociális tűzifa jelenleg 84 m3 kiszállítva, 8m 3 elbírálás alatt, 7 m3 szabad kapacitás.

Főbb feladatainkat 2016. évben a következőképp foglalhatjuk össze:
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Képviselő-testületi ülések előkészítése - míg a harkányi képviselő-testületi ülések előkészítése
napirendek témáitól függően megoszlik a Hivatal három osztálya között, addig a három
társtelepülés: Szava, Márfa és Drávaszerdahely üléseinek előkészítését és a hozzá kapcsolódó
adminisztrációt az Igazgatási Osztály végzi.
A települési képviselő testületek munkájának előkészítése és adminisztrációja mellett Harkány
és a társtelepülések nemzetiségi önkormányzatainak munkáját is az Igazgatási Osztály segíti és
készíti elő.
A birtokvédelmi és kereskedelmi ügyeket dr. Hohner Éva, a rendszeres gyermekvédelmi
ellátást valamint a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos ügyintézést, a gyermek
rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás, a kapcsolódó statisztikák, a
gyámhivatali megkeresések környezettanulmány és vagyonleltár ügyeket Szabó Mátyásné, a
közterület használattal kapcsolatos ügyintézést pedig Vámosi János és Gyurkovszky Zoltán
közterület felügyelők végzik.
Fentieken kívül a teljesség igénye nélkül az osztály feladatkörébe tartoznak a anyakönyvi
ügyek, közérdekű munka ügyek, termőföld adásvételi szerződések kifüggesztése és egyéb
hirdetmények közzététele, közterületi fakivágások, közterületi fák növényvédelme, állattartási
ügyek, szúnyoggyérítés megrendelése, rovar-és rágcsálóirtás megrendelése, ezen kívül intézzük
a társtelepülések által felvetett különféle ügyeket.
Adócsoport
A 2015 év végi helyi adórendelet módosítás eredményeképpen:
-

csökkentettük a telekadó mértékét;
átláthatóbbá váltak és bizonyos esetekben bővültek a telekadó és az építményadó
mentességi kategóriák;
összességében egyszerűsödött és átláthatóbbá vált az adórendelet.

Számos ügyben a végrehajtás akadálya az volt, hogy nem aktuális bevallási nyomtatvány került
az ügyfélnek átadásra, ami nem tartalmazta a hatályos mentességeket. Ebből okulva
áttekintésre, aktualizálásra, átalakításra kerültek a bevallási nyomtatványok.
A végrehajtás akadálya volt továbbá – sajnos kiemelten nagy összegű hátralékosoknál is- hogy
az adóhatóság nem rendelkezett az adó-megállapítás alapját jelentő bevallással vagy ezen
alapuló jogerős kivető határozattal, vagy egyikkel sem. Az adóalanyok áttekintése során
kiderült, hogy a jelenleg 374 hátralékos 90%-nak nincs bevallása, illetve az összes 4784
építményadó alany 70%-nak hiányos a bevallása. Ennek tudatában végrehajtást sem
foganatosíthattunk az építményadó hátralékosoknál. Megkezdtük e hiányosság felszámolását,
melynek során az adócsoport munkatársai által eddig kiküldésre került több mint 1000 db
felhívás építményadó bevallás benyújtása vonatkozásában és ugyanez – bár kisebb
nagyságrendben- telekadó bevallás vonatkozásában.
A visszaérkező bevallások feldolgozása időigényes feladat, melyet a napi munka elvégzése
mellett folyamatosan végeztek a kollégák 2016-os évben. 2017 év elején folytatott megbeszélés
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alapján a további bevallások kiküldését idén túlóra keretében, a napi munkaidőn kívül fogják
elvégezni, a folyamat felgyorsítása és a végrehajtások mielőbbi megkezdhetősége érdekében.
2016 őszén a szállodákat érintő telekadó kivetések felülvizsgálata is megtörtént, melynek során
megállapítottuk, hogy számos esetben nem is került kivetésre telekadó. Ezen hiányosságot
felszámolandó telekadó bevallások benyújtására szólítottunk fel 6 szállodát.
Fent felsorolt munkafolyamathoz nagy segítséget jelent a Siklósi Járási Földhivataltól
megigényelt adózási földkönyv, melyben Harkány város, illetve a Hivatalhoz tartozó községek
területén lévő összes ingatlan megtalálható.
Megtörtént az eddig használt DOS alapú önkormányzati adónyilvántartó rendszer (ONKADO)
adatainak pontosítása az új- internet alapú – egységes országos ASP rendszerre való átállás
érdekében, mely közel 13000 rekordnyi hiba kijavítását jelenti és rendkívül időigényes feladat
volt az adócsoport munkatársai számára.
Az ASP rendszerre való átállás miatt az Önkormányzat munkatársai képzéseken vettek/vesznek
részt.
A csatlakozáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztés folyamatban van. (gépek cseréje,
kártyaleolvasók beszerzése, új nyomtatók beállítása….)
2016. év során nagyobb hangsúlyt fektettünk a helyi iparűzési adó ellenőrzésére (éves, évközi
bevallások, változás bejelentések feldolgozása, felhívások kiküldése elmulasztott bevallások
esetén, nem bejelentkezett adózók felderítése a Céginfo illetve NAV segítségével).
A kintlévőségek eredményesebb behajtása érdekében folyamatosan lekérdezésre kerülnek az
OEP-es jogviszony-, valamint banki adatok. Ezek feldolgozása és a rendszerben történő
rögzítése időigényes feladat, de fontos lépés a hátralékos állomány csökkentéséhez.
2016. évben május és november hónapokban inkasszáltunk, a behajtási cselekményekből
összesen 9.106.398Ft érkezett be, az alábbiakban részletezve:
Befolyt összegek behajtási cselekményekből
Inkasszó
4.208.229Ft
Munkahelyi letiltás
11.344Ft
Nyugdíj letiltás
9.347Ft
Fiz. Felszólítás
4.877.478Ft
Összesen
9.106.398Ft
A hatékonyabb munkavégzés és feladatelosztás érdekében megszüntettük az egy irodában levő
ügyintézői zsúfoltságot és két irodába osztottuk az ügyintézőket, valamint újraosztottuk,
részletesebben rögzítettük és átstrukturáltuk a munkaköröket.
Az idegenforgalmi adó ellenőröket bevontuk a magánszemélyek idegenforgalmi adó
bevallásainak nyomon követésébe, a felszólítások elkészítésébe.
A 2016-os év folyamán a szállodák és magánszállásadók körében is megtörtént az adóhatósági
nyilvántartás aktualizálása a már nem működő szállásadók kiszűrésével.
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Az idegenforgalmi adó tekintetében az ellenőrzés keretében hivatalos hatósági eljárást is
indítottunk szállásadónál, amelyre mindeddig nem volt példa.
A bevallási kötelezettségüket nem teljesítő magánszemélyek részére kiküldésre kerültek a
felszólítások, melyre idáig szintén nem volt példa az adóhatóság munkája során. A visszaérkező
bevallások feldolgozása megtörtént.
Bővítésre került az adóhatóság létszáma, mellyel a végrehajtások szervezett elkezdését és a
feladatok hatékonyabb elvégzését szeretnénk biztosítani.

IV. Jegyzői, vezetői összefoglaló
A 2016. év is munkával teli időszak volt a hivatal életében. Még mindig számos elmaradt
feladatot kellett pótolni. Az elmaradt feladatok pótlásának egyik kardinális kérdése volt
továbbra is az adócsoport munkájának segítése. Ennek keretében több száz ügyirat került
felülvizsgálatra főként telek-és építményadó vonatkozásában, az ezzel kapcsolatos teendők
átnyúlnak még az idei évre is. Másik fontos feladat a Hivatal és az Önkormányzat munkáját
alapvetően meghatározó dokumentumok felülvizsgálata volt, amelyet az Állami Számvevőszék
által elkészített Jelentés és az arra összeállított intézkedési terv is tartalmaz.
2016-ban elkészült a Hivatal új Szervezeti-és Működési Szabályzata, módosítottuk a Hivatalt
létrehozó megállapodás szövegét, új vagyonrendeletet alkotott az önkormányzat, elfogadásra
került a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia végleges
változata, elkészült a város gyógyhelyfejlesztési stratégiája, szociális szolgáltatástervezési
koncepciója valamint a település környezetvédelmi programja.
Az önkormányzati vagyonkataszter teljes felülvizsgálata megtörtént, ennek keretében az
ingatlanok áttekintésén és rendszerbe sorolásán már túl vagyunk, az ingó vagyon
állapotfelmérése, új rendszerbe történő felvitele még folyamatban van. Ezen munkákban aktív
szerepet kapott a Hivatal műszaki és pénzügyi osztálya.
A Hivatali belső Szabályzatok megalkotásának sora még nem ért véget, a munkát a 2017. évben
is folytatni kell.
Az önkormányzati rendeletek 2015-ben megkezdett felülvizsgálata is folytatódott, mára a
hatályos rendeletek közel fele átfogó felülvizsgálaton esett át, de a folyamat teljes befejezése
még kb. ugyanennyi időt vesz igénybe. Több olyan tárgykörben is rendeletalkotásra került sor,
amely a korábbi években elmaradt, rendelet született a:
-

a közterületi térfigyelő rendszerről;
az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről;

Új rendelet elfogadásával újra szabályozásra került:
-

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló rendelet,
a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet;
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-

valamint az
Szabályzata.

önkormányzat

többször

módosított

Szervezeti-és

Működési

A hivatali működés másik fontos területe a 2015. évben kezdődött és 2016-ban is hasonló
léptékben folyó igen aktív testületi munka kiszolgálása volt. A képviselő-testület és a
pénzügyi bizottság intenzív munkájának eredményeképpen nem kis feladat volt az ülések és az
egyes napirendek alapos előkészítése, irattervezetek megfogalmazása. Az előterjesztések
többsége jó színvonalon, gyorsan, és az aktuális témát körüljárva készült el.
2016 a pályázatok tekintetében is az előkészítés éve volt; a tavalyi évben összesen: 18 db
pályázat előkészítésében vett részt a Hivatal, 5 millió Ft-tól kezdve az 1 md-os nagyságrendű
pályázatig; e tevékenység folyamatosan fontos kapacitásokat igényelt főként a műszaki
osztálytól, de a jegyzői munkavégzés szintjén is. Ha beadott pályázataink nagyobb része sikeres
lesz, mindenképp elodázhatatlan a műszaki osztály humán-kapacitásának megerősítése is.
A napi ügymenet mellett több nagyobb volumenű, külön feladat is jelentkezett a 2016-os évben:
•
az országos népszavazással összefüggő helyi választási irodai feladatok ellátása is, a
választás törvényes lebonyolítása, amelynek maradéktalanul eleget tettünk;
•
a 2015-ben indult, és 2016-ban jelentéssel záruló ÁSZ vizsgálat által feltárt, elsősorban
dokumentációs hiányosságok pótlása; - amelyekkel kapcsolatos feladataink még nem zárultak
le egészen;
•
a Városgazdálkodási Zrt. létrehozásának jogi előkészítő feladatai;
•
Muslinca sor bontás-telekalakítás- építési engedély megszerzése,
•
az önkormányzati vagyon-nyilvántartás (kataszter) felülvizsgálata;
•
a gépállomási területekre vonatkozó csereszerződések jogi előkészítése;
•
a helyi iskola működtetési jogának átadása, ingatlan vagyonkezelésbe vétele
tárgykörben – több körös tárgyalás, és az átvétel jogi előkészítése a KLIKK-el;
•
az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet átadásával kapcsolatos feladatok valamint
•
a harkányi ügyeleti ellátás problémájának megoldása;
· az év végén induló ASP-program átállásra való felkészülés, amelynek legnagyobb
kihívásai 2017-ben fognak jelentkezni.
A hivatal munkatársai összességében felvették a jelenlegi elvárásokhoz igazodó munkatempót,
megfelelő minőségben látták el megnövekedett feladataikat, főleg, ha figyelembe vesszük a
nagymértékű személyi változásokat! A megkezdett munkafolyamatokat mindenképp folytatni
fogjuk.
A szakemberhiány miatt jelentkező kapacitáshiányt azonban – főleg a pénzügyi osztályon –
nem tudtuk teljes egészében megoldani, ez várhatóan az idei évben is nagy kihívás lesz.
Emellett, amennyiben a nagy számban beadott pályázataink legalább egy része sikeres lesz, fel
kell készülnünk a műszaki osztály kapacitásainak bővítésére is.
A fentieken túl kiemelt célnak tekintem az ügyfélkapcsolatok és ügyintézés hatékonyságának
növelését, ennek keretében ügyfél-elégedettségi kérdőív és problémakezelési
formanyomtatvány bevezetését is tervezzük a közeljövőben.
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Harkány, 2017. január 21.

Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Érkezett egy központi megkeresés Hivatalomhoz a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt-től, mely
szerint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtörvény) a közterületek
és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatáról szóló IV. fejezetének
2016. október 01. napjával hatályba lépő módosítását követően a filmforgatási célú
közterület-használati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat országos illetékességgel a
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája (a
továbbiakban: MNF) látja el. A filmforgatási célú közterület használatára vonatkozó
részletszabályokat új végrehajtási Kormányrendelet, nevezetesen a közterületek és az állami
tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló
302/2016. (X. 13.) számú Korm. rendelet rögzíti. A Filmtörvény 3. melléklete tartalmazza a
közterület-használati díjakat a használat célja szerint. Önkormányzati rendelet a
Filmtörvényben meghatározott díjakon és szabályokon kívül további kötelezettségeket,
díjakat nem írhat elő.
A jelenleg hatályos közterületek használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet 23. §-a
tartalmazza a közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelkezéseket. A rendelet
rögzíti, hogy a közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására a
Filmtörvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat rendelkezései az irányadóak, így annak
megállapítása nem igényel módosítást.
A Filmtörvény, valamint a végrehajtási Korm. rendelet rendelkezéseinek történő
megfelelést szem előtt tartva az alábbi módosításokat javasoljuk.
Indoklás:
-

-

az említett 23. §-nak az (1) bekezdésében módosítani szükséges a végrehajtási
rendelkezéseket tartalmazó Korm. rendelet hivatkozási számát,
az (5) bekezdést teljes egészében javasoljuk hatályon kívül helyezni, tekintve, hogy
nem indokolt a vasárnapi és az ünnepnapokra vonatkozóan a közterület-használat
igénybevételének megtiltása. Javasoljuk továbbá, hogy ne szorítkozzon a Képviselőtestület a közterület-használatnak a 07.00 és 21.00 óra közötti időtartamra történő
igénybevételére, tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy több napot igénybe vesz 1-1
film leforgatása, amelybe az esti és hajnali órák is beleértendőek.
a (8) bekezdésben (módosítást tartalmazó rendelet tervezetben 7. bekezdés) javasoljuk,
hogy konkrétan kerüljön rögzítésre, hogy a díj megfizetése alól mentességet állapít
meg a Képviselő-testület a közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén,
különösen az oktatási, a tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti
állami felsőoktatási képzés keretében készülő alkotások vonatkozásában.

-

-

a (9) bekezdést javasoljuk teljes egészében hatályon kívül helyezni. Jelenlegi
tartalma, hogy várospolitikai érdekből díjkedvezmény adható, melynek mértéke
legfeljebb az (1) bekezdésben hivatkozott táblázat szerinti díjtáblázat 50 %-a.
a (10) bekezdést szintén javasoljuk hatályon kívül helyezni, tekintettel arra, hogy az
Ör. nem tartalmazza az adott bekezdésben hivatkozott kiemelt, központi területeket,
így okafogyott az adott bekezdés tartalma.

A fent javasolt módosítások következtében a 23. § bekezdéseinek számozása is módosulni fog,
amelyet a jelen előterjesztés kötelező mellékletét képező módosításokat tartalmazó rendelet
tervezet tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján:
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Nem számottevő.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Nincs ilyen hatás.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Szükséges a rendeletnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a
közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes
szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) számú Korm. rendelet rendelkezéseihez történő
hozzáigazítása.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen
előterjesztés kötelező mellékletét képező rendelet módosításáról annak elfogadásáról.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Érkezett egy központi megkeresés Hivatalomhoz a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt-től, mely
szerint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtörvény) a közterületek
és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatáról szóló IV. fejezetének
2016. október 01. napjával hatályba lépő módosítását követően a filmforgatási célú
közterület-használati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat országos illetékességgel a
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája (a
továbbiakban: MNF) látja el. A filmforgatási célú közterület használatára vonatkozó
részletszabályokat új végrehajtási Kormányrendelet, nevezetesen a közterületek és az állami
tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló
302/2016. (X. 13.) számú Korm. rendelet rögzíti. A Filmtörvény 3. melléklete tartalmazza a
közterület-használati díjakat a használat célja szerint. Önkormányzati rendelet a
Filmtörvényben meghatározott díjakon és szabályokon kívül további kötelezettségeket,
díjakat nem írhat elő.
A jelenleg hatályos közterületek használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet 23. §-a
tartalmazza a közterület filmforgatási célú használatáról szóló rendelkezéseket. A rendelet
rögzíti, hogy a közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására a
Filmtörvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat rendelkezései az irányadóak, így annak
megállapítása nem igényel módosítást.
A Filmtörvény, valamint a végrehajtási Korm. rendelet rendelkezéseinek történő
megfelelést szem előtt tartva az alábbi módosításokat javasoljuk.
Indoklás:
-

-

az említett 23. §-nak az (1) bekezdésében módosítani szükséges a végrehajtási
rendelkezéseket tartalmazó Korm. rendelet hivatkozási számát,
az (5) bekezdést teljes egészében javasoljuk hatályon kívül helyezni, tekintve, hogy
nem indokolt a vasárnapi és az ünnepnapokra vonatkozóan a közterület-használat
igénybevételének megtiltása. Javasoljuk továbbá, hogy ne szorítkozzon a Képviselőtestület a közterület-használatnak a 07.00 és 21.00 óra közötti időtartamra történő
igénybevételére, tekintettel arra, hogy előfordulhat, hogy több napot igénybe vesz 1-1
film leforgatása, amelybe az esti és hajnali órák is beleértendőek.
a (8) bekezdésben (módosítást tartalmazó rendelet tervezetben 7. bekezdés) javasoljuk,
hogy konkrétan kerüljön rögzítésre, hogy a díj megfizetése alól mentességet állapít
meg a Képviselő-testület a közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén,
különösen az oktatási, a tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti
állami felsőoktatási képzés keretében készülő alkotások vonatkozásában.

-

-

a (9) bekezdést javasoljuk teljes egészében hatályon kívül helyezni. Jelenlegi
tartalma, hogy várospolitikai érdekből díjkedvezmény adható, melynek mértéke
legfeljebb az (1) bekezdésben hivatkozott táblázat szerinti díjtáblázat 50 %-a.
a (10) bekezdést szintén javasoljuk hatályon kívül helyezni, tekintettel arra, hogy az
Ör. nem tartalmazza az adott bekezdésben hivatkozott kiemelt, központi területeket,
így okafogyott az adott bekezdés tartalma.

A fent javasolt módosítások következtében a 23. § bekezdéseinek számozása is módosulni fog,
amelyet a jelen előterjesztés kötelező mellékletét képező módosításokat tartalmazó rendelet
tervezet tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján:
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Nem számottevő.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Nincs ilyen hatás.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Szükséges a rendeletnek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a
közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes
szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) számú Korm. rendelet rendelkezéseihez történő
hozzáigazítása.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen
előterjesztés kötelező mellékletét képező rendelet módosításáról annak elfogadásáról.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (.. ...) sz. önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről szóló
17/2015.(V.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva
a közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015. (V.14.) sz. önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az Ör. 23. §-sa alábbiak szerint módosul:
„19. A Közterület filmforgatási célú használata
23. §
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Továbbiakban: mozgóképről szóló törvény)
szerint filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban:
filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a közterületek és az állami
tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, mozgóképről szóló törvényben
meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni olyan film-vagy televízió felvétel
készítéséhez, amely jelentős mértékben korlátozza a közterület használatát és legalább az 1
óra időtartamot meghaladja.
(4) A filmforgatás célú közterület-használat a 30 napot nem haladhatja meg, ezen időtartam
indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.
(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra
biztosítani kell.
(6) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására a
mozgóképről szóló törvény 3. melléklete szerinti díjtáblázat rendelkezései az irányadóak.
(7) Díj megfizetése alóli mentességet állapít meg a közérdekű célokat szolgáló
filmalkotások forgatása esetére. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a
tudományos és az ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés
keretében készülő filmalkotások.

(8) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület
használathoz az Ör. szerinti közterület-használati engedély szükséges.
(9) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget
nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(10) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb
feltételeket köteles betartani:
a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben
tartásáról folyamatosan gondoskodni,
b) zöldterületet köteles kíméletesen használni,
c) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen
helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet
kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.
(11) Amennyiben a mozgóképről szóló törvény szerinti hatósági szerződés megküldésének
időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés áll fenn,
akkor a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.”
2.§
Záró rendelkezés

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az alaprendelettel történő egységes szerkezetbe
foglalásra.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2017. …hó .. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta
és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve:
Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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TERJEDELEM:
Támogatási szerződés tervezet
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére
visszatérítendő támogatás nyújtásáról
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
Alpár György Zoltán, mint Drávaszerdahely Községi Önkormányzat polgármestere 2017.
január hónap első napjaiban azzal a megkereséssel fordult Harkány Város Önkormányzatához,
hogy Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére átmeneti likviditási problémáik
megoldására, kivételes jelleggel, 5.000.000,-Ft összegű, visszatérítendő, kamatmentes
támogatási összeget nyújtson Harkány Város Önkormányzata. A megbeszélés alkalmával felek
abban egyeztek meg, hogy egyelőre sürgősséggel 2.000.000,-Ft összegű támogatást tud
nyújtani a harkányi önkormányzat, mely összeget Drávaszerdahely Községi Önkormányzat
legkésőbb 2017. március 31. napjáig köteles egy összegben visszafizetni Harkány Város
Önkormányzata számára. A visszafizetés Drávaszerdahely Községi Önkormányzat 2017. évi
első negyedévében betervezett és beszedett iparűzési adóbevételéből biztosított.
Harkány Város Önkormányzatának polgármestere Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Harkány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2016. (XII. 27.) számú rendeletének 6. számú Mellékletének 5.) pontja alapján, saját
hatáskörében írta alá és járult hozzá Drávaszerdahely gazdasági stabilitásának megőrzését
szolgáló fenntartási és szükségszerű kiadások finanszírozásához (munkabér, közüzemi
számlaköltségek kiegyenlítéséhez). A támogatás nyújtását szerződő feleknek a közös hivatal
alá történő tartozása, valamint az ebből fakadó jó kapcsolat és segítő szándék indokolta. (A
2.000.000,-Ft összegű visszatérítendő támogatásról szóló szerződés Harkány Város
polgármestere által 2017. január 05. napján került aláírásra, valamint az összeg az aláírást
követően azonnal átutalásra került Drávaszerdahely Községi Önkormányzat költségvetési
számlájára.)
A fentiek szerint átutalt összeg nem fedezi a havi szinten felmerülő önkormányzati kiadásokat
(bérek, juttatások, közüzemi költségek, gépek karbantartása), így Alpár György Zoltán
polgármester ismételten megkereste Harkány Város Önkormányzatát, miszerint az eredeti
kérése szerint összesen 5.000.000,-Ft összegű visszatérítendő támogatás nyújtását kéri Harkány
Város Önkormányzatától. Tekintettel a korábban polgármesteri hatáskörben átadott 2.000.000,Ft összegű támogatás nyújtására, a maradék 3.000.000,-Ft összegű támogatás nyújtásáról
szükséges döntést hoznia Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
A 3.000.000,-Ft támogatási összeg nyújtásának feltételei megegyeznének a korábban nyújtott
támogatással, miszerint legkésőbb 2017. március 31. napjáig történő visszafizetési határidővel
és kamatmentesen történne annak nyújtása kérelmező felé.
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat kérelmét arra tekintettel kérem támogatni, hogy

-

a település a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátási területéhez tartozó
társönkormányzat,
a támogatás visszatérítendő, kivételes jellegű;
a finanszírozási problémájuk átmeneti jellegű, várhatóan a 2017. évi első
adófeltöltésnél vissza tudják fizetni a teljes összeget.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen hozzájárulni a Drávaszerdahely
társtelepülés részére a 2017. évi költségvetéséhez történő 3.000.000,-Ft összegű
visszatérítendő, kamatmentes támogatás nyújtásához.
Határozati javaslat:
Döntés Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról.
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére történő 3.000.000,-Ft összegű kamatmentes,
visszatérítendő támogatás nyújtásához. A képviselő-testület a támogatási összeg visszafizetésének
határidejét legkésőbb 2017. március 31. napjában határozza meg.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Kelt: Harkány, 2017. január 21.
Baksai Endre Tamás polgármester

Tárgy:
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Községi
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-
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visszatérítendő, kamatmentes támogatás nyújtásához.
Határozati javaslat:
Döntés Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról.
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére történő 3.000.000,-Ft összegű kamatmentes,
visszatérítendő támogatás nyújtásához. A képviselő-testület a támogatási összeg visszafizetésének
határidejét legkésőbb 2017. március 31. napjában határozza meg.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Kelt: Harkány, 2017. január 21.
Baksai Endre Tamás polgármester

Támogatási Szerződés
-tervezet-

Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 724078,
adószám: 15724076-2-02, székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Baksai Endre Tamás
polgármester)
másrészről Drávaszerdahely Községi Önkormányzat (törzskönyvi nyilvántartási száma: 335393,
adószáma: 15335391-1-02, székhelye: 7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17., képviseli: Alpár
György Zoltán polgármester)

között az alábbi feltételekkel:
1.) Harkány Város Önkormányzata Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére 3.000.000 Ft
(azaz hárommillió forint) kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújt Drávaszerdahely
Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez, kérelmező gazdasági stabilitásának
megőrzését szolgáló fenntartási és szükségszerű kiadások finanszírozásához. A támogatás
nyújtását szerződő feleknek a közös hivatal alá történő tartozása, valamint az ebből fakadó jó
kapcsolat és segítő szándék indokolja.
2.) Harkány Város Önkormányzata a támogatási szerződés aláírásának napját követő 8 napon belül
átutalja Drávaszerdahely Községi Önkormányzat pénzintézeti bankszámlájára a visszatérítendő
támogatás összegét.
3.) Drávaszerdahely Községi Önkormányzat legkésőbb 2017. március 31. napjáig köteles a
visszatérítendő támogatás összegét egy összegben visszafizetni Harkány Város
Önkormányzata részére, banki átutalással, amelynek biztosítására a Drávaszerdahely Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 11/2015. (XI. 13.) számú
önkormányzati rendelet szerinti helyi iparűzési adónak a 2017. év első negyedévében
betervezett és beszedett adóbevétele szolgál.
4.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen megállapodásban foglaltakat a
../2017. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb hatályos magyar
jogszabályok vonatkozó rendelkezési az irányadóak.
Fenti felek jelen megállapodást, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírásukkal
látták el.
Kelt: _________, ______év ____hó ____ nap

..................................................................
Baksai Endre Tamás polgármester
Harkány Város Önkormányzata

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka jegyző

Kelt: _________, ______év ____hó ____ nap

……………………………………..
Alpár György Zoltán polgármester
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat

Támogatási Szerződés
-tervezet-

Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 724078,
adószám: 15724076-2-02, székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Baksai Endre Tamás
polgármester)
másrészről Drávaszerdahely Községi Önkormányzat (törzskönyvi nyilvántartási száma: 335393,
adószáma: 15335391-1-02, székhelye: 7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17., képviseli: Alpár
György Zoltán polgármester)

között az alábbi feltételekkel:
1.) Harkány Város Önkormányzata Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére 3.000.000 Ft
(azaz hárommillió forint) kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújt Drávaszerdahely
Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez, kérelmező gazdasági stabilitásának
megőrzését szolgáló fenntartási és szükségszerű kiadások finanszírozásához. A támogatás
nyújtását szerződő feleknek a közös hivatal alá történő tartozása, valamint az ebből fakadó jó
kapcsolat és segítő szándék indokolja.
2.) Harkány Város Önkormányzata a támogatási szerződés aláírásának napját követő 8 napon belül
átutalja Drávaszerdahely Községi Önkormányzat pénzintézeti bankszámlájára a visszatérítendő
támogatás összegét.
3.) Drávaszerdahely Községi Önkormányzat legkésőbb 2017. március 31. napjáig köteles a
visszatérítendő támogatás összegét egy összegben visszafizetni Harkány Város
Önkormányzata részére, banki átutalással, amelynek biztosítására a Drávaszerdahely Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 11/2015. (XI. 13.) számú
önkormányzati rendelet szerinti helyi iparűzési adónak a 2017. év első negyedévében
betervezett és beszedett adóbevétele szolgál.
4.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen megállapodásban foglaltakat a
../2017. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb hatályos magyar
jogszabályok vonatkozó rendelkezési az irányadóak.
Fenti felek jelen megállapodást, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírásukkal
látták el.
Kelt: _________, ______év ____hó ____ nap

..................................................................
Baksai Endre Tamás polgármester
Harkány Város Önkormányzata

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka jegyző

Kelt: _________, ______év ____hó ____ nap

……………………………………..
Alpár György Zoltán polgármester
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat

Támogatási Szerződés
-tervezet-

Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 724078,
adószám: 15724076-2-02, székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Baksai Endre Tamás
polgármester)
másrészről Drávaszerdahely Községi Önkormányzat (törzskönyvi nyilvántartási száma: 335393,
adószáma: 15335391-1-02, székhelye: 7847 Drávaszerdahely, Kossuth L. u. 17., képviseli: Alpár
György Zoltán polgármester)

között az alábbi feltételekkel:
1.) Harkány Város Önkormányzata Drávaszerdahely Községi Önkormányzat részére 3.000.000 Ft
(azaz hárommillió forint) kamatmentes, visszatérítendő támogatást nyújt Drávaszerdahely
Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez, kérelmező gazdasági stabilitásának
megőrzését szolgáló fenntartási és szükségszerű kiadások finanszírozásához. A támogatás
nyújtását szerződő feleknek a közös hivatal alá történő tartozása, valamint az ebből fakadó jó
kapcsolat és segítő szándék indokolja.
2.) Harkány Város Önkormányzata a támogatási szerződés aláírásának napját követő 8 napon belül
átutalja Drávaszerdahely Községi Önkormányzat pénzintézeti bankszámlájára a visszatérítendő
támogatás összegét.
3.) Drávaszerdahely Községi Önkormányzat legkésőbb 2017. március 31. napjáig köteles a
visszatérítendő támogatás összegét egy összegben visszafizetni Harkány Város
Önkormányzata részére, banki átutalással, amelynek biztosítására a Drávaszerdahely Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 11/2015. (XI. 13.) számú
önkormányzati rendelet szerinti helyi iparűzési adónak a 2017. év első negyedévében
betervezett és beszedett adóbevétele szolgál.
4.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen megállapodásban foglaltakat a
../2017. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyta.
5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb hatályos magyar
jogszabályok vonatkozó rendelkezési az irányadóak.
Fenti felek jelen megállapodást, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírásukkal
látták el.
Kelt: _________, ______év ____hó ____ nap

..................................................................
Baksai Endre Tamás polgármester
Harkány Város Önkormányzata

Jogi ellenjegyző:
Dr. Markovics Boglárka jegyző

Kelt: _________, ______év ____hó ____ nap

……………………………………..
Alpár György Zoltán polgármester
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat

Harkány Város Polgármesterének 2016. évi ténylegesen kivett szabadság napjai
hónapok

szabadságnapok száma
előző
évről
2016. évi
áthozott 2016. évi összes:

12

41

53

I.

14 (1)
22 (1)
28 (1)

II.
2 (1)
11 (1)
17-19 (3)
25(1)

III.

8 (1)

IV.

7-8 (2)
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Harkány Város Polgármesterének 2017. évi szabadságolási ütemterve
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Tárgy: A polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói
döntések meghozatala

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
11. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

-

határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

2. oldal szabadságolási
terv

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos
munkáltatói döntések meghozatala
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket egyfelől a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben (Mötv.-ben), másfelől a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) a
polgármester,
alpolgármester
foglalkoztatási
jogviszonyára
vonatkozó
különös
rendelkezésekről szóló VII/A. fejezetében találhatjuk meg. A Kttv. tartalmazza a polgármester
és az alpolgármester vonatkozásában a szabadsággal, a végkielégítéssel, a fegyelmi és
kártérítési felelősséggel, a jutalom megállapításával kapcsolatos szabályokat, a tisztség
megszűnését követő munkakör átadásának eljárását, valamint a Kttv. azon további
szakaszainak tételes felsorolását, amelyeket megfelelően alkalmazni kell.
A Kttv. 225/J. § értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával,
fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja
át.
A Kttv. 225/C. § alapján:
225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Tájékoztatom a testületet, hogy 2017. évben 41+14 nap (az utóbbi áthozott) szabadsággal
rendelkezem, melyet a határozat mellékletében meghatározottak szerint vennék igénybe.
Mellékletként csatolásra kerül a 2016. évi végleges szabadság-felhasználásról szóló kimutatás
is.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
A polgármester 2017. évi szabadságtervének
és 2016. évi szabadság-felhasználásának jóváhagyása
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Baksai Endre Tamás polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését jelen
előterjesztés mellékelte szerinti tartalommal jóváhagyja;
2. Felkéri a polgármestert, hogy a folyó évi szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet az igénybevételt követő ülésén a két ülés között eltelt időszakról szóló
beszámoló keretében tájékoztassa;
3. Baksai Endre Tamás polgármester 2016. évre vonatkozó tényleges szabadságfelhasználását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2017.12.31.
Felelős : jegyző

Előterjesztés melléklete:

Harkány Város Önkormányzat polgármesterének 2017. évi
szabadságolási terve és kimutatás a 2016. évi szabadságfelhasználásról

Baksai Endre Tamás
polgármester

Tárgy: A polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói
döntések meghozatala

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
11. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

-

határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

2. oldal szabadságolási
terv

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos
munkáltatói döntések meghozatala
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket egyfelől a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben (Mötv.-ben), másfelől a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) a
polgármester,
alpolgármester
foglalkoztatási
jogviszonyára
vonatkozó
különös
rendelkezésekről szóló VII/A. fejezetében találhatjuk meg. A Kttv. tartalmazza a polgármester
és az alpolgármester vonatkozásában a szabadsággal, a végkielégítéssel, a fegyelmi és
kártérítési felelősséggel, a jutalom megállapításával kapcsolatos szabályokat, a tisztség
megszűnését követő munkakör átadásának eljárását, valamint a Kttv. azon további
szakaszainak tételes felsorolását, amelyeket megfelelően alkalmazni kell.
A Kttv. 225/J. § értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával,
fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja
át.
A Kttv. 225/C. § alapján:
225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Tájékoztatom a testületet, hogy 2017. évben 41+14 nap (az utóbbi áthozott) szabadsággal
rendelkezem, melyet a határozat mellékletében meghatározottak szerint vennék igénybe.
Mellékletként csatolásra kerül a 2016. évi végleges szabadság-felhasználásról szóló kimutatás
is.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
A polgármester 2017. évi szabadságtervének
és 2016. évi szabadság-felhasználásának jóváhagyása
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Baksai Endre Tamás polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését jelen
előterjesztés mellékelte szerinti tartalommal jóváhagyja;
2. Felkéri a polgármestert, hogy a folyó évi szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet az igénybevételt követő ülésén a két ülés között eltelt időszakról szóló
beszámoló keretében tájékoztassa;
3. Baksai Endre Tamás polgármester 2016. évre vonatkozó tényleges szabadságfelhasználását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2017.12.31.
Felelős : jegyző

Előterjesztés melléklete:

Harkány Város Önkormányzat polgármesterének 2017. évi
szabadságolási terve és kimutatás a 2016. évi szabadságfelhasználásról

Baksai Endre Tamás
polgármester

Tárgy: A polgármester foglalkoztatási
jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói
döntések meghozatala

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
11. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

-

határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

2. oldal szabadságolási
terv

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos
munkáltatói döntések meghozatala
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket egyfelől a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben (Mötv.-ben), másfelől a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) a
polgármester,
alpolgármester
foglalkoztatási
jogviszonyára
vonatkozó
különös
rendelkezésekről szóló VII/A. fejezetében találhatjuk meg. A Kttv. tartalmazza a polgármester
és az alpolgármester vonatkozásában a szabadsággal, a végkielégítéssel, a fegyelmi és
kártérítési felelősséggel, a jutalom megállapításával kapcsolatos szabályokat, a tisztség
megszűnését követő munkakör átadásának eljárását, valamint a Kttv. azon további
szakaszainak tételes felsorolását, amelyeket megfelelően alkalmazni kell.
A Kttv. 225/J. § értelmében a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával,
fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja
át.
A Kttv. 225/C. § alapján:
225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Tájékoztatom a testületet, hogy 2017. évben 41+14 nap (az utóbbi áthozott) szabadsággal
rendelkezem, melyet a határozat mellékletében meghatározottak szerint vennék igénybe.
Mellékletként csatolásra kerül a 2016. évi végleges szabadság-felhasználásról szóló kimutatás
is.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
A polgármester 2017. évi szabadságtervének
és 2016. évi szabadság-felhasználásának jóváhagyása
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Baksai Endre Tamás polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését jelen
előterjesztés mellékelte szerinti tartalommal jóváhagyja;
2. Felkéri a polgármestert, hogy a folyó évi szabadság igénybevételéről a képviselőtestületet az igénybevételt követő ülésén a két ülés között eltelt időszakról szóló
beszámoló keretében tájékoztassa;
3. Baksai Endre Tamás polgármester 2016. évre vonatkozó tényleges szabadságfelhasználását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2017.12.31.
Felelős : jegyző

Előterjesztés melléklete:

Harkány Város Önkormányzat polgármesterének 2017. évi
szabadságolási terve és kimutatás a 2016. évi szabadságfelhasználásról

Baksai Endre Tamás
polgármester

Tárgy: Vállalkozási szerződések megkötése a
Baranya-Víz Zrt.-vel (Ságvári üdülőtelep és
Terehegyi szennyvíz akna)
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
12. 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:
2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2. oldal előterjesztés
nincs

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Vállalkozási szerződések megkötése a Baranya-Víz Zrt.-vel (Ságvári
üdülőtelep és Terehegyi szennyvíz akna)
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 06. 23-án a 164/2016. (VI.23.)
számú önkormányzati határozatában az alábbiak szerint döntött:
1.)
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Harkány Városban a
hatályos Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltaknak, a pályázati beruházási célok előkészítésének
valamint a lakossági igényeknek is megfelelően szennyvízfejlesztést, rekonstrukciót és beruházást hajt
végre a rendelkezésére álló árajánlatban foglalt nagyságrendi ellenértékek elfogadásával a következő
ütemezés szerint:
I. ütemben: Zsigmondy-sétány felújítása – 2016.12.31-ig (bruttó 32 millió Ft becsült
költséggel)
II. ütemben: Ságvári üdülőtelep szennyvízberuházás megvalósítása, amely szintén két ütemben
valósulna meg; első ütem 2017.06.30-ig (bruttó 35 millió Ft becsült költséggel) második ütemben
2017.12.31-ig (bruttó 20 millió Ft költséggel) – amennyiben a szükséges források az önkormányzat
2017. évi költségvetésében rendelkezésre állnak.
2.)
A képviselő-testület a beruházás megvalósításával a Kbt. 9.§ (1) j.) pontja alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a vele bérleti-üzemeltetési szerződés keretében jogviszonyban
álló, BARANYAVÍZ Zrt-t bízza meg. Felkéri a jegyzőt, hogy az I. ütem (Zsigmondy-sétány)
beruházás megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződést e határozatnak megfelelő tartalommal
készítse elő, a polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.
3.)
A képviselő-testület a beruházás ellenértékét a 2016. évben még rendelkezésre álló bérleti díj,
valamint 2016. és 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A határozat első részének végrehajtása határidőre megtörtént, a Zsigmondy-sétányon lévő
szennyvízhálózat rekonstrukciót 2016 év vége előtt sikeresen befejeztük.
Párhuzamosan a Ságvári üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítését is előkészítettük. A legjobb megoldás
a lakossági önerő bevonására a vízi közműtársulat szervezése volt, mely társulat, mint önálló jogi
személyiség, megalakult és bejegyzésre került (Harkányi – Ságvári Telepi Szennyvízcsatorna Építő
Víziközmű Társulat). A Társulat megszervezése érdekében az egész utca tulajdonosi körét meg kellett
kérdeznünk, hogy szeretné-e a szennyvíz beruházást. Tekintettel a magas részvételi szándékra, a
Társulat megalakulhatott, de csak abban az esetben, ha az egész utcában megvalósul a beruházás.
Műszakilag és gazdaságilag sem előnyös a két ütemű megvalósítás, és figyelemmel kell lennünk arra
is, hogy lehetőleg a nyári szezon előtt elkészülhessen a szennyvíz csatorna. Ennek megfelelően
készítették elő a szerződő felek a szerződés tervezetét, mely szerint a Baranya-Víz Zrt-vel kötne az
Önkormányzat. A szerződés nettó össz. értéke bruttó 55.626.000,-Ft, melyből a vízi közmű társulat
érdekeltségi egységei 150.000,-Ft-ot fizetnek tíz évi részletben, illetve 120.000,-Ft-ot egy összegben,

így az önkormányzat tehervállalása nagyságrendileg 8 MFt-al csökken. További csökkentési
lehetőség, hogy a fel nem használt/előre nem tervezett eszközhasználati díj keretet is felhasználhatja
az önkormányzat. A beruházást terhelni fogja még a műszaki ellenőr díja (nagyságrendileg 1,5 %),
melyet szintén az önkormányzatnak kell állnia.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
Döntés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő szerződésről a Ságvári üdülőtelep utca
szennyvízcsatornázásával kapcsolatban
1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 06. 23-án meghozott 164/2016.
(VI.23.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően továbbra is fenntartja a Ságvári
üdülőtelep utca szennyvízcsatornázás beruházás megvalósításáról hozott döntését, azzal a
módosítással, hogy a beruházást egy ütemben kívánja megvalósítani.
2.) A Képviselő-Testület elfogadja a beruházás bruttó 55.626.000,-Ft-os beruházási költségét.
A beruházás költségét, valamint a műszaki ellenőr díját a 2017 évi költségvetése terhére
biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester, műszaki osztályveztő

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 12. 22-én a 283/2016. (XII.22.)
számú önkormányzati határozatában az alábbiak szerint döntött:
„Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vis maior pályázatot nyújt be a
Harkány, Széchenyi téren történt szennyvízakna meghibásodása ügyében. A pályázati önerőt a 2017.
évi költségvetése terhére biztosítja.”
A pályázat rögzítése megtörtént. A pályázatba figyelembe véve a szakértői költségvetést, az alábbi
sarokszámok kerültek.: Összes költség: bruttó 29.610.443,-FT, melyből önerő: 8.883.193,-Ft.
A Baranya-Víz Zrt.-vel megkötött szerződésben azonban egységárak kerültek szerepeltetésre, mert
csak a beruházás folyamán fog kiderülni, mekkora a kárelhárítás igénye. Így a fenti összegtől eltérő
beruházási költség is adódhat. Tekintettel a vis maior helyzetre, azonnal meg kellett kezdeni a
kárelhárítást, így a szerződés jóváhagyását kérem a tisztelt Képviselő-Testülettől.
Határozati javaslat:
Döntés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő szerződésről a terehegyi városrészben vis maior helyzet
következtében megsüllyedt szennyvízakna és hálózat helyreállításával kapcsolatban
1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 12. 22-én meghozott 283/2016.
(XII.22.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően továbbra is fenntartja és
jóváhagyja a terehegyi városrészben vis maior helyzet miatt megsüllyedt szennyvízakna
és hálózat helyreállításával kapcsolatos vis maior pályázat beadását és a vállalt önerőt
saját költségvetése terhére biztosítja.
2.) A Képviselő-Testület a vis maior helyzetre való tekintettel a Baranya-Víz Zrt.-vel
megkötött vállalkozási szerződést utólagosan hagyja jóvá.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester, műszaki osztályveztő

Harkány, 2017. január
Albrecht Ferenc – műszaki osztályvezető

Tárgy: Vállalkozási szerződések megkötése a
Baranya-Víz Zrt.-vel (Ságvári üdülőtelep és
Terehegyi szennyvíz akna)
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
12. 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:
2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2. oldal előterjesztés
nincs

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Vállalkozási szerződések megkötése a Baranya-Víz Zrt.-vel (Ságvári
üdülőtelep és Terehegyi szennyvíz akna)
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 06. 23-án a 164/2016. (VI.23.)
számú önkormányzati határozatában az alábbiak szerint döntött:
1.)
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Harkány Városban a
hatályos Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltaknak, a pályázati beruházási célok előkészítésének
valamint a lakossági igényeknek is megfelelően szennyvízfejlesztést, rekonstrukciót és beruházást hajt
végre a rendelkezésére álló árajánlatban foglalt nagyságrendi ellenértékek elfogadásával a következő
ütemezés szerint:
I. ütemben: Zsigmondy-sétány felújítása – 2016.12.31-ig (bruttó 32 millió Ft becsült
költséggel)
II. ütemben: Ságvári üdülőtelep szennyvízberuházás megvalósítása, amely szintén két ütemben
valósulna meg; első ütem 2017.06.30-ig (bruttó 35 millió Ft becsült költséggel) második ütemben
2017.12.31-ig (bruttó 20 millió Ft költséggel) – amennyiben a szükséges források az önkormányzat
2017. évi költségvetésében rendelkezésre állnak.
2.)
A képviselő-testület a beruházás megvalósításával a Kbt. 9.§ (1) j.) pontja alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a vele bérleti-üzemeltetési szerződés keretében jogviszonyban
álló, BARANYAVÍZ Zrt-t bízza meg. Felkéri a jegyzőt, hogy az I. ütem (Zsigmondy-sétány)
beruházás megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződést e határozatnak megfelelő tartalommal
készítse elő, a polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.
3.)
A képviselő-testület a beruházás ellenértékét a 2016. évben még rendelkezésre álló bérleti díj,
valamint 2016. és 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A határozat első részének végrehajtása határidőre megtörtént, a Zsigmondy-sétányon lévő
szennyvízhálózat rekonstrukciót 2016 év vége előtt sikeresen befejeztük.
Párhuzamosan a Ságvári üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítését is előkészítettük. A legjobb megoldás
a lakossági önerő bevonására a vízi közműtársulat szervezése volt, mely társulat, mint önálló jogi
személyiség, megalakult és bejegyzésre került (Harkányi – Ságvári Telepi Szennyvízcsatorna Építő
Víziközmű Társulat). A Társulat megszervezése érdekében az egész utca tulajdonosi körét meg kellett
kérdeznünk, hogy szeretné-e a szennyvíz beruházást. Tekintettel a magas részvételi szándékra, a
Társulat megalakulhatott, de csak abban az esetben, ha az egész utcában megvalósul a beruházás.
Műszakilag és gazdaságilag sem előnyös a két ütemű megvalósítás, és figyelemmel kell lennünk arra
is, hogy lehetőleg a nyári szezon előtt elkészülhessen a szennyvíz csatorna. Ennek megfelelően
készítették elő a szerződő felek a szerződés tervezetét, mely szerint a Baranya-Víz Zrt-vel kötne az
Önkormányzat. A szerződés nettó össz. értéke bruttó 55.626.000,-Ft, melyből a vízi közmű társulat
érdekeltségi egységei 150.000,-Ft-ot fizetnek tíz évi részletben, illetve 120.000,-Ft-ot egy összegben,

így az önkormányzat tehervállalása nagyságrendileg 8 MFt-al csökken. További csökkentési
lehetőség, hogy a fel nem használt/előre nem tervezett eszközhasználati díj keretet is felhasználhatja
az önkormányzat. A beruházást terhelni fogja még a műszaki ellenőr díja (nagyságrendileg 1,5 %),
melyet szintén az önkormányzatnak kell állnia.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
Döntés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő szerződésről a Ságvári üdülőtelep utca
szennyvízcsatornázásával kapcsolatban
1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 06. 23-án meghozott 164/2016.
(VI.23.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően továbbra is fenntartja a Ságvári
üdülőtelep utca szennyvízcsatornázás beruházás megvalósításáról hozott döntését, azzal a
módosítással, hogy a beruházást egy ütemben kívánja megvalósítani.
2.) A Képviselő-Testület elfogadja a beruházás bruttó 55.626.000,-Ft-os beruházási költségét.
A beruházás költségét, valamint a műszaki ellenőr díját a 2017 évi költségvetése terhére
biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester, műszaki osztályveztő

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 12. 22-én a 283/2016. (XII.22.)
számú önkormányzati határozatában az alábbiak szerint döntött:
„Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vis maior pályázatot nyújt be a
Harkány, Széchenyi téren történt szennyvízakna meghibásodása ügyében. A pályázati önerőt a 2017.
évi költségvetése terhére biztosítja.”
A pályázat rögzítése megtörtént. A pályázatba figyelembe véve a szakértői költségvetést, az alábbi
sarokszámok kerültek.: Összes költség: bruttó 29.610.443,-FT, melyből önerő: 8.883.193,-Ft.
A Baranya-Víz Zrt.-vel megkötött szerződésben azonban egységárak kerültek szerepeltetésre, mert
csak a beruházás folyamán fog kiderülni, mekkora a kárelhárítás igénye. Így a fenti összegtől eltérő
beruházási költség is adódhat. Tekintettel a vis maior helyzetre, azonnal meg kellett kezdeni a
kárelhárítást, így a szerződés jóváhagyását kérem a tisztelt Képviselő-Testülettől.
Határozati javaslat:
Döntés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő szerződésről a terehegyi városrészben vis maior helyzet
következtében megsüllyedt szennyvízakna és hálózat helyreállításával kapcsolatban
1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 12. 22-én meghozott 283/2016.
(XII.22.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően továbbra is fenntartja és
jóváhagyja a terehegyi városrészben vis maior helyzet miatt megsüllyedt szennyvízakna
és hálózat helyreállításával kapcsolatos vis maior pályázat beadását és a vállalt önerőt
saját költségvetése terhére biztosítja.
2.) A Képviselő-Testület a vis maior helyzetre való tekintettel a Baranya-Víz Zrt.-vel
megkötött vállalkozási szerződést utólagosan hagyja jóvá.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester, műszaki osztályveztő

Harkány, 2017. január
Albrecht Ferenc – műszaki osztályvezető

Tárgy: Vállalkozási szerződések megkötése a
Baranya-Víz Zrt.-vel (Ságvári üdülőtelep és
Terehegyi szennyvíz akna)
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
12. 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:
2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2. oldal előterjesztés
nincs

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Vállalkozási szerződések megkötése a Baranya-Víz Zrt.-vel (Ságvári
üdülőtelep és Terehegyi szennyvíz akna)
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 06. 23-án a 164/2016. (VI.23.)
számú önkormányzati határozatában az alábbiak szerint döntött:
1.)
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Harkány Városban a
hatályos Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltaknak, a pályázati beruházási célok előkészítésének
valamint a lakossági igényeknek is megfelelően szennyvízfejlesztést, rekonstrukciót és beruházást hajt
végre a rendelkezésére álló árajánlatban foglalt nagyságrendi ellenértékek elfogadásával a következő
ütemezés szerint:
I. ütemben: Zsigmondy-sétány felújítása – 2016.12.31-ig (bruttó 32 millió Ft becsült
költséggel)
II. ütemben: Ságvári üdülőtelep szennyvízberuházás megvalósítása, amely szintén két ütemben
valósulna meg; első ütem 2017.06.30-ig (bruttó 35 millió Ft becsült költséggel) második ütemben
2017.12.31-ig (bruttó 20 millió Ft költséggel) – amennyiben a szükséges források az önkormányzat
2017. évi költségvetésében rendelkezésre állnak.
2.)
A képviselő-testület a beruházás megvalósításával a Kbt. 9.§ (1) j.) pontja alapján
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a vele bérleti-üzemeltetési szerződés keretében jogviszonyban
álló, BARANYAVÍZ Zrt-t bízza meg. Felkéri a jegyzőt, hogy az I. ütem (Zsigmondy-sétány)
beruházás megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződést e határozatnak megfelelő tartalommal
készítse elő, a polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására.
3.)
A képviselő-testület a beruházás ellenértékét a 2016. évben még rendelkezésre álló bérleti díj,
valamint 2016. és 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
A határozat első részének végrehajtása határidőre megtörtént, a Zsigmondy-sétányon lévő
szennyvízhálózat rekonstrukciót 2016 év vége előtt sikeresen befejeztük.
Párhuzamosan a Ságvári üdülőtelep szennyvízhálózat kiépítését is előkészítettük. A legjobb megoldás
a lakossági önerő bevonására a vízi közműtársulat szervezése volt, mely társulat, mint önálló jogi
személyiség, megalakult és bejegyzésre került (Harkányi – Ságvári Telepi Szennyvízcsatorna Építő
Víziközmű Társulat). A Társulat megszervezése érdekében az egész utca tulajdonosi körét meg kellett
kérdeznünk, hogy szeretné-e a szennyvíz beruházást. Tekintettel a magas részvételi szándékra, a
Társulat megalakulhatott, de csak abban az esetben, ha az egész utcában megvalósul a beruházás.
Műszakilag és gazdaságilag sem előnyös a két ütemű megvalósítás, és figyelemmel kell lennünk arra
is, hogy lehetőleg a nyári szezon előtt elkészülhessen a szennyvíz csatorna. Ennek megfelelően
készítették elő a szerződő felek a szerződés tervezetét, mely szerint a Baranya-Víz Zrt-vel kötne az
Önkormányzat. A szerződés nettó össz. értéke bruttó 55.626.000,-Ft, melyből a vízi közmű társulat
érdekeltségi egységei 150.000,-Ft-ot fizetnek tíz évi részletben, illetve 120.000,-Ft-ot egy összegben,

így az önkormányzat tehervállalása nagyságrendileg 8 MFt-al csökken. További csökkentési
lehetőség, hogy a fel nem használt/előre nem tervezett eszközhasználati díj keretet is felhasználhatja
az önkormányzat. A beruházást terhelni fogja még a műszaki ellenőr díja (nagyságrendileg 1,5 %),
melyet szintén az önkormányzatnak kell állnia.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
Döntés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő szerződésről a Ságvári üdülőtelep utca
szennyvízcsatornázásával kapcsolatban
1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 06. 23-án meghozott 164/2016.
(VI.23.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően továbbra is fenntartja a Ságvári
üdülőtelep utca szennyvízcsatornázás beruházás megvalósításáról hozott döntését, azzal a
módosítással, hogy a beruházást egy ütemben kívánja megvalósítani.
2.) A Képviselő-Testület elfogadja a beruházás bruttó 55.626.000,-Ft-os beruházási költségét.
A beruházás költségét, valamint a műszaki ellenőr díját a 2017 évi költségvetése terhére
biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester, műszaki osztályveztő

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 12. 22-én a 283/2016. (XII.22.)
számú önkormányzati határozatában az alábbiak szerint döntött:
„Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vis maior pályázatot nyújt be a
Harkány, Széchenyi téren történt szennyvízakna meghibásodása ügyében. A pályázati önerőt a 2017.
évi költségvetése terhére biztosítja.”
A pályázat rögzítése megtörtént. A pályázatba figyelembe véve a szakértői költségvetést, az alábbi
sarokszámok kerültek.: Összes költség: bruttó 29.610.443,-FT, melyből önerő: 8.883.193,-Ft.
A Baranya-Víz Zrt.-vel megkötött szerződésben azonban egységárak kerültek szerepeltetésre, mert
csak a beruházás folyamán fog kiderülni, mekkora a kárelhárítás igénye. Így a fenti összegtől eltérő
beruházási költség is adódhat. Tekintettel a vis maior helyzetre, azonnal meg kellett kezdeni a
kárelhárítást, így a szerződés jóváhagyását kérem a tisztelt Képviselő-Testülettől.
Határozati javaslat:
Döntés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő szerződésről a terehegyi városrészben vis maior helyzet
következtében megsüllyedt szennyvízakna és hálózat helyreállításával kapcsolatban
1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 12. 22-én meghozott 283/2016.
(XII.22.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően továbbra is fenntartja és
jóváhagyja a terehegyi városrészben vis maior helyzet miatt megsüllyedt szennyvízakna
és hálózat helyreállításával kapcsolatos vis maior pályázat beadását és a vállalt önerőt
saját költségvetése terhére biztosítja.
2.) A Képviselő-Testület a vis maior helyzetre való tekintettel a Baranya-Víz Zrt.-vel
megkötött vállalkozási szerződést utólagosan hagyja jóvá.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
polgármester, műszaki osztályveztő

Harkány, 2017. január
Albrecht Ferenc – műszaki osztályvezető

Tárgy: Döntés
módosításáról

VP

pályázat

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 30-i ÜLÉSÉRE
13.) Egyebek 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:
2017.01.30-i ülésén tárgyalja
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. január 30. napján tartandó rendes képviselőtestületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés VP pályázat önerejének módosításáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-Testület 2016. 11. 24-én döntött a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erőgépek és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) című
pályázaton való induláson. A 256/2016. (XI.24.) sz. Önkormányzati határozat 3.) pontja így szól.: „A képviselőtestület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben vállalt 15 %-os önerőt
(maximum 19,5 MFt) a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori költségvetésében elkülönítetten
biztosítja.”
Az alábbiak miatt szükséges a fenti határozat módosítása.:
A pályázati kiírásnak, és a hatósági elvárásoknak megfelelően elkészíttettük az út terveit. Az engedélyező
hatósággal történt egyeztetés alapján az út építéséhez/felújításához szükséges építési engedély csak akkor adható
ki, ha a tervezett út vízelvezetését is tartalmazza a terv. Tekintettel arra, hogy a tervezett útszakaszok a
valóságban nagyon keskenyek, a nyílt árokkal történő vízelvezetés nem megoldható, helyette az útfelület szélén
beépített, süllyesztett, előregyártott elemekkel kerül megoldásra a vízelvezetés. Ez a megoldás fajlagosan
nagyobb költséggel jár, így a pályázati pénzből rövidebb szakasz valósítható meg. Ennek megfelelően két szakaszra
bontotta a tervező az engedély kérelmet, de természetesen a második szakaszra is rendelkezni fogunk
engedéllyel. Az első szakasz határa egy műszakilag jól lehatárolható és indokolt csomópontban ér véget.
Tekintettel arra, hogy a költségvetés készítésénél rögzített árakkal kell a tervezőnek dolgoznia a pályázati kiírás
miatt, így az elkészült költségvetés alapján módsult/pontosodott a pályázati önerő és a beruházás össz. költsége.
A szerepeltett összegek mindkét célterületet lefedik, tehát tartalmazzák az útépítés 1-es szakaszát és a
gépvásárlást.
Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az alábbi, módosított határozatot szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat
Döntés a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
erőgépek és munkagépek beszerzése tárgyú, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat benyújtásáról, a 256/2016.
(XI.24.) számú önkormányzati határozat alábbiakra történő módosításáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erőgépek és munkagépek beszerzése tárgyú, VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum
3,2 MFt + Áfa) a költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület elfogadja a pályázat össz. költségvetését 139.746.893,-Ft-al, egyúttal úgy dönt, hogy
a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben vállalt szükséges önerőt (20.962.034,-Ftot) a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és beadására, továbbá az
előkészítéssel kapcsolatos szerződések aláírására.
Határidő: 2017. 02.
Felelős: polgármester, műszaki ov.
Tisztelettel:
Albrecht Ferenc - műszaki osztályvezető

Tárgy: Döntés
módosításáról
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pályázat

Melléklet: -
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