
 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. augusztus 24. napi rendkívüli ÜLÉSÉRE 

 

1.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Kecskeméthy Pál 

alpolgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

VÉLEMÉNYEZÉSREMEGKAPTA:  

- 

MEGTÁRGYALTA: - 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

3 oldal előterjesztés 

5. oldal Pályázati anyag 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 

pályázat benyújtásáról. 

Melléklet: Pályázati kiírás 



 

 

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2017. augusztus 24. napján 

tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat 

benyújtásáról. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Kecskeméthy Pál alpolgármester 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9 pontja alapján a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására.  

 

A pályázat keretében az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési 

önkormányzata szociális célú tűzifavásárlásához vagy barnakőszén vásárlásához kapcsolódó 

támogatást nyerhet el. 

 

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 3.000 millió Ft áll 

rendelkezésre. A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

A támogatás mértéke 14.000,-Ft/erdei m3 + ÁFA, tekintve, hogy Harkány település nem 

szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott 

települési önkormányzatok között és a támogatás felhasználásának további feltétele, hogy 

kemény lombos fafajta esetében 1.000 Ft/ erdei m3 + ÁFA mértékű önrész vállalása 

szükséges.  

 

A pályázati kiírás szerint az igényelhető mennyiség az önkormányzat által 2016-ban 

foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga (45 fő), illetve a 2017. január 1-ei 

lakosságszámból a 80 év felettiek (222 fő) korcsoportos adatának együttes száma alapján kerül 

meghatározásra.  

 

Az ebr-r felületen rögzített pályázati adatlap alapján maximálisan 574 m3 tűzifa igénylésére 

lehet jogosult Harkány Város Önkormányzata, amely mennyiség a pályázati kiíráshoz igazítva, 

a fent írt feltételeknek megfelelő lakossági és közfoglalkoztatott adatok alapján teremtődik.  

 

Keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet 

az önkormányzat. 

 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzat a szociális rászorultság és a 2017. 

évi igénylés részletes feltételeit –legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon 

hatályba lépő- rendeletben szabályozza, akként, hogy  



 

a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül 

különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 

támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 

 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 

 

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 

 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

Harkányban az augusztus végi statisztikai adatok alapján 42 fő részesül lakhatáshoz nyújtott 

települési támogatásban és 1 fő gyermek rendelkezik halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítására vonatkozó határozattal. Az esetlegesen felmerülő ellátási igényekhez igazodva 

jogsegély kérelemmel fordultunk a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási 

Hivatalához, amelyben kértük, hogy szíveskedjenek adatot szolgáltatni arról, hogy hány 

harkányi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bír aktív korúak ellátására vagy 

időskorúak járadékára jogosító érvényes és hatályos határozattal. A 2017. augusztus 21. napján 

kézhez vett válaszlevél alapján Harkány vonatkozásában 75 fő rendelkezik aktív korúak 

ellátására és 7 fő időskorúak járadékára jogosító határozattal. Fent írt statisztikai adatokat 

összesítve 125 fő az, akit az esetlegesen beérkező kérelmek alapján az elbírálásnál és a 

kiosztásnál előnyben kell részesíteni.  

 

Tájékoztatásul a tavalyi évben 272 erdei m3 kemény lombos tűzifára adta le igényét a 

Képviselő-testület, amelyből 99 m3-re nyert el támogatást. A fent írt statisztikai számadatok  és 

az ellátottanként legfeljebb 2 erdei m3 kiosztásának lehetőségével számolva javasoljuk, hogy a 

maximálisan igényelhető 574 m3-ből 250 erdei m3-re nyújtsa be igényét a Képviselő-testület. 

Ezen mennyiséggel biztosítva lenne a szociálisan rászorult ellátotti kör tüzelőanyag ellátása. 

 

A pályázatot elektronikusan és papír alapon a Kincstár területileg illetékes szervéhez is be kell 

nyújtani, az elektronikus rögzítés határideje 2017. augusztus 25. 16.00 óra, a papír alapúé 2017. 

augusztus 28. A határidők jogvesztők. 

 

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a 

miniszter állapítja meg, akként, hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti 

mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, 

a közfoglalkoztatottak 2016. évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához 

viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani. A 

felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is 

jogosult. 

 

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok 

miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2017. szeptember 

29. napjáig. A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs és kifogás benyújtására 

sincs lehetőség. 

 



A támogatást a kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 

cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 

nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos 

vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5 %-a lehet a nem 

kemény lombos fajokból származó fafajta. Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több 

tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő 

tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja 

beszerezni. 

 

A tűzifa kiosztásának határideje: 2018. február 15. napja. A tűzifa szállításának költségei a 

kedvezményezettet terhelik. A támogatás teljes összegének pénzügy felhasználása legkésőbb 

2018. március 31-éig történhet meg. 

 

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy 

példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illeti meg. Az átvételi 

elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a 

tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét. 

 

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat megvitatását és annak elfogadását. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló pályázat benyújtásáról. 

 

1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be 250 

erdei m3 kemény lombos tűzifára a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására, melyhez önerőként 1.000,-Ft/erdei m3+áfa megfizetését vállalja.  

 

2.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázati kiírás 6. 

pontjában írtakat, miszerint a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

 
      Felelős:     Azonnal 

      Határidő: Polgármester 

 

 













 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. augusztus 24. napi rendkívüli ÜLÉSÉRE 

 

2.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Kecskeméthy Pál 

alpolgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

VÉLEMÉNYEZÉSREMEGKAPTA:  

- 

MEGTÁRGYALTA: - 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a szociális étkeztetés 

szolgáltatás szakmai ellenőrzése okán 

szükséges dokumentumok megalkotásáról 

és felülvizsgálatáról. 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2017. augusztus 24. napján 

tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a szociális étkeztetés szolgáltatás szakmai ellenőrzése 

okán szükséges dokumentumok megalkotásáról és felülvizsgálatáról. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Kecskeméthy Pál alpolgármester 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztálya 

2017. március 29. napjával elrendelte a Harkány Város Önkormányzata által biztosított 

szociális étkeztetés szolgáltatás szakmai ellenőrzését. Az ellenőrzés keretében 2017. április 19. 

napján benyújtásra kerültek az alapszolgáltatással kapcsolatos dokumentumok, amely alapján 

a Kormányhivatal 2017. május 09. napján kelt, BAC/13/242-7/2017 ügyiratszámú végzésével 

hiánypótlásra szólította fel Harkány Város Önkormányzatát. A hiánypótlás keretében szükséges 

megalkotnia a Képviselő-testületnek a munkaruha juttatás szabályait tartalmazó 

dokumentumot, valamint a munkavédelmi szabályzatot. Tekintettel arra, hogy Harkány Város 

Önkormányzata rendelkezik érvényes és hatályos „Az egyéni védőeszközök juttatásának 

rendjével”, azonban a Kormányhivatal ragaszkodik a munkaruha juttatási szabályzathoz, így az 

Önkormányzattal megbízásos jogviszonyban álló munka-és tűzvédelmi feladatokat ellátó 

céggel történő előzetes egyeztetések alapján elkészült a jelenlegi védőeszköz szabályzat 

módosítása, melynek keretében egyrészt a szabályzat megnevezése, másrészt annak 4. oldala 

kerülne kiegészítésre. A szabályzat pontos elnevezése a jövőben „Az egyéni védőeszközök és 

munkaruha juttatásának rendje” lenne, a 4. oldal pedig egy új bekezdéssel egészülne ki, 

amelyben rögzítésre kerülne, hogy az adott egyéni védőeszköz és a munkaruhának a kihordási 

ideje 2 év. Tekintettel arra, hogy Harkány Város Önkormányzata idáig nem rendelkezett 

munkavédelmi szabályzattal, így az előterjesztés szerinti tartalom alapján szükséges és indokolt 

annak elfogadása. 

 

Fent írtakon túl a hiánypótló végzés kitér arra is, hogy szükséges bemutatni a fenntartó által 

jóváhagyott szakmai programot. A szolgáltatás 2011-ben elfogadott szakmai programját 

felülvizsgáltuk és az időközben történt jogszabályváltozások és a főzőhely elnevezésének és 

címének változása okán módosítottuk azt. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás szervezeti és 

működési szabályzattal (a továbbiakban: SZMSZ) is rendelkezik, így a szakmai programhoz 

igazítva felülvizsgáltuk az SZMSZ-t is és a szükséges pontokban módosítottuk azt. 

 

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat megvitatását és annak elfogadását. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Döntés a szociális étkeztetés szolgáltatás szakmai ellenőrzése okán szükséges dokumentumok 

megalkotásáról és felülvizsgálatáról. 

 

 

1.)  Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Baranya 

 Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztálya által 



 elrendelt szociális étkeztetés szolgáltatás szakmai ellenőrzése okán a 270/2016. (XII. 

 22.) számú határozattal elfogadott „Egyéni védőeszközök juttatásának rendjéről” szóló 

 szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes 

 szerkezetben elfogadja és a jövőben „Az egyéni védőeszközök és munkaruha 

 juttatásának rendje” elnevezésre módosítja azt. 

 

2.)  Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 

 tartalommal megegyezően elfogadja a munkavédelmi szabályzatot. 

 

3.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 

 tartalommal elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szociális 

 étkeztetés szakmai programját, valamint annak szervezeti és működési szabályzatát. 

 
      Felelős:     Azonnal 

      Határidő: Jegyző 

 

 



































 
 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. augusztus 24-i RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRE 

 

3.)  Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Fischer Erzsébet 

műszaki ügyintéző 

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: 

 

1. oldal előterjesztés 

2. oldal adásvételi 

szerződés 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 
 
 
 

Tárgy: Ügyfél kérelmek elbírálása 

 

Melléklet: Adásvételi szerződések 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztés keretében négy kérelem tárgyában szükséges döntést hozni. Az 
ügyek jellegüket tekintve: három elővásárlási jog, egy tulajdonosi hozzájárulás. 
 

1. Elővásárlási jog lemondás a harkányi 766 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
 

 

 
Dr. Mészáros Gyula ügyvéd megkeresése alapján (2017. 08. 07.) a harkányi 766 hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai a mellékelt adásvételi szerződés alapján értékesíteni kívánja 
tárgyi ingatlant. Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog 
megállapításáról szóló 13/2001. (IX.17.) sz. rendelete 1. számú melléklete b.) pontja 
alapján, „lakóterület fejlesztés, út és közpark kialakítása céljából” elővásárlási jog 
került bejegyzésre. 
Megvizsgálva a szabályozási tervet a 766 hrsz-ú ingatlan az Lke-7 jelű, kertvárosias 
lakóterület övezetbe tartozik, távlati fejlesztési céllal nem érintett, önkormányzati 
érdeket nem sért a tulajdon jog megszerzése. 
 

 
 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését. 
 
 
         Fischer Erzsébet s.k. 
         műszaki osztály 
 
1. Határozati javaslat: 
Döntés elővásárlási jog érvényesítésének mellőzése tárgyában 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi 
766 hrsz-ú ingatlan tekintetében az ingatlan elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: 
 
 
 



 
 



 
 



2. Elővásárlási jog lemondás a harkányi 599 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Németh Judit ügyvéd megkeresése alapján (2017. 07. 27.), a harkányi 599 hrsz-ú 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1551 m2 területnagyságú, ingatlan 
tulajdonosa értékesíteni kívánja tárgyi ingatlant, 14.000.000,-Ft vételárért. 
Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról 
szóló 13/2001. (IX.17.) sz. rendelete 1. számú melléklete e.) pontja alapján, „közpark 
kialakítása céljából” elővásárlási jog bejegyzése van. 
Megvizsgálva a szabályozási tervet az 599 hrsz-ú ingatlan utcafronti része az Lke-2 
jelű, kertvárosias lakóterület övezetbe tartozik, a kerékpárút felé eső kert részre a 
település rendezési terv közpark kialakítást jelöl. A teljes ingatlan fejlesztési céllal nem 
érintett.  
 

 
 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését. 
 
 
         Fischer Erzsébet s.k. 
         műszaki osztály 
 
2. Határozati javaslat: 
Döntés elővásárlási jog érvényesítésének mellőzése tárgyában 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi 
599 hrsz-ú ingatlan tekintetében az ingatlan elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
Határidő:Azonnal 
Felelős: 
 
 



3. Elővásárlási jog lemondás a harkányi 794/1 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Németh Judit ügyvéd megkeresése alapján (2017. 07. 19.), a harkányi 794/1 hrsz-
ú lakóház, udvar megnevezésű, 930 m2 területnagyságú ingatlan tulajdonosa 
értékesíteni kívánja tárgyi ingatlant, 6.000.000,-Ft vételárért. 
Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról 
szóló 13/2001. (IX.17.) sz. rendelete 1. számú melléklete b.) pontja alapján, 
„lakóterület fejlesztés, út és közpark kialakítása céljából” elővásárlási jog került 
bejegyzésre. 
Megvizsgálva a szabályozási tervet az 794/1 hrsz-ú ingatlan az Lke-2 jelű, kertvárosias 
lakóterület övezetbe tartozik, távlati fejlesztési céllal nem érintett, önkormányzati 
érdeket nem sért a tulajdon jog megszerzése. 
 

 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését. 
 
 
         Fischer Erzsébet s.k. 
         műszaki osztály 
 
3. Határozati javaslat: 
Döntés elővásárlási jog érvényesítésének mellőzése tárgyában 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi 
794/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében az ingatlan elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
Határidő:Azonnal 
Felelős: 
 
 
 



4. Tulajdonosi hozzájárulás a siklósi 0732/15 hrsz-ú ingatlan 
gázbekötéséhez. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szente Balázs siklósi lakos tulajdonát képezi a siklósi 0732/15 hrsz-ú ingatlan, mely a 
Harkány közigazgatási határán húzódó Lanka csatorna mellett található. 
 
Tárgyi ingatlan vízbekötéséhez a 196/2016.(IX.08.) sz. önkormányzati határozattal 
már hozzájárult a Képviselő-testület. 
 
Ingatlan tulajdonos kéri a Képviselő-testület hozzájárulását, az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2353/1 hrsz-ú közterületen és a Lanka csatorna mederszintje alatt 
a gázbekötő vezeték elhelyezéséhez. 
Gáztervezőtől kapott tájékoztatás alapján a bekötő vezetéket 0,80 – 1,50 méter közötti 
mélységen kell fektetni. A csatorna esetén a fenékszintjétől számított 1,5 m vastag 
takarásnak kell lenni a vezetéken. A vezeték nyomvonala mentén min. 2,0 – 2,0 méter 
széles a biztonsági sáv. Pontos adatok csak elkészült tervek alapján lesznek ismertek. 

 
 
A gázvezeték biztonsági övezetében szakfelügyelet keretében, munkavégzési 
engedély birtokában, és a nyomvonalak előzetes kitűzése után, kizárólag kézi erővel 
végezhető földmunka. Ezen korlátozások legfőképpen a Lanka csatorna tisztítása 
során jelenthetnek problémát. 



 
 
Az érintett területre az érvényben lévő település rendezési terv nem tartalmaz 
fejlesztési elképzelést. 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését. 
 
 
 

Fischer Erzsébet s.k. 
műszaki osztály 

 
 
 
 
 

4.A Határozati javaslat: 
Döntés a siklósi 0732/15 hrsz-ú ingatlan gázbekötése ügyében. 
 

1./Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a siklósi 
0732/15 hrsz-ú ingatlan gázbekötéséhez előzetesen hozzájárul. 
 
2./Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a tervek benyújtását követően a 
tulajdonosi hozzájárulást megállapodás formában kerüljön előkészítésre. 
 
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
4.B Határozati javaslat: 
Döntés a siklósi 0732/15 hrsz-ú ingatlan gázbekötése ügyében. 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a siklósi 0732/15 
hrsz-ú ingatlan gázbekötéséhez, az önkormányzat tulajdonát érintőingatlanok 
tekintetében nem járul hozzá. 
 
Határidő:Azonnal 
Felelős: 
 


