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

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20-i ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka Baksai Endre Tamás
jegyző
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:

4. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. december 20. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló 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 2018. november 16. napján volt, amelyen
az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:

178/2018.(XI.16.) sz. Önkormányzati hat.:
Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag nyújtásáról
1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti
ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet 31. §-ban biztosított jogkörében úgy dönt, hogy a gyermekek részére az általános
iskolás korúakig bezárólag természetbeni támogatásként Mikulás csomagot, valamint a 70.
életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére természetbeni támogatásként
élelmiszercsomagot nyújt, melyre a 2018. évi költségvetéséből 3.000.000.,- Ft keretösszeget
elkülönít.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Remmert Ferenc alpolgármestert, hogy a csomagok
beszerzésének előkészítéséről és lebonyolításáról haladéktalanul gondoskodjon.
Felelős: polgármester, alpolgármester
Határidő: azonnal
2018. december 5-én 580 db mikulás csomag került kiosztásra a harkányi gyermekek részére.
2018. december 10. napjától 747 db karácsonyi élelmiszercsomag kerül kiosztásra a harkányi
70. életévüket betöltött idősek részére.
180/2018.(XI.16.) sz. Önkormányzati hat.:
A Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány Város Önkormányzata,
valamint a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. között Harkányban 2016. február 23-án aláírt
Feladat-ellátási szerződést módosítja, és a csatolt, 2. számú, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Feladatellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint Marosi András vezérigazgatót a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Baksai Endre Tamás, polgármester
Marosi András, vezérigazgató
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A feladat-ellátási szerződés 2018.11.16. napján aláírásra került.
183/2018.(XI.16.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a harkányi 0377 hrsz-ú önkormányzati közút használata ügyében
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány, 0377 hrsz. Önkormányzati
közút használatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a tulajdonát
képező Harkány külterület 0377 helyrajzi számú 880m2 területű Önkormányzati közút
megnevezésű ingatlanának út funkcióját megkívánja szüntetni. A határozat értelmében
megbízza a műszaki osztályt a kérelem összeállítására, majd benyújtására a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége számára
engedélyezésre.
2./ A Képviselő-testület megbízza a műszaki osztályt, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége határozatának megfelelően
készítse elő a 20/2016.(X.04.) rendeletének módosítását.
3./ A Képviselő-testület megbízza a műszaki osztályt, hogy az ingatlan értékesítését a
vagyonrendelet értelmében készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
A harkányi 0377 hrsz-ú közút megszüntetése ügyében a hatóság részéről a helyszíni szemle
megtörtént, az igazgatási szolgáltatási díjak befizetésre kerültek, az ügy folyamatban van.
186/2018.(XI.16.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés szociális tűzifa vásárlása kapcsán szerződő partner kiválasztásáról
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szociális tűzifa vásárlás kapcsán az elnyert 1.742.440,-Ft összegű, 98 erdei m3 fát a
beszerzési eljárás kapcsán legkedvezőbb árat adó Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészetétől
szerezze be, az árajánlat tartalmával megegyező tartalmú adásvételi szerződés megkötésével.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
2.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó József siklósi fuvarozót
bízza meg a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészetétől beszerzendő 98 erdei m3 tűzifának a
Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészetének
telephelyéről Harkány Város Önkormányzatának
telephelyére történő elszállítására, amelyre bruttó 500.000,-Ft keretösszeget különít el.
Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
3.
Felkéri Remmert Ferenc alpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2018. évi szociális
tűzifa pályázat kapcsán a fa beszerzéséről, annak Harkány Város Önkormányzata telephelyén
való megfelelő tárolásáról, felaprításáról és a jogosultságot megállapító határozatok alapján a
tűzifa kiosztásának megszervezéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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A Mecsekerdő Zrt.-vel az értékesítési szerződés 2018.11.21. napján aláírásra került. Szabó
József árufuvarozóval a szociális tűzifára vonatkozó szállítási szerződés 2018.12.10. napján
aláírásra került. A Jogi, Szociális Bizottság a 2018. 12.12-i napi ülésén 20 m3 tűzifa iránti
kérelmet hagyott jóvá. A további keret kiosztása folyamatos.
191/2018.(XI.16.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek
elkészítésével együtt” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
vállalkozási szerződés módosításáról
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az 1818/2016 (XII.22)
Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési
feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás eredményeként a B.G.W. Építőipari és Szolgáltató Kft-vel 2018. július
18-án megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2.
A képviselő-testület a szerződés módosításának többletforrás-igényét - korábbi
döntését megerősítve - saját költségvetése terhére biztosítja.
3.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására,
valamint felkéri a jegyzőt és az akkreditált közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A B.G.W. KFt.-vel a vállalkozási szerződés módosítása 2018.11.16. napján aláírásra került.

Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
-

A Digitech Hungary Szolgáltató Bt.-vel megbízási szerződés került aláírásra 2018.11.01.
napján a parkolóautomaták üzemeltetésére, karbantartására 220.000,- Ft/hó megbízási díj
ellenében.

-

Dr. Csullag Zsolt egyéni vállalkozó orvossal a Harkányi Háziorvosi ügyeleti ellátás
biztosítására megbízási szerződés került aláírásra 2018. december 6. napján. Dr. Csullag Zsolt
írásban kérte, hogy 2019. január 1. napjától határozatlan időre egyéni vállalkozóként kívánja
ellátni a háziorvosi ügyeleti feladatokat.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!
…./2018.(XII.20.) 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
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elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, jegyző
Harkány, 2018.12.14.

Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka s.k.
jegyző

Tárgy:
Döntés
a
2019.
évi
kulturális
rendezvénynaptár tervezetéről, valamint a Harkány
Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2019.
évtől érvényes díjszabásáról
Melléklet: 2019. évi kulturális rendezvénynaptár
tervezet, 2019-től érvényes intézményi díjszabás

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20-i ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Herendi Ferenc
igazgató

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Herendi Ferenc
igazgató

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
2018.12.20-i ülésén
AZ
ÜGYBEN
KORÁBBAN
HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség
3. oldal előterjesztés
2019. évi kulturális rendezvénynaptár tervezet
2019-től érvényes intézményi díjszabás

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. december 20. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a 2019. évi kulturális rendezvénynaptár tervezetéről,
valamint a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2019. évtől érvényes
díjszabásáról
ELŐTERJESZTŐ: Herendi Ferenc, Igazgató, Harkány Városi Könyvtár, Kulturális –és
Sport Központ
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herendi Ferenc, Igazgató
Mellékletek: 2019. évi kulturális rendezvénynaptár tervezet
2019-től érvényes intézményi díjszabás

Tisztelt Képviselő-testület!

1.) Rendezvénynaptár
A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság már két éve
megfogalmazta azt az igényt, hogy az éves kulturális rendezvénynaptárt a bizottság az előző
éveknél megszokottakhoz képest korábban, még a tárgyév előtt véleményezze, és lehetőleg
testületi támogatást is hamarabb kapjon. A gyorsaság hozzájárul az egyes rendezvények
hatékonyabb marketingjéhez is. Az elfogadott rendezvény-naptár lehetőséget biztosít arra
is, hogy az egyes programok előadóit minél hamarabb le lehessen foglalni, a korai foglalás
pedig szinte minden esetben olcsóbb árakat garantál. A jövő évi rendezvénynaptár
tervezésénél azonban figyelembe kellett venni az önkormányzat által elnyert különböző
pályázatok elvárásait is, így a 2019-es rendezvénynaptár a 2018. évihez képest némi
csúszással, de még a tárgyévet megelőzően el tudott készülni.
Fontos tudni, hogy a jövő évi rendezvénynaptárban szereplő események költségeinek nagy
része – természetesen az egyes pályázatok tartalmához maximálisan igazodva - három
EFOP -pályázatból finanszírozható. A programok sűrűségét az is okozza, hogy a
rendezvényszervezési tárgykörben lefolytatott első közbeszerzési eljárás eredménytelen
volt, azt meg kellett ismételni, ezért pl. az egyik pályázat eredetileg két évre tervezett
programját egy évre kellett összesűríteni. Mivel a város 2019-ben ünnepli várossá
nyilvánításának 20. évfordulóját és a hagyományos szüreti fesztivál is 25. alkalommal kerül
megrendezésre, a gazdag programnaptár méltó lesz ezekhez az évfordulókhoz.
A jövő évi rendezvénynaptár tervezetét mellékletként, a szükséges költségkeret összeg
megjelölésével az előterjesztéshez csatoltuk. Mivel a napirendi pontot a Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalja, az ott megfogalmazott
észrevételeket, javaslatokat az ülésen szóban terjesztem elő.
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Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon határozatot az ügy
tárgyában!
1. Határozati javaslat
Döntés a 2019. évi kulturális rendezvénynaptár tartalmának elfogadása tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat
2019. évi kulturális rendezvénynaptár tervét, az előterjesztés tartalmával egyezően elfogadja.
VAGY
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi kulturális
rendezvénynaptár
tervét
az
alábbi
módosításokkal
fogadja
el:……………………………………………………………………………………….
Határidő: értelemszerűen
Felelős: műv. ház igazgató
2.) Intézményi díjszabás 2019-től
Ahogy az már pár éve megszokott, a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület minden évben
tárgyal a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ díjszabásáról is. A javaslat
mindig kitér az egyes intézményegységek helyiségeinek bérleti díjaira, valamint az
eszközhasználattal összefüggő költségekre. A jövő évre vonatkozó javaslataim az alábbiak:
2019. évre szóló javaslataimban foglaltak szerint, a könyvtár beiratkozási és szolgáltatási díjai
nem változnak, a többi intézményegység tekintetében, a bérleti díjak a felújítások miatt
emelkedtek.
Az eszköz bérleti díjak tekintetében, új eszközökkel is bővült a lista.
A csatolt melléklet tartalmának megtárgyalását követően kérem a T. Képviselő-testületet, hogy
az alábbi határozati javaslatot fogadja el!
2. Határozati javaslat
Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2019. évtől alkalmazandó
díjszabásáról
1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
fenntartásában működő Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ 2019.
évtől alkalmazandó díjszabását az előterjesztés, és a csatolt melléklet tartalmával
egyezően elfogadja.
VAGY
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
fenntartásában működő Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ 2019.
3

évtől
alkalmazandó
díjszabását
alábbi
módosításokkal
el:……………………………………………………………………………

fogadja

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt, hogy az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezésekor jelen határozat tartalmát vegye
figyelembe.
Határidő: 2019.01.01.
Felelős: műv. ház igazgató, jegyző, pü. ov.
Harkány, 2018. 12. 12.
Herendi Ferenc, igazgató s.k.
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Tervezett dátum

2019. január 6.
2019. január 12.
2019. január 14.
2019. január 16.
2019. január 19.
2019. január 21.
2019. január 22.
2019. január 23.
2019. január 24.
2019. január 26.
2019. január 27.
2019. január 28.
2019. február 7.
2019. február 9.
2019. február 11.
2019. február 13.
2019. február 14.
2019. február 16.
2019. február 16.
2019. február 20.
2019. február 28.
2019. március 1.
2019. március 4.
2019. március 8.
2019. március 9.
2019. március 13.
2019. március 15.
2019. március 20.
2019. március 23.
2019. április 8.
2019. április 15.
2019. április 17.
2019. április 18.
2019. április 19.
2019. április 20.
2019. április 30.
2019. május 4.
2019. május 6.
2019. május 11.
2019. május 15.
2019.05.17. - 19.
2019. május 20.
2019. május 25.
2019. május 26.
2019. május 27.
2019. május 30.
2019. május 31.
2019. június 3.
2019. június 13.
2019. június 15.
2019. június 17.
2019.06.17. - 2019.06.21.
2019. június 19.
2019. június 19.
2019. június 21.
2019. június 22.
2019. június 29.
2019. július 5.
2019. július 6.
2019. július 13.
2019. július 15.
2019. július 17.
2019.07.19. - 2019.07.21.
2019. július 27.
2019.08.01. - 2019.08.04.
2019. augusztus 3.
2019. augusztus 5.
2019. augusztus 9.
2019. augusztus 12.
2019.08.17. - 2019.08.20.
2019. augusztus 21.

Rendezvény neve

Szumma
tervezett
összkiadás

Vízkereszt
Zenés éjszakai fürdő
Nyugdíjas klub
HAFIK
SZMK Pótszilveszter
Ifjúsági délután - Dúdolda
Vince Nap
Író- Olvasó találkozó
Vállalati workshop
Disznótoros
Karitász farsang
Közlekedésszervezési workshop
Szórakoztató ifjúsági délután
Harka Dalkör Farsang
Nyugdíjas klub
Zeneiskolai Farsang
Állásbörze
Zenés éjszakai fürdő
HSE Sportbál
HAFIK
Vállalati workshop
Téltemető
Busszervezés workshop
Városi Nőnap
Zenés éjszakai fürdő
Író- Olvasó találkozó
Nemzeti Ünnep
HAFIK
Tavaszköszöntő
Busszervezés workshop
Nyugdíjas klub
HAFIK
Szórakoztató ifjúsági délután
Ifjúsági délután - Húsvét
Zenés éjszakai fürdő
Májusfa állítás

- Ft
- Ft
100 007 Ft
99 991 Ft
- Ft
249 550 Ft
125 000 Ft
249 987 Ft
1 851 160 Ft
1 544 948 Ft
25 400 Ft
812 800 Ft
249 860 Ft
- Ft
100 007 Ft
249 555 Ft
1 384 300 Ft
- Ft
- Ft
99 991 Ft
1 851 160 Ft
275 590 Ft
259 969 Ft
1 222 000 Ft
- Ft
249 987 Ft
- Ft
99 991 Ft
800 190 Ft
259 969 Ft
199 927 Ft
99 991 Ft
249 860 Ft
250 340 Ft
- Ft
499 000 Ft

"Pécs Cup" Ritmikus Gimnasztika Kupa

- Ft

Vállalati workshop
Családi Sportnap (HDSE)
HAFIK
„Harkány Kupa”, Shotokan
karateverseny
Nyugdíjas klub
Gasztokulturális Fesztivál
Gyereknap a Fürdőben
Vállalati workshop
Harkányfürdő Asztalitenisz
Csapatbajnokság - Záróverseny
Májusfa kitáncolás
Busszervezés workshop

949 960 Ft
999 630 Ft
99 991 Ft

Ifjúsági délután
Nyár esték - Harkányi Hangfürdő
Nyugdíjas klub
Harkányi ifjúsági focitábor
Nyugdíjas klub - BHÉ
HAFIK
Zenés éjszakai fürdő + CsúszdaParty
Nyár esték - Harkányi Hangfürdő
Nyár esték - Harkányi Hangfürdő
Zenés éjszakai fürdő + CsúszdaParty
Nyár esték - Harkányi Hangfürdő
Nyár esték - Harkányi Hangfürdő
Nyugdíjas klub
HAFIK
XXVI. Harkányi FürdőFesztivál
Nyár esték - Harkányi Hangfürdő
XV. JOOLA - Harkány Gyógyfürdő
Kupa, Nemzetközi Veterán Asztalitenisz
Ranglista Verseny
Nyár esték - Harkányi Hangfürdő
Busszervezés workshop
Zenés éjszakai fürdő + CsúszdaParty
Vállalati workshop
Harkányi HosszúHétvége
HAFIK

- Ft
199 927 Ft
9 628 240 Ft
- Ft
949 960 Ft
- Ft
527 000 Ft
259 969 Ft
249 555 Ft
634 369 Ft
199 927 Ft
- Ft
107 632 Ft
99 991 Ft
- Ft
664 369 Ft
851 704 Ft
- Ft
723 369 Ft
1 004 369 Ft
199 927 Ft
99 991 Ft
- Ft
468 963 Ft
150 000 Ft
468 963 Ft
259 969 Ft
- Ft
949 960 Ft
- Ft
99 991 Ft

2019. augusztus 24.
Markovics János Emlékverseny
2019.08.30. - 2019.09.01.
XXV. Harkányi Szüreti Fesztivál
2019. szeptember 9.
Nyugdíjas klub
2019. szeptember 16.
Vállalati workshop
2019. szeptember 18.
HAFIK
2019. szeptember 21.
Nyugdíjas Klub
2019. szeptember 23.
Busszervezés workshop
2019. október 1.
Idősek világnapja
2019. október 4.
Egészségkaraván
2019. október 5.
Októberfeszt
2019. október 6.
Az Aradi vértanúk emléknapja
2019. október 7.
Vállalati workshop
2019. október 8.
Nyugdíjas klub
2019. október 11.
Nyugdíjas klub
2019. október 12.
Harkányi LecsóPárbaj
2019. október 12.
Zenés éjszakai fürdő
2019. október 23.
Nemzeti Ünnep
2019. október 31.
Halloween Party
2019. november 9.
Márton nap
2019. november 9.
Horvát est
2019. november 9.
Zenés éjszakai fürdő
2019.11.13. - 2019.11.16.
Galambkiállítás
2019.11.15. - 2019.11.19.
Harkányi Szabadegyetem
2019. november 23.
Alapítványi Bál
2019. december 1.
Adventi hétvége
2019. december 2.
Állásbörze
2019. december 7.
Mikulás Kupa teremlabdarúgó torna
2019. december 7.
Zenés éjszakai fürdő
2019. december 9.
Adventi hétvége
2019. december 15.
Adventi hétvége
2019. december 22.
Adventi hétvége
2019. december 28.
Zenés éjszakai fürdő
2019. december 31.
Szilveszter
A fentieken kívül, 2019 év folyamán megrendezésre kerül
Nyugdíjas Klub - Bemutatjuk Harkány
Értékeit
Családi (Sport)nap
Való világ műhelymunka
Való világ műhelymunka

50 000 Ft
32 928 340 Ft
100 007 Ft
949 960 Ft
99 991 Ft
267 970 Ft
259 969 Ft
1 591 080 Ft
350 115 Ft
249 994 Ft
- Ft
949 960 Ft
100 007 Ft
234 950 Ft
1 224 948 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
450 750 Ft
249 994 Ft
- Ft
- Ft
249 994 Ft
- Ft
425 400 Ft
1 384 300 Ft
- Ft
- Ft
425 400 Ft
425 400 Ft
425 400 Ft
- Ft
1 123 400 Ft
107 632 Ft
999 630 Ft
217 805 Ft
217 805 Ft

8 alkalommal - Nemzetiségi Est (Német és
Horvát Önkormányzatok Klubestjei)

1 999 952 Ft

4 alkalommal - Szülői klub - Harkány

1 603 640 Ft

4 alkalommal - Önsegítő kreatív klub Harkány
9 alkalommal - Szabadtéri Mozi
Önszerveződő csoportok, helyi szervezeti
egységek rendezvénytámogatásának visz
maior kerete

797 560 Ft
45 000 Ft
400 000 Ft

120 alkalommal - Ifjúsági táncszakkör
3 alkalommal - Egészséges életmód
verseny
2 alkalommal - Pénzügyi hódítók verseny
2 alkalommal - JOGos kérdések verseny
6 alkalommal - Egészségfejlesztési
témanap
6 alkalommal - Jogismereti témanap

5 922 804 Ft

6 alkalommal - Pénzügyi kultúra témanap
3 alkalommal - Hely és országismeret
tábor
3 alkalommal - Élj egészségesen tábor

Megjegyzés:

A feltüntetett rendezvény időpontokban, a
nagyrendezvények dátumain kívül eltérés lehetséges,
továbbá, a külön nem részletezett 2019 évi rendezvényekhez
jelenleg nem megoldható a dátumhoz rendelés. A
Harkányfürdő rendezvényeinek, kiemelten a 2
nagyrendezvény költségeinek nagyobb részét pályázati
forrás fedi le.

Sportcsanok bérleti díj
2016

/2016.( . .) sz. rendelet

16.sz. melléklet

Bérleti díjak
Sportcsarnok
Megnevezés

2017. 01.01.-től

2018. testületi határozattól

2019. testületi határozattól

hét közben

hétvégén

hét közben

hétvégén

hét közben

hétvégén

4000 FT/óra

4000 Ft/óra

4000 FT/óra

4000 Ft/óra

4150 FT/óra

4150 Ft/óra

Nagyterem igénybevételi díja
- Magánszemélyeknek
- Jogi személyeknek
- Teniszezés, lábteniszezés céljára
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő
Sportegyesület, HDSE ) edzéseinek,
mérközéseinek bérleti díja
Sportcsarnok belterületén reklámfelület
értékesítése
Harkányi Sportegyesületek
rendezvényeinek díja
Műfűves pálya bérleti díja
Kisterem bérleti díja
Konditerem
egyéb eszközök raktározása
Rendszeres sporttevékenység tartása
(TRX, Kick-Boksz, Aerobic)

17 órától

Egész napos sportnap szervezése
Kiállítás
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében
méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt

5000 FT/óra

6000 Ft/óra

5000 FT/óra

6000 Ft/óra

5250 FT/óra

6250 Ft/óra

17-ig: 4000 Ft/óra

17-ig: 4000 Ft/óra

17-ig: 3500 Ft/óra

17-ig: 3500 Ft/óra

17-ig: 3650 Ft/óra

17-ig: 3650 Ft/óra

1500/alkalom
1500/alkalom
1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év
2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év

1500 Ft/óra
4000 FT/óra
2000 Ft/alkalom
3000 Ft/hó
5000 Ft/hó

2000 Ft/óra
6000 Ft/óra
2000 Ft/alkalom
3000 Ft/hó
5000 Ft/hó

10000 Ft/hó
50000 Ft/alkalom
30000 Ft/nap

1500/alkalom
2500/alkalom
1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA
2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA

1500 Ft/óra
5000 FT/óra
2000 Ft/alkalom
3000 Ft/hó
6000 Ft/hó

2500 Ft/óra
6000 Ft/óra
2000 Ft/alkalom
3000 Ft/hó
6000 Ft/hó

11500 Ft/hó
60000 Ft/alkalom
30000 Ft/nap

50000 Ft/alkalom
32500 Ft/nap

1500/alkalom
2500/alkalom
1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA
2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA

1500 Ft/óra
5150 FT/óra
2150 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
6000 Ft/hó

2500 Ft/óra
6150 Ft/óra
2150 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
6000 Ft/hó

12000 Ft/hó
60000 Ft/alkalom
32500 Ft/nap

50000 Ft/alkalom
35000 Ft/nap

60000 Ft/alkalom
35000 Ft/nap

Eszközök bérleti díja 2018

Sérülés és/vagy hiány esetnén fizetendő
kártérítés összege

Bérleti díj

Megjegyzés és/vagy kikötés

Nagyértékű eszközök
1 m3 bogrács, állvánnyal, tetővel és
tűztálcával (2000 fős)
250 l-es bogrács, állvánnyal, tetővel
és tűztálcával (500 fős)
Személyzet napi díja főzéshez
Nagy méretű, magasított színpad
(120 cm)
Kis méretű, dobogó színpad (50 cm)
Színpad összerakása és bontása
(alkalom)
Szállítási díjak
Sörpad szett
Építő állvány szett

50 000 Ft + ÁFA / nap

300000 Ft + ÁFA

Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!

25 000 Ft + ÁFA/ nap

170000 Ft + ÁFA

Csak személyzettel, csak HVG Zrt. Szállíthatja!

12 500 + ÁFA Ft / fő
40 000 Ft + ÁFA/ nap

1000000 Ft + ÁFA

1 000 Ft + ÁFA / m2

400000 Ft + ÁFA

Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel
lehetséges (A szállítás és összerakás plusz
költségeket jelent!)
Összeállítás és szállítás csak a HVG Zrt.-vel
lehetséges (A szállítás és összerakás plusz
költségeket jelent!)

20000 + ÁFA
150 Ft + ÁFA / km
600 Ft + ÁFA/ nap
2 500 Ft + ÁFA / nap

Projektor

2 500 Ft + ÁFA / alkalom

Vetítővászon
Mozivászon
Pulpitus

1 000 Ft + ÁFA / alkalom
3000 Ft + ÁFA/ alkalom
4 000 Ft + ÁFA / alkalom

HVG Zrt.
20 000 Ft / garnitúra + ÁFA
250 000 Ft / garnitúra + ÁFA
500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy
szervízköltség
50 000 Ft / vászon + ÁFA
50 000 Ft / vászon + ÁFA
75000 FT + ÁFA

Hangtechnika komplett

40 000 Ft + ÁFA / nap 6 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség Csak technikussal!

Hangtechnika konferenciához

10 000 Ft + ÁFA / nap

500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség

1000 Ft+ÁFA/nap
1500 Ft+ÁFA/nap
1000 Ft+ÁFA/nap
2000 Ft+ÁFA/nap
22000+ ÁFA Ft / nap

50000 Ft+ÁFA
15000 Ft+ÁFA
15000 Ft+ÁFA
20000 Ft+ÁFA

10 Ft + ÁFA/ db
10 Ft + ÁFA/ db
10 Ft + ÁFA/ db
3000 Ft + ÁFA / óra

500 Ft / db
500 Ft / db
500 Ft / db

Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!

100 Ft + ÁFA / db
20 Ft + ÁFA / db
20 Ft + ÁFA / db
20 Ft + ÁFA/ db
500 Ft+ ÁFA/ db
3000 Ft + ÁFA/ óra

1000 Ft / db
1000 Ft / db
700 Ft / db
500 Ft / db
7000 Ft/ db

Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!

10 Ft + ÁFA/ db
10 Ft + ÁFA / db
10 Ft + ÁFA / db
10 Ft + ÁFA/ db
50 Ft+ ÁFA / db
3000 Ft + ÁFA / óra

150 Ft / db
250 Ft / db
100 Ft / db
350 Ft / db
750 Ft / db

Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!

40 Ft / db
50 Ft / db
400 Ft / db

1000 Ft / db
750 Ft / db
3000 Ft / db

Mosatással együtt!

Hűtők
Cséving
Könyöklők
Forralt Bor készítő
Technikus napi díj

Csak technikussal!

Evőeszközök
Kés
Villa
Kanál
Mosogatási díj
Tányérok, tálak
Pecsenyés tál
Leveses tál
Lapos tányér
Kis tányér
Fa tál
Mosogatási díj
Poharak
Űdítős
Boros
Kupica
Pezsgős
Üveg kancsó
Mosogatási díj
Egyéb
Üveg váza
Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó
Fehér abrosz
Az eszközök ingyenesen
használhatja Harkány Város
Önkormányzata, a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt., a Harkányi
Turisztikai Egyesület valamint a
Harkányi Művészeti és Kulturális
Egyesület. De a sérülés, vagy hiány
esetén kiszabott kártérítést ezen
szervezeteknek is kötelezettségük
megfizetni.

/2016.( . .) sz. rendelet

17.sz. melléklet

Bérleti díjak

Művelődési Ház

- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és
nagyterem egységesen: terembérlet
- Nagyterem rendezvények ( bál, koncert)

2017

2018

2019

3250 Ft/óra

3500 Ft/óra

3750 Ft/óra

55 000 Ft / alkalom

75 000 Ft / alkalom

75 000 Ft / alkalom

Harkányi
50 000 Ft / alkalom
15 000 Ft / alkalom
15 000 Ft / alkalom

- Lakodalom
Konyhahasználat
Ügyeleti díj, rendezvény napján
Eseti rendezvényen kivüli ügyeleti díj,
nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálok
díszitése)
Terehegyi faluház *

Vidéki
70 000 Ft / alkalom

- Rendezvények( születésnap, családi nap,
halotti tor, keresztelő)

- Rendezvények ( bál, koncert)
- Lakodalom
Konyhahasználat

20000 Ft +ÁFA / alkalom

20000 Ft +ÁFA / alkalom

2019

2750 Ft/óra

3000 Ft/óra

3150 Ft/óra

06.01.-09.30.

30 000 Ft / alkalom

15 000 Ft / alkalom

50 000 Ft / alkalom
Harkányi
50 000 Ft / alkalom

35 000 Ft / alkalom
Vidéki
70 000 Ft / alkalom
nincs
nincs

2018

2019

3250 Ft/ óra

3500 Ft/ óra

30000 Ft/ alkalom

32500 Ft/ alkalom

55.000 Ft/alkalom
55 000 Ft / alkalom, amennyiben 2018-ban sor
kerül a felújításra: 65 000 Ft/alkalom
nincs
15000 Ft+ ÁFA

55.000 Ft/alkalom

2019
Játszóház

3250 Ft/óra
3250 Ft/óra
6500 Ft/óra
3250 Ft/óra
3250 Ft/óra

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat.

01.01-06.01. és
10.01.-12.31.
Helyi lakos: ingyenes csak
fűtést és takarítást kell
fizetni, aminek a díja
15000 Ft/alkalom
Nem helyi lakosnak: 40000
Ft / alkalom
50 000 Ft / alkalom
Harkányi
50 000 Ft / alkalom

06.01.-09.30.

Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási
díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15
000 Ft / alkalom
35 000 Ft / alkalom
Vidéki
70 000 Ft / alkalom
nincs
nincs
15000 Ft+ÁFA

Volt Bolgármúzeum

Nyelvtanfolyamok
Előadások
Születésnap / gyerekzsür
Harka szoba
Ifjúsági Klub

Vidéki
110 000 Ft

2018

kötelező takarítási díj:

Ügyeleti díj
kötelező takarítási díj

Harkányi
75 000 Ft

2017
01.01-06.01. és
10.01.-12.31.

Ügyeleti díj

- Lakodalom

Vidéki
100 000 Ft

2000 Ft+ÁFA/ óra

- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és
nagyterem egységesen: terembérlet

- Vásárok, kiállítások, konferencia,
nagyterem egységesen: terembérlet
- Rendezvények( születésnap, falunap,
családi nap)
- Rendezvények ( bál, koncert)

Harkányi
70 000 Ft

65 000 Ft / alkalom,
nincs
15000 Ft+ ÁFA

01.01-06.01. és
06.01.-09.30.
10.01.-12.31.
Helyi lakos: ingyenes csak
fűtést és takarítást kell fizetni,
Helyi lakosoknak: ingyenes, csak
aminek a díja
15000
takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi
Ft/alkalom
Nem
lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom
helyi lakosnak: 40000 Ft /
alkalom
50 000 Ft / alkalom
35 000 Ft / alkalom
Harkányi
Vidéki
50 000 Ft / alkalom
70 000 Ft / alkalom
nincs
nincs
15000 Ft+ÁFA

Könyvtári díjak
2016

/2016.( . .) sz. rendelet

18.sz. melléklet

Könyvtár

Szolgáltatási díjak

Megnevezés
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett,
regisztrált munkanélküliek,MVGYOSZ,SINOSZ tagok
Beiratkozási díj - diáknak(16. Életév felett)
Beiratkozás díj - felnőttnek
Beitakozási díj - nyugdíjas 70 év alatt
Komplett ( beiratkozás, internethasználat)
- felnőtt
- diák
Internethasználat éves:
- felnőtt
- diák
Internethasználat
Késedelmi díj könyvenént, hetente
Késedelmi díj könyvenént, naponta
Fénymásolás
Fekete-fehér - A/4-es oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal
Színes - A/4-es oldal
Színes - A/3-as oldal
Fax
belföldre első oldal
minden további oldal
külföldre első oldal
minden további oldal

2014

-

2015

-

2016

2017

2019 bruttó összeg

-

500 Ft
1 000 Ft
800 Ft

500 Ft
1 000 Ft
800 Ft

500 Ft
1 000 Ft
800 Ft

500 Ft
1 000 Ft
800 Ft

3 000 Ft
1 500 Ft

3 000 Ft
1 500 Ft

3 000 Ft
1 500 Ft

3 000 Ft
1 500 Ft

100 Ft/óra
20 Ft

2018 bruttó
összeg

100 Ft/óra
20 Ft

100 Ft/óra
20 Ft

150 Ft/óra
200 Ft

20 Ft / oldal
40 Ft / oldal
120 Ft / oldal
240 Ft / oldal

20 Ft / oldal
40 Ft / oldal
120 Ft / oldal
240 Ft / oldal

20 Ft / oldal
40 Ft / oldal
120 Ft / oldal
240 Ft / oldal

20 Ft / oldal
40 Ft / oldal
120 Ft / oldal
240 Ft / oldal

200 Ft
100 Ft
800 Ft
200 Ft

200 Ft
100 Ft
800 Ft
200 Ft

200 Ft
100 Ft
800 Ft
200 Ft

200 Ft
100 Ft
800 Ft
200 Ft

635 Ft
1 270 Ft
1 015 Ft

635 Ft
1 270 Ft
1 015 Ft

2 100 Ft
1 575 Ft
160 Ft

2 100 Ft
1 575 Ft
160 Ft

50 Ft

50 Ft

25 Ft / oldal
50 Ft / oldal
150 Ft / oldal
300 Ft / oldal
250 Ft
127 Ft
1 000 Ft
250 Ft

25 Ft / oldal
50 Ft / oldal
150 Ft / oldal
300 Ft / oldal
250 Ft
127 Ft
1 000 Ft
250 Ft

Tárgy: A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló
11/2015. (IV.09.) számú rendelet módosítása.
Melléklet: Rendelet tervezet.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20-i rendes ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Márton Béla,
képviselő
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

MEGTÁRGYALTA:

2018.12.20.

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

rendelet

rendelet: minősített többség

TERJEDELEM:

2 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

1 oldal rendelet tervezet

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
december 20. napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV.09.) számú
rendelet módosítása
ELŐTERJESZTŐ: Márton Béla, képviselő
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi fizető parkolási rendszer működtetéséből származó bevételek az idei évben a
tervezetthez képest kiemelkedően jól alakultak, erre tekintettel a képviselő-testület részéről
felmerült az a javaslat, hogy a helyi lakosság ezzel kapcsolatos terheit a jövő évtől csökkentsük.
Erre olyan módon van lehetőség, hogy a 2019. évtől a harkányi állandó lakos, aki saját
tulajdonú, lízingelt vagy általa üzemben tartott „A” kategóriás gépjárművel rendelkezik,
melynek forgalmi engedélye az állandó lakóhelyet tartalmazza, ingyenesen jut gépjárművére
éves parkolóbérlethez.
A kiemelkedő évre való tekintettel más módosítást, szigorítást, vagy a parkolási díjak, ill.
bérletárak emelését nem tartunk indokoltnak.
Ez a módosítás – az idei év statisztikáját alapul véve – kb. 3,6 millió Ft bevételkiesést jelent
majd a jövő évi költségvetésben, de a képviselő-testület álláspontja az, hogy a kiemelkedő
eredmények tükrében a lakosság terheit csökkenteni kell.
Ennek lehetősége úgy teremthető meg, ha a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015.
(IV. 09.) számú önkormányzati rendeletet módosítjuk.
Indokolás:
A képviselő-testület szándéka az, hogy 2019. évtől a harkányi állandó lakos, aki saját tulajdonú,
lízingelt vagy általa üzemben tartott „A” kategóriás gépjárművel rendelkezik, melynek forgalmi
engedélye az állandó lakóhelyét tartalmazza, ingyenesen jusson hozzá gépjárművére éves
parkolóbérlethez. Emiatt a rendelet Értelmező rendelkezései körébe be kell illeszteni a harkányi
magánszemély kategóriát. A rendelet eredeti 2.§ 2. pontja szintén módosítást igényel, mert a
helyi jogalkotó szándéka szerint az ott érintett többi személyt nem kívánja hátrányosabb, vagy
kedvezőtlenebb helyzetbe hozni. Ezen kívül a rendelet 7.§-át is ki kell egészíteni egy új, (4b)
bekezdéssel, melyben rendelkezni kell a harkányi magánszemélyek ingyenes bérletéről.
A fenti változásokat a rendelet 2. számú mellékletén is át kell vezetni.
Fent írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fizető parkolóhelyek
működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) számú rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek!
Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján:
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A módosítással a képviselő-testület
szándéka megvalósul, az új, ingyenes bérlettípus bevezetésével a helyi lakosság ezzel
összefüggő terhei megszűnnek.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Az intézkedés bevezetése az
önkormányzat számára az idei évi statisztikai adatokat figyelembe véve nagyságrendileg 3,6
millió Ft bevétel-kiesést fog jelenteni a jövő évben, amely kieséssel első ízben a 2019. évi
költségvetési rendelet tervezésekor számolni kell.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen
előterjesztés mellékletét képező rendelet módosításáról, annak elfogadásáról.
Harkány, 2018. 12. 13.
dr. Markovics Boglárka s.k.
jegyző

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (XII….) számú rendelete
a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV.09.) számú
rendelet módosításáról
Harkány Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A § (1)
a.) pontjában, valamint a 48. § (5) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a fizető parkolóhelyek működtetéséről az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
(1) Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 11/2015.(IV.09.) számú rendelet
– a továbbiakban: Alaprendelet – 2.§ -a kiegészül az alábbi, 2.b. ponttal.
2.§ 2.b. Jogosult harkányi magánszemély: akinek állandó lakóhelye Harkány
közigazgatási területén van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben
tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, melynek forgalmi
engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre.
(2) Az Alaprendelet 2.§ 2. pontjában szereplő: jogosult magánszemély fogalma az alábbi
tartalomra módosul:
2.§ 2. Jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye Drávaszerdahely, Márfa, vagy
Szava községek közigazgatási területén van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy
általa üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, melynek
forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre, vagy az, akit,
méltányossági kérelmének helyt adva, Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága döntésével a jogosult
magánszemélyek körébe sorol.
2. §
(1) Az Alaprendelet 7.§ -a kiegészül a (4b) bekezdéssel az alábbi tartalommal:
7.§ (4b) A rendelet 2.§ 2. b. pontja szerinti jogosult harkányi magánszemély
gépjárművei (saját tulajdonú vagy általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében
ingyenesen jogosult éves harkányi parkoló bérlet átvételére és használtára.
3. §
(1) Az Alaprendelet 2. számú melléklete az e rendelethez csatolt 2. számú melléklet
tartalma szerint módosul.
4. §
(1) Ez a rendelet 2019. 01.01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt jelen rendeletnek az Alaprendelettel történő

egységes szerkezetbe foglalásra.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. december 20. napján tartott képviselő-testületi
ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: Harkány, 2018. ……….
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

2.sz.melléklet

Fizető parkolói díj és pótdíj: a 11/2015.(IV.09.) számú rendelet 2.sz. melléklete (Hatályos: 2019.01.01.)
Óradíj: Ft

ZÓNA

100

1 óra
„A”díjoszt.
Jármű
200

nincs
nincs

Első ½ óra
Parkoló zóna (A rendelet 4.§ (1) bekezdésében foglalt területek egésze)
Egy napos jegy opció az "A"-díjosztályú járművek részére - a parkoló zóna teljes területén
megváltható
Egy napos jegy opcióval is rendelkező területek "B"-díjosztály- 995/2 hrsz-ú ("Szúnyog-tó"
parkoló) valamint a Bartók Béla u. 3-15. házszámú ingatlanokkal szemközti oldalon.

50

1 óra
„B”díjoszt.
Jármű
400

1.000,-Ft/nap

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

1500,-Ft/nap

nincs

¼ óra

¼ óra
100

„A” díjosztályba tartozó gépjármű: Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem
haladó, három vagy ennél több kerekű gépjárművek (többek között: személygépkocsik, vegyes
használatú járművek és kisteherautók), valamint a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik.

„B” díjosztályba tartozó gépjármű: Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg
összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerekű gépjárművek, a
járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik, valamint járműszerelvények.

Megnevezés:

Bérlet típusok: (árak forintban)
1 év

½ év

A jogosultság igazolásának módja

Jogosult magánszemély bérlet: akinek állandó lakóhelye Drávaszerdahely, Márfa vagy Szava
községek közigazgatási területén van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa
üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, amelynek forgalmi
engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre.

4000

nincs

Személyazonosító igazolvány, Lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, Forgalmi
engedély,

Jogosult alkalamzottak bérlete: az a magánszemély, dolgozó vagy alkalmazott, aki a rendelet
2.§ 3. pontja szerinti jogosult intézménnyel foglalkoztatotti jogviszonyban áll, a saját
tulajdonú, vagy általa lízingelt, ill. üzemben tartott "A" díjosztályba tartozó gépjárműre; a
bérlet kizárólag korlátozott megállási zónában (e rendelet 4.§ i. pontjában foglalt parkolási
területen) érvényes.

4000

nincs

Jogosult intézmény részéről kiállított,
cégszerűen aláírt munkáltatói igazolás

Jogosult harkányi magánszemély bérlet: akinek állandó lakóhelye Harkány város
közigszgatási területén van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt vagy üzemben tartott "A"
díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, amelynek forgalmi engedélyébe az állandó
lakhelye került bejegyzésre.

0

nincs

A város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel
rendelkező jogi személynek minősülő, gazdálkodási tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó, társas vállalkozás vagy más, jogi személynek minősülő vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, a tulajdonában lévő,
általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó gépjárművei
tekintetében.

4000

nincs

Telephely igazolás, Cégkivonat, Bérleti
szerződés, Forgalmi engedély, Tárgyi
eszköz nyilvántartó lap (EV)

Vendégbérlet: a rendelet 8.§ (2) bekezdés i.) pontjában foglaltak szerinti
jogosultaknak adható ki

4000

nincs

Igazolás szálláshely üzemeltetési
engedélyről és nyilvántartásba vételről
szóló határozat
Személyazonosító igazolvány, Forgalmi
engedély, és/vagy Telephely igazolás,
Cégkivonat, Bérleti szerződés, Forgalmi
engedély, Tárgyi eszköz nyilvántartó lap
(EV)

Nem Harkányi lakos bárki által megvásárolható parkolóbérletek: (Rendszámos)

13000

8000

Nem Harkányi lakos bárki által megvásárolható parkolóbérletek:(Rendszám

20000

13000

nélkül)
Pótlás, csere
A parkolási díjak pótdíjai: A parkolási díjak pótdíjai a közúti közlekedés szabályairól szóló
1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében foglalt mértékűek.

személyazon
osító
lakcímkártya
igazolvány

forgalmi
engedély

1400
A kiszabás napjától számított 15 napig = nyitvatartási idő + 2 óra díja
fizetendő.
15 napon túl 1 órai díj 40 szerese fizetendő
Az első pótdíjfizetési felszólító 60 napon belül kerül kiküldésre!
a felszólítási díj: 5080,- Ft

A mellékletben meghatározott parkolási díjak magukban foglalják az ÁFÁ-t is, a pótdíjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak

Oldal 1

Tárgy: 2019 évi belső ellenőrzési ütemterv
elfogadása
Melléklet: Ütemterv

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20 -i ÜLÉSÉRE
4.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Urmankovics Ágota
pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Urmankovics Ágota
pénzügyi osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
2018.12.20-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

Egyszerű többség
2. oldal előterjesztés
4. oldal ellenőrzési ütemterv

Előterjesztés
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 20-i ülésére

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
Készítette:

Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) határozza meg a belső
ellenőrzés jogszabályi alapjait. Az Áht. 70.§ (1) rendelkezik a belső ellenőrzés kialakításáról,
megfelelő működéséről és függetlenségének biztosításáról.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet határozza meg a költségvetési szervek vezetői számára a belső kontrollrendszer
kialakítására és működtetésére vonatkozó szabályokat, valamint a bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység eljárásrendjét.
A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének
közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.
A kötelezően előírt belső ellenőrzés történhet a Hivatal személyi állományába tartozó függetlenített
belső ellenőr alkalmazásával, illetve külsős személlyel vagy vállalkozással belső ellenőrzési
együttműködésre kötött megbízási szerződés alapján. 2013. évtől kezdődően a belső ellenőrzési
feladatokat megbízási szerződés alapján a pécsi székhelyű, King Controll Kft. látja el.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal belső kontroll-rendszer szabályzata alapján lefolytatott
vezetői egyeztetések eredményeképpen 2018. november 30-án elkészült az éves kockázatelemzés.
A kockázatelemzés során magas bekövetkezési valószínűségűnek minősített kockázati tényezőket
vettük figyelembe a 2019. évi ellenőrzésre javasolt területek kiválasztásánál. Ezen kívül azt is
figyelembe vettük, hogy a korábbi években mely területek nem képezték a belső ellenőrzés tárgyát.
Minden évben kiemelt terület a pénz és értékkezelés rendjének vizsgálata, mely az előző években az
önkormányzatokra vonatkozóan megtörtént, viszont intézményi szinten eddig csak a Hivatal került
sorra eddig. Ezért került be a javaslatba Művelődési intézményünk.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
2018 évi átfogó módosítása az önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervekre is sok új feladatot ró.
Ennek a területnek az ellenőrzése segítheti a gazdálkodó szervek vezetését a törvény maradéktalan
betartásában.
Az éves belső ellenőrzési munkatervet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.
meghozatalához mellékeljük az általunk javasolt 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet.

A döntés

2019. évre javasolt ellenőrzési területek:
1.)
Harkány Város Önkormányzatánál a bevételek tekintetében a több helyszínen folyó
számlázási tevékenység szabályszerűségének és teljességének az ellenőrzése.

2.) A pénz-és értékkezelés rendje kialakításának, aktualitásának, valamint a szabályozásokban
foglaltak gyakorlati érvényesülésének ellenőrzése a Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és
Sportközpontnál.
3.) A Városgazdálkodási Zrt-nek mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak a tulajdonosi
ellenőrzése sorány annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, teljes körűen
tették közzé az Info tv. mellékletében meghatározott adatokat. Az Info tv. szerinti adatkezelési
gyakorlatot kialakították-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtetik-e.
4.) A Gyógyfürdő Zrt-nek, mint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak a tulajdonosi
ellenőrzése sorány annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, teljes körűen
tették közzé az Info tv. mellékletében meghatározott adatokat. Az Info tv. szerinti adatkezelési
gyakorlatot kialakították-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtetik-e.
5.) A „TOP-1.4.1-16.BA1- Bölcsőde kialakítása és az óvoda minőségi fejlesztése Harkányban” projekt
ellenőrzése.

Határozati javaslat:
2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet az
előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: dr. Markovics Boglárka, jegyző
Harkány, 2018.12.14.

Tisztelettel:
Urmankovics Ágota s.k.
pénzügyi osztályvezető

Harkány Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési ütemterve
Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés
célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött
időszak)

Azonosított kockázati
tényezők

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzés
ütemezése

Erőforrás
szükségletek

Harkány
Cél: A bevételek tekintetében a több helyszínen
Város
folyó
számlázási
tevékenység
Önkormányzat szabályszerűségének
és
teljességének
az
ellenőrzése.
Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése
és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások
vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben
próbaszerű mintavételes vizsgálat.
Tárgy: Számlázás
Terjedelem: célvizsgálat
Időszak: 2018. év

A
költségvetéssel
történő
gazdálkodás
során a vonatkozó
pénzügyi
–
gazdálkodási
jogszabályokban
foglaltak érvényesülése,

Pénzügyi ellenőrzés

2019.
április

7 revizori nap

Harkány
Városi
Könyvtár,
Kulturális- és
Sportközpont

A költségvetéssel
történő gazdálkodás
során a vonatkozó
pénzügyi– gazdálkodási
jogszabályokban
foglaltak érvényesülése

Pénzügyi
ellenőrzés

2019
június

7 revizori nap

Cél: a pénz- és értékkezelés rendje
kialakításának, aktualitásának, valamint a
szabályozásokban
foglaltak
gyakorlati
érvényesülésének értékelése.
Módszer: eljárások szabályozásainak elemzés és
értékelése, dokumentumok és nyilvántartások
vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben
próbaszerű mintavételes vizsgálat.
Tárgy:
Házipénztár,
bankszámlaforgalom,
pénztáron kívüli pénzkezelés ellenőrzése
Terjedelem: célvizsgálat
Időszak: 2017. év

Harkány Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési ütemterve
Ellenőrzendő
folyamatok
és szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés
célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött
időszak)

Azonosított kockázati
tényezők

Az ellenőrzés típusa

Az ellenőrzés
ütemezése

Erőforrás
szükségletek

Harkányi
Városgazdál
kodási Zrt

Cél: Annak megállapítása, hogy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, teljes körűen tették
közzé az Infó tv. mellékletében meghatározott
adatokat.
Az Infó tv. szerinti adatkezelési
gyakorlatot
kialakították-e,
a
jogszabályi
előírásoknak megfelelően működtetik-e.
Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése és
értékelése, dokumentumok és nyilvántartások
vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben
próbaszerű mintavételes vizsgálat.
Tárgy:
közzétételi
listák,
adatkezelés
dokumentumai
Időszak: 2018 - jelen időszak

Jogi
szabályozottság
összetettsége
és
változása.
Belső
szabályzatok
hiánya,
hiányosságai.
Nem
megfelelő
dokumentálás.
Belső
kontrollrendszer
működésének
hiányosságai.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2019.
szeptember

15 revizori nap

Harkányi
Gyógyfürdő
Zrt

Cél: Annak megállapítása, hogy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, teljes körűen tették
közzé az Infó tv. mellékletében meghatározott
adatokat.
Az Infó tv. szerinti adatkezelési
gyakorlatot
kialakították-e,
a
jogszabályi
előírásoknak megfelelően működtetik-e.
Módszer: eljárások szabályozásainak elemzése és
értékelése, dokumentumok és nyilvántartások
vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben
próbaszerű mintavételes vizsgálat.
Tárgy:
közzétételi
listák,
adatkezelés
dokumentumai
Időszak: 2018 - jelen időszak

Jogi
szabályozottság
összetettsége
és
változása.
Belső
szabályzatok
hiánya,
hiányosságai.
Nem
megfelelő
dokumentálás.
Belső
kontrollrendszer
működésének
hiányosságai.

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2019.
október

15 revizori nap

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési ütemterve
Ellenőrzendő
folyamatok
és
szervezeti egységek

Az
ellenőrzésre
vonatkozó
stratégia
(ellenőrzés
célja,
módszere,
tárgya,
terjedelme, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzés
ütemezése

Erőforrás
szükségletek

Harkány
Város
Önkormányzat

Cél: Annak megállapítása, hogy a TOP-1.4.116.BA1- Bölcsőde kialakítása és az óvoda
minőségi fejlesztése Harkányban projektjének
elszámolása megfelelően történt-e.

A költségvetéssel történő gazdálkodás során a
vonatkozó
pénzügyi
–
gazdálkodási
jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a
költségvetési rendelet betartása

Pénzügyi
ellenőrzés

2019.
november

10 revizori nap

.Módszer:
Eljárások
és
rendszerek
szabályzatainak elemzése és értékelése
Tárgy:
projekt
pénzügyi
tételeinek
könyvelése,
előirányzatok
módosítása,
beruházások aktiválása.
Időszak: 2018-2019. év
HarkányVáros
Önkormányzat,
Harkányi
Közös
Önkormányzati
Hivatal

Cél: Tanácsadói munka
A gazdálkodás során felmerülő problémák
operatív megsegítése.
Időszak: 2019. év

A költségvetéssel történő gazdálkodás során a
vonatkozó
pénzügyi
–
gazdálkodási
jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a
költségvetési rendelet betartása

2019.
egész évben,
vezetői
lehívásra

10 revizori nap

HarkányVáros
Önkormányzat,
Harkányi
Közös
Önkormányzati
Hivatal

Cél: Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a
2018. évben elvégzett belső ellenőrzésekről

A
költségvetési
szervek
belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerinti kötelezettség

2019.
januárfebruár

20 revizori nap

Harkányi
Közös
Önkormányzati
Hivatal

Cél: Belső Ellenőrzési Stratégia aktualizálása
– a vonatkozó kockázatelemzés elkészítése
alapján
- BEK elkészítése

A
költségvetési
szervek
belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerinti kötelezettség

2019.
III.név

20 revizori nap

Harkány Város Önkormányzata és Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési ütemezése
revizori napokban

Település Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen
Harkány
7
7
15
15
10
54
Tanácsadás
10
10
Tartalék
10
10
10
10
40
Összesen
10
7
7
10
10
10
15
15
10
10
104

Tárgy: Harkány belterület, önkormányzati
tulajdonú 1713/25 hrsz.-ú közterületből felnőtt
játszótér területének kialakítása.
Melléklet: változási vázrajz

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20 -i ÜLÉSÉRE
5.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Tönkő Péter
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
2018.12.20-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

Egyszerű többség
1. oldal előterjesztés
1. oldal változási vázrajz

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.12.20i rendes képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Harkány belterület, önkormányzati tulajdonú 1713/25 hrsz.-ú
közterületből felnőtt játszótér területének kialakítása.
Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
1. Önkormányzatunk a Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark pályázat keretében
100%-os támogatással „C” típusú minimum 90m2-es területigényű felnőtt
játszóeszközök telepítésére nyert pályázatot. Mivel a kijelölt telepítési terület (1713/25
hrsz. közterület) rendkívül nagy méretű, ezért szükségessé vált annak egy kisebb
részének leválasztása, önálló teleként való kialakítása.
A
Harkány
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2018.(V.25)
önkormányzati rendeletének megfelelően elkészíttettük Csongrádi Zsolt földmérővel a
telekalakítási tervezetet, mely tervezet az előterjesztés 1.es számú mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, valamint egyetértésük esetén
a határozati javaslat megszavazására.
Harkány, 2018. 12. 06.
Tönkő Péter
műszaki osztály
Határozati javaslat: 1.
Döntés a harkányi 1713/25 hrsz-ú ingatlan megosztásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, belterületi 1713/25 hrsz
önkormányzati tulajdonú ingatlant érintően a Csongrádi Zsolt által 2018 dec 13.-án
készített 184/2018 munkaszámú változási vázrajz szerinti telekalakítás a
megbízásából és a szándéka szerint történt, ezért felhatalmazást ad Harkány Város
Önkormányzata Polgármesterének, Baksai Endre Tamásnak a tárgyi vázrajz
aláírására, valamint a telekalakítás benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester

Tárgy: Elővásárlási jogról való lemondás
kérése a harkányi 4196/16 hrsz.-ú ingatlanról

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20 -i ÜLÉSÉRE
6.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Tönkő Péter
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
2018.12.20-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.12.20i rendes képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Elővásárlási jogról való lemondás kérése a harkányi 4196/16
hrsz.-ú ingatlanról
Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Németh Judit megkereste az önkormányzatot, hogy a harkányi 4196/16 hrsz-ú, 4971 m2
területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, Szentesi Imre Sándor (7815 Harkány Petőfi
Sándor u.102 sz.) mint a terület tulajdonosa értékesíteni kívánja. A vételár 300.000,-Ft
összegben lett meghatározva.
Az ingatlanon bejegyzett teher van Harkány Város Önkormányzata javára.
Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról szóló
13/2001. (IX.17.) sz. KT. rendelete 1. számú melléklete b.) pontja alapján, „lakóterület
fejlesztés, út és közpark kialakítása céljából” elővásárlási jog bejegyzése van.
Megvizsgálva az érvényben lévő 10/2018.(V.25.) szabályozási tervet a 4196/16 hrsz-ú ingatlan
az Má-3 jelű, építési övezetbe tartozik. A szabályozási terv alapján távlati fejlesztési céllal nem
érintett.

4196/16
hrsz. hrsz
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és egyetértésük esetén a
határozati javaslat megszavazására.

Határozati javaslat:
…./2018.(IX……..) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a harkányi 4196/16 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog érvényesítése kérdésében
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elővásárlási jogról való
lemondás kérése a harkányi 4196/16 hrsz-ú ingatlanról című előterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a harkányi 4196/16 hrsz-ú, ingatlanra a 13/2001.
(IX.17.)sz.KT. rendeletben megállapított elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztály
Harkány, 2018.12.
Tönkő Péter
műszaki ügyintéző

Ügyfélkérelmek-1. Szekeres
gyalogos átkelőhely létesítési kérelme
Tárgy:

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20. ÜLÉSÉRE
7.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Tönkő Péter
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
2018.12.20-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

Határozat

Egyszerű többség
2. oldal előterjesztés

Attila

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.12.20i rendes képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Ügyfélkérelmek-1. Szekeres Attila gyalogos átkelőhely
létesítési kérelme.
Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
Szekeres Attila (Harkány Ady Endre u.96sz.) kérelmet nyújtott be a Harkány Ady Endre
utcai kerékpáros átkelő mellett egy gyalogos keresztirányú átkelést biztosító „zebra”
létesítése érdekében az 5804.j sz országos közút kezelőjéhez, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-hez. A Zrt. válaszlevelében hivatkozva a 20/1984.(XII.21) KM rendeletre
az alábbiakat közölte a kérelmezővel.
A „zebra” létesítése hatósági engedélyköteles. Az engedély után a Magyar Közút
helyezi ki a szükséges jelzőtáblákat, végzi el a felfestéseket. A települési
önkormányzat építteti ki a felállóhelyeket, és építteti ki a járdakapcsolatokat, a kiemelt
közvilágítást, az esetleges gyalogos védőkorlátot.
A kijelölt gyalogos-átkelőhely megvalósítása során az Önkormányzatra jutó
jelentősebb feladatok miatt, valamint a környék leendő fejlesztési tervei miatt kérelmét
kérjük Harkány Város Polgármesteri Hivatala részére eljuttatni.
Ez után az elutasítás után a kérelmező kérését benyújtotta Hivatalunkba, azzal a
kiegészítéssel, hogy a zebra felfestésével együtt sokat segítene a biztonságosabb
gyalogos átkelésen egy villogó sárga fény, illetve egy sebességkorlátozó tábla
kihelyezése.
Ez év nyarán elkészült Harkány Város közútjainak forgalmi rend felülvizsgálata.
A tanulmány részletesen foglalkozott a városban lévő jelenlegi gyalogosforgalom
helyzetével is. Jelentős hiányosságokat, azonnali intézkedést igénylő problémákat
nem talált ebben a vonatkozásban sem. A gyalogosok keresztirányú közlekedésének
elősegítésére két helyszínre vonatkozóan tett javaslatot, mindkettőt a Bajcsy Zsilinszky
utcában. Foglakozott a kérelemben szereplő helyszínnel is, a következő
megállapításokat tette.
• Az 5804.j. ök. úti összekötő ág csatlakozásában „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla erősen kifakult, cseréje javasolt.
• Az 5804.j. ök. úti csatlakozásban „Gyalog- és kerékpárút (elválasztás nélküli
jelzőtábla helyezendő el.
Ezek a javasolt táblacserék a gyalog és kerékpárúton közlekedők számára,
tájékoztatásukra szolgáló táblák. Az országos közúton ki van helyezve az „utat
keresztező kerékpárút” nevű veszélyt jelző tábla.
Kérem a Képviselő-testület a fentiek megtárgyalására, valamint egyetértésük esetén
a határozati javaslat megszavazására.
Harkány, 2018. 12. 15.
Tönkő Péter
műszaki osztály

Határozati javaslat:
1.-a. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, Ady Endre utcai
gyalogos átvezetésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy
jelenlegi szabályozási helyzeten nem kíván változtatni.
1.-b. . Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, Ady Endre utcai
gyalogos átvezetésről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a
kérelemnek hely ad, a jelenlegi együttes gyalogos, és kerékpáros átvezetést
módosítani kívánja, egyben felszólítja a műszaki osztályt a tárgyalt fejlesztés
megterveztetésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester

Tárgy: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel
kedvezményes fürdőbelépő vásárlására
irányuló megállapodás megkötése
Melléklet: Megállapodás

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20-i ÜLÉSÉRE
8.) 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:
2018.12.20-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
2. oldal előterjesztés
2. oldal megállapodás

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. december 20. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kedvezményes fürdőbelépő
vásárlására irányuló szerződés megkötése
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzata a korábbi években is többször döntött arról, hogy a téli időszak
egy részében 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 személyazonosító igazolvány (vagy egyéb személyazonosság
igazolására alkalmas dokumentum pl: jogosítvány, útlevél) valamint 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.
A képviselő-testület a 2019. év egy részében, szintén biztosítani kívánja a harkányi lakosoknak
ezt a lehetőséget.
A 2017. évben a kedvezménnyel élő beléptetett vendégek száma az érintett hónapokban az
alábbiak szerint alakult:
2017. 02. 01 - 02. 28. 1851 fő
2017. 03. 01. - 03. 31. 1447 fő
2017. 04. 01. - 04. 28. 1509 fő
Összesen: 4807 fő
A 2018. évben a kedvezménnyel élő beléptetett vendégek száma az alábbiak szerint alakult:
4223 fő, az ez alapján kiállított számla értéke: 1.266.900,-Ft volt.
A korábbi éveknek megfelelően egy megvásárolt belépőjegy 300,-Ft-jába kerül az
önkormányzatnak. A képviselők részéről az a javaslat merült fel, hogy a lehetőséget
2019.január 15-2019. május 31-ig tartó időszakban kívánja biztosítani, illetve kíván-e felső
összeghatárt beépíteni a konstrukcióba. Az előterjesztés igénybevételi felső határt nem
fogalmaz meg, de erre irányuló igény esetén ez is beépíthető a határozati javaslatba.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés kérdésében állást foglalni
szíveskedjenek!
Természetesen a Képviselő-testületi döntés tartalmának megfelelően az önkormányzat a
szükséges megállapodást is megköti.

Határozati javaslat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött kedvezményes belépőjegy vásárlására vonatkozó
megállapodás megkötése
1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel
(7815 Harkány, Kossuth L. u. 7., képviseli: Marosi András igazgatósági elnök) a
2019.01.15 napjától 2019.05.31. napjáig terjedő időszakra kedvezményes belépőjegy
vásárlására 300 Ft/belépőjegy összegről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja. A felmerülő költséget a képviselő-testület 2019. évi
költségvetése terhére biztosítja.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : jegyző, polgármester

dr. Markovics Boglárka, sk. jegyző

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-tavaszi belépőjegyajánlat kidolgozásában és időszakos alkalmazásában az alábbiak szerint.
a.) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy 2019. január 15. – 2019. május 31. 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 személyazonosító igazolvány (vagy egyéb
személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum pl: jogosítvány, útlevél) valamint
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 fürdőbelépők 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 igénybe vevők létszámáról pontos kimutatást készít, és annak megfelelően, a 3.) pont
szerinti összegben számlát állít ki az Önkormányzat részére. 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 képviselőtestülete ……/2018. (….) 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, 2018…….

Harkány Város Önkormányzat
Képv: Baksai Endre Tamás, polgármester

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
Képv: Marosi András, igazgatósági elnök

Tárgy: Döntés
módosításáról.

szociális

célú

tűzifa

Melléklet: Rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20. ÜLÉSÉRE
9.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

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

Jogi és Szociális Bizottság

2018.12.12-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

21/2012. (XII.28.)

Rendelet

Minősített többség (rendelet)
3 oldal előterjesztés
1 oldal rendelet tervezet

rendelet

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
december 20. napján tartandó ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés szociális célú tűzifa rendelet módosításáról.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
Miként az Önök előtt ismert 2018. december 01. napjától folyamatosan érkeznek a kérelmek az
Önkormányzathoz a szociális tűzifa iránt.
A Képviselő-testület a 2018. november 16. napi ülésén már módosította Harkány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012.
(XII.28.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) bizonyos szakaszait,
azonban a jövedelem szerinti jogosultsági feltételeket taglaló 5. § (1) bekezdésében nem
eszközölt módosításokat.
A múlt hét folyamán érkezett egy kérelem, amely az Ör. 5. § (1) bekezdésének b.) pontjának
felülvizsgálatát indokolja.
Jelenleg az Ör. 5. § (1) bekezdésének b.) pontja így szól:
„Térítésmentesen természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatást kaphat az a
harkányi lakos,
a.) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700 Ft), vagy
b.) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310 %-a (88.350,Ft).”
Ellentétben Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) számú
rendeletében foglaltakkal, az Ör. jövedelemhatárt rögzítő szakasza nem tartalmaz rendelkezést
a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő kérelmezőre nézve.
Figyelembe véve azon tényt, hogy sajnálatos módon egyre több a gyermekét egyedül nevelő
szülő, így mindenképpen indokoltnak tartjuk módosítani az Ör. 5. § (1) bekezdésének b) pontját
az alábbiakra:
Térítésmentesen természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatást kaphat az a
harkányi lakos,
a) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700 Ft), vagy
b) egyedülélő vagy gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 310 %-a (88.350,-Ft).

Fent javasolt módosítással azon harkányi családok is részesülhetnének szociális tűzifa
támogatásban, ahol a szülő egyedül neveli gyermekét/gyermekeit és az egy főre eső
jövedelemük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310 %át, azaz a 88.350,-Ft összeget.
A módosító javaslatot Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Szociális
Bizottsága a 2018. december 12. napján tartott ülésén megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
24/2018. (XII. 12.) számú határozata:
Javaslat Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítására
Harkány Város Önkormányzatának Jogi és
Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy Harkány
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012.
(XII.28.) számú önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Ör.) módosítását az alábbiak szerint
javasolja a Képviselő-testület részére:
1. Javasolja, hogy az Ör. 5. § (1) bekezdésének b)
pontja kerüljön kiegészítésre az alábbiakkal:
b) egyedülélő vagy gyermekét/gyermekeit
egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 310 %-a
(88.350,-Ft) és”
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette Harkány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012.
(XII.28.) önkormányzati rendelete módosítását.
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosítással lehetőség nyílik a
gyermeküket egyedül nevelő szülők számára is a tárgyi szociális ellátás igénybevételére,
amennyiben az Ör. szerinti jövedelemhatárba beleférnek.
A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás nem növeli az
önkormányzat szociális támogatásra biztosított, előirányzat szerinti kiadásait.
Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és egészségügyi
hatása nincs.
Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása nem növeli az apparátus
adminisztratív terheit.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
elmaradása esetén előállhat olyan helyzet, hogy pont egy rászoruló, gyermekét vagy gyermekeit
egyedül nevelő, dolgozó szülő esik el a támogatás lehetőségétől.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A feltételek adottak.
Kelt: Harkány, 2018. december 13.
dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető s.k.

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (XII. …) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatásról szóló
21/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a)
pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8.a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa juttatásról szóló
21/2012. (XII. 28.) rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 5. § (1) bekezdésének b) pontja „a gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő” feltétellel
egészül ki az alábbiak szerint:
„5.§
(1) Térítésmentesen természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatást kaphat az a
harkányi lakos,
a)
b)

akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700 Ft), vagy
egyedül élő vagy gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő esetén a jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310 % át (88.350
Ft) és

c)

akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 2 m3t meghaladó mennyiségű tűzifa, és

d)

fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.”

Záró rendelkezések

2. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A képviselő-testület elrendeli jelen
módosító rendeletnek az 21/2012. (XII. 28.) számú alaprendelettel történő egységes szerkezetbe
foglalását és kihirdetését.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. december 20-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: Harkány, 2018. december …

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

1

Tárgy: Döntés forgalomtechnikai eszközök
beszerzéséről

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20. napi TESTÜLETI ÜLÉSÉRE
10.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szabó Erika pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

1 Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség
5 oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. december 20. napján
tartandó képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés forgalomtechnikai eszközök beszerzéséről
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Erika, pályázati referens
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 19/2016. (I.27.) számú határozatával döntött a Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés tárgyú TOP-3.1.1-15 azonosító számú pályázat beadásáról és a Baranya
Megyei Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás aláírásáról.
A TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány
belvárosában” című pályázat 2017.05.29-ei értesítéssel támogatásban részesült, a támogatási

szerződést az önkormányzat 2017.06.26.-ai nappal aláírta.
Előzmény: Harkány Város Önkormányzat TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázatának része az 5717.sz
és a 57133 sz. utak nagyméretű csomópontjának körforgalommá való átépítése, ill. ezzel együtt
a Harkány DNY-i városrészének a már meglévő kerékpáros hálózathoz való csatlakoztatása.
A Harkány, Ady Endre–Kossuth Lajos utcai körforgalomú csomópont építésének
engedélyezési eljárása lezajlott, az elkészült engedélyes tervdokumentáció szerint a tervezési
területen a körforgalom alatti gázvezeték és rövid szakaszon a vízvezeték kiváltása is szükséges
külön terv alapján.
2018. 12. 05.-én Harkány Város Önkormányzata a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító
számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkányban” című pályázat megvalósításhoz, a közúti
forgalomtechnikai eszközök (táblák) gyártása és az Ajánlatkérő által megjelölt harkányi
telephelyre történő leszállítása -adásvételi szerződés keretében- tárgyában, beszerzési eljárást
indított ajánlatkérés megküldésével. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018.12.13.10:00
órai dátummal volt meghatározva. A határidőt a felkért ajánlattevők betartották. A pályázatban
a közúti forgalomtechnikai eszközök (táblák) beszerzésére rendelkezésre álló összeg: Bruttó
14 478 000.- Ft.
A közúti forgalomtechnikai eszközök (táblák) gyártása és az Ajánlatkérő által megjelölt
harkányi telephelyre történő leszállítása, beszerzési eljárás során a négy megkeresett cég és
ajánlataik a következők:
1.Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft. 2310 Szigetszentmiklós – Lakihegy, Gát u. 4-10.
- Kapacitásuk nem teszi lehetővé, a teljesítést, ezért nem adtak ajánlatot.
2. Road Signal Kft. 7634 Pécs, Rácvárosi u. 68.
- Érvényes ajánlatot nyújtott be.
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Ajánlati ár:
horganyzott tábaltartó oszlopok 488 000.- Ft (fordított áfa; emiatt az önkormányzat még
131.760,-ft összegű ÁFÁ-t is meg kell, hogy fizessen)
Jelzőtáblák: 822452.- Ft
Bruttó ár:1 310 452.- Ft + 131.760,-Ft fizetendő ÁFA, összesen: 1 442 212,-Ft
3.Fa-Forg-Tech Hungaria Kft. 3989 Mikóháza, Rákóczi u. 2.
-Nem érkezett be ajánlat.
4. CSP Trade Kft. 1131 Budapest, Jász u. 179.
-Érvényes ajánlatot nyújtott be:
Ajánlati ár:
957 700.- Ft
27% Áfa: 258 579.- Ft
Bruttó ár: 1 216 279.- Ft
Az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság által - a 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendeletben, valamint a pályázati felhívásban rögzített előírások teljesítése érdekébenkészített „Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához”
elnevezésű tájékoztató dokumentuma szerint:
„Amennyiben a kedvezményezett árajánlatkérésére nem érkezett megfelelő darabszámú (azaz
legalább 3db) érvényes árajánlat, a kedvezményezettnek lehetősége van arra, hogy az
ajánlattételi határidő lejártát követő 5 munkanapon belül az árajánlat kérési folyamatot – akár
többször is – megismételje. Az ugyanarra a beszerzésre irányuló akár többszörösen megismételt
ajánlatkérési folyamat eredményeképpen beérkezett ajánlatok elfogadhatóak, amennyiben
minden árajánlat megfelel annak a feltételnek, hogy a beszerzés eredményeként megkötött
szerződés aláírásának a dátumához képest 6 hónapnál nem régebbiek.”
Mivel az első ajánlatkérési fordulóban csak két ajánlat érkezett be, a fenti lehetőséggel élve
2018.12.18. -án Harkány Város Önkormányzata a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító
számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkányban” című pályázat megvalósításhoz, a közúti
forgalomtechnikai eszközök (táblák) gyártása és az Ajánlatkérő által megjelölt harkányi
telephelyre történő leszállítása -adásvételi szerződés keretében- tárgyában, megismételte az
ajánlatkérési folyamatot. Az ajánlatok beérkezésének határideje ezúttal 2018.12.19.10:00 órai
dátummal volt meghatározva.
A megismételt beszerzési eljárás során a két megkeresett cég és ajánlataik a következők:
1. Heoscont Hungária Kft. (9028 Győr, Külső -Veszprémi út 50/b.)
Nem érkezett be ajánlat.
2. Grafika 74 Kft. (4034 Debrecen, Lahner utca 24/a.)
Ajánlati ár:
999 078.- Ft
27% Áfa: 269 751.- Ft
Bruttó ár: 1 268 829.- Ft
Összegezve:
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Érvényes ajánlatot adó cégek és ajánlataik:
1.sz. Ajánlati ár:
Road Signal Kft. (7634 Pécs, Rácvárosi u. 68.)
horganyzott tábaltartó oszlopok 488 000.- Ft (fordított áfa; emiatt az önkormányzat még
131.760,-ft összegű ÁFÁ-t is meg kell, hogy fizessen)
Jelzőtáblák: 822452.- Ft
Bruttó ár:1 310 452.- Ft + 131.760,-Ft fizetendő ÁFA, összesen: 1 442 212,-Ft
2.sz. Ajánlati ár:
CSP Trade Kft. (1131 Budapest, Jász u. 179.)
957 700.- Ft
27% Áfa: 258 579.- Ft
Bruttó ár: 1 216 279.- Ft
3.sz. Ajánlati ár:
Grafika 74 Kft. (4034 Debrecen, Lahner utca 24/a.)
999 078.- Ft
27% Áfa: 269 751.- Ft
Bruttó ár: 1 268 829.- Ft
A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az alábbi cég tette:
CSP Trade Kft. (1131 Budapest, Jász u. 179.)
Ajánlati ár:
957 700.- Ft
27% Áfa: 258 579.- Ft
Bruttó ár: 1 216 279.- Ft
Bár a beérkezett ajánlatokban szereplő ellenértékek értékhatára polgármesteri döntési
hatáskörben marad, a betervezett pályázati előirányzat nagyságrendje miatt indokoltnak tartjuk
a képviselő-testület tájékoztatását és jóváhagyó döntését. Az ilyen módon felszabaduló
pályázati keretösszeg pedig lehetővé teszi az eddigiek során jelentkezett többletköltségek
pályázati finanszírozását is. A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadja el!
Határozati javaslat
Döntés a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés
Harkány belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó közúti forgalomtechnikai eszközök
beszerzésének tárgyában
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008
azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz
kapcsolódó, a közúti forgalomtechnikai eszközök (táblák) gyártása tárgyában kiírt beszerzési
eljárás lezárása eredményeképpen, az alábbi határozatot hozza:
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A Képviselő – testület az alábbi Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy
Ajánlatkérő részére a legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tette:
CSP Trade Kft. (1131 Budapest, Jász u. 179.)
Ajánlati ár: nettó: 957 700.- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó: 1 216 279.- Ft.
A képviselő –Testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a fenti tárgykörben kötendő
szerződés, valamint az egyéb szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Harkány, 2018. 12. 19.

Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.
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Tárgy: Ifjúsági koncepció és cselekvési terv elfogadása
Melléklet: Ifjúsági Koncepció
Cselekvési terv

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december 20-i rendes ÜLÉSÉRE
11.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Czimber Anna, pályázati munkatárs,
Magusics Péter, ifjúsági referens

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
határozat: egyszerű többség
1 oldal előterjesztés
Ifjúsági Koncepció és
Cselekvési terv tervezete

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
december 20. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Ifjúsági koncepció és cselekvési terv elfogadása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Czimber Anna, pályázati munkatárs és Magusics
Péter, ifjúsági referens
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési ifjúsági koncepció elkészítése nem kötelező feladat, de ahogy Önök előtt is ismert, Harkány
Város Önkormányzatánál megvalósítás alatt van egy EFOP-pályázat (1.2.11-Esély Otthon, Harkányban
címmel), amelynek célja a helyi fiatalok itthon-tartásának különböző eszközökkel történő támogatása,
pl. ösztöndíjprogram meghirdetése, rendezvények, képzések szervezése stb. A pályázat keretében, és az
általa biztosított forrásból, lehetőség nyílt e dokumentum elkészítésére is, amellyel élt az önkormányzat.
Az ifjúsági koncepció kell, hogy illeszkedjen a Kormány által elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégiához.
A koncepció végleges tervezete mostanra elkészült, az előterjesztés anyagához csatolásra kerül.
A dokumentum az alábbi területeken a célok eléréséhez tartalmaz javaslatokat:
•
Tolerancia növelését szolgáló tevékenységek támogatása a speciális szükségletek mentén
•
Szociális szakemberek jelenléte az oktatási területeken
•
Munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése a településen
•
Drog-prevenciók az egészséges életmód kialakítása érdekében
•
Sport és szabadidős programok a településen
•
Ifjúság szerepe a település döntéshozatalában
•
Fiatalok részvétele a városi közéletben
•
Ifjúsági információs és tanácsadó iroda létjogosultságának vizsgálata
•
A halmozottan hátrányos gyermekek és fiatalok felzárkóztatása
•
Ösztönzők, támogatási lehetőségek, kedvezmények
A koncepció elkészítésével párhuzamosan a helyi ifjúsági referens vezetésével kidolgozás alatt volt a
fenti stratégiai célok megvalósíthatóságára, elérésére egy ifjúsági cselekvési terv, amelynek
elkészítésébe bevonásra kerültek a helyi fiatalok is. Ennek eszközei a júniustól-szeptemberig több
falkalommal megrendezett ifjúsági fórumok voltak. Ezeken a találkozókon a fiatalok élethelyzetét
befolyásoló tényezők, a helyi erőforrások, szolgáltatások és a fiatalok igényeinek felmérésével, rövid
áttekintésével a jelenlegi helyzet feltárásra került. Az előkészítés során a helyben meghatározó
gazdasági szereplők, ifjúságügyben érintett szervezetek véleményét is kikértük. Az elkészült cselekvési
terv októberi nyilvános rendezvényen bemutatásra került. Az érintettekkel megtörtént az egyeztetés,
véleményeztetés. A cselekvési terv már konkrét elképzeléseket tartalmaz a fejlesztési stratégiával
összhangban, meghatározza a feladatrendszert, az elérendő célt, illetve módszert, megfogalmazza a
javasolt intézkedéseket és eszközöket, valamint megnevezi a megvalósítási időszakot és az
együttműködési partnereket is. A cselekvési terv 2018-2020 időszakra vonatkozóan tartalmazza az
ifjúság érdekében szükséges feladatokat, és a megvalósítás eszközeit, amit igény szerint, de évente
legalább egy alkalommal szükséges felülvizsgálni. A beterjesztett dokumentum az Új Nemzedék
Központ Nonprofit Kft. illetékes munkatársa által megfogalmazott szakmai ajánlások alapján készült.
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a dokumentumok tartalmát tekintse át és alábbi
határozati javaslatokat fogadja el!

1. Határozati javaslat
Döntés Ifjúsági Koncepció elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Harkány Város Ifjúsági
Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
VAGY az alábbi módosításokkal/kiegészítésekkel fogadja el:……………………………….
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester, Jegyző
2. Határozati javaslat
Döntés Ifjúsági Cselekvési terv elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Harkány Város Ifjúsági
Cselekvési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
VAGY az alábbi módosításokkal/kiegészítésekkel fogadja el:……………………………….
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester, Jegyző
Harkány, 2018. 12.12.
dr. Markovics Boglárka, s.k.
Jegyző
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1. fejezet Bevezető

A települési és megyei önkormányzatok ifjúsági területen végzett munkájának foglalata a
települési ifjúsági koncepció. Az ifjúsági alrendszer szerteágazósága, számtalan találkozási
pontja egyéb területekkel teszi szükségessé a strukturált, átlátható, stratégiai tervezést.
Jelenleg nincs törvényi kötelezettség az ifjúsági feladatokra vonatkozó hely koncepció
megalkotására, ennek ellenére az önkormányzatok számára javasolt ilyen dokumentum
elkészítése és elfogadása.
Ifjúsági területen mindenképpen fontos, hogy készüljenek kutatások, érdemes a témára pénzt
és erőforrásokat áldozni, hiszen így a társadalom jövőjéről vetítünk előre képet.
Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alaptörvény, amely többek
közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és
nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény
(Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni
Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek
érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege.
Harkány Város Önkormányzata az elsődleges prioritások között tartja számon és foglalkozik a
városban élő ifjúság élethelyzetével, a fiatalokat érintő kérdésekkel és problémákkal, illetve
azok kezelési lehetőségeivel. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00035 „Harkányban élni jó! – Esély
Otthon, Harkányban” című pályázat egyik eleme az Ifjúsági Koncepció kidolgozása. Harkány
Város Önkormányzata a várospolitika minden lényeges kérdésében érintett korosztálynak
tekinti az ifjúságot. A fiatalokat az eddiginél aktívabban kívánja bevonni az őket érintő kérdések
megvitatásába, a rájuk vonatkozó, velük kapcsolatos döntések meghozatalába. A városvezetés
felelősséget érez a fiatalokért, fontosnak tartja megismerni a korosztály sajátosságait,
jellemzőit, elvárásait.
Az erőforrások elemzése, áttekintése fontos szempont a fejlesztés stratégiájának további
meghatározása céljából. Ezért van szükség egy átfogó, a korosztályt célirányosan érintő
dokumentum elkészítésére, mely rendszerezi a már meglévő és működő koncepcionális
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elemeket és meghatározza a beavatkozást igénylő területeket, illetve feltárja az ifjúságsegítés
lehetőségeit.
Az

ifjúsági

feladatok

ellátásában

az

önkormányzatok

szinte

teljes

feladat-

és

intézményrendszere érintett. Integrálja a fiatalok részvételével, a fiatalok információhoz
jutásával, a szakemberek, köztisztviselők és közalkalmazottak feladataival, a közösségi terekkel
és a forrásokkal kapcsolatos kérdésköröket.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a fiataloknak nem arra van szükségük, hogy mások képviseljék
érdekeiket, vagy hogy mások oldják meg helyettük a problémáikat. Sokkal inkább arra, hogy
önszerveződési lehetőségek birtokába jussanak és ezzel élni is tudjanak.
Az ifjúságot valóban segítő ifjúsági koncepciónak nem csak érzékelni kell a fiatalokat, hanem
meg is kell érteni őket. Hiszen felnőtté válni sohasem egyszerű, és ezt gyakran hajlamosak
vagyunk elfelejteni. Ez az az életszakasz, amikor igazából kiderül, hogy milyen irányt vesz az
életük. A környezetük erre nagy hatással van. Egy önkormányzat a felkínált alternatívákkal sokat
segíthet abban, hogy a fiatalok élete pozitív irányban menjen tovább.

2. fejezet A koncepció jogforrása, illeszkedése a helyi és országos
stratégiákhoz, jogforrásokhoz

A koncepció hátterében számos ENSZ-, uniós és hazai jogforrások húzódik meg, amelyek az
ifjúsággal kapcsolatos különböző területek és kérdések vonatkozásában adnak tájékoztatást. Az
alábbiakban ezek olvashatók részben időrendi sorrendben.
Az ENSZ egyezmények közül kiemelt figyelmet érdemel a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény,
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmánya, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,
valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény.
Az Európai uniós jogforrások közül a tárgykör szempontjából kiemelhető Az Európai Bizottság
Fehér Könyve - Új lendület Európa fiataljai számára (Európai Közösségek Bizottsága Brüsszel,
2001. 11. 21.), Az Európai Unió ifjúsági stratégiája - befektetés és az érvényesülés elősegítés.
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Megújított nyílt koordinációs módszer a fiatalok előtt álló kihívások és lehetőségek kezelésére
(Európai Közösségek Bizottsága Brüsszel, 2009. 04. 27.), valamint a Régiók Európai Bizottsága
véleménye – Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010–2018) (2016/C
120/06).
•

A rendszerváltás utáni időszaktól kiindulva A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény a települési önkormányzatok feladatkörében írta elő a gyermek és ifjúsági
feladatokról való gondoskodást, a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével
kapcsolatos feladatok ellátását (70. §. (1) bekezdés).

•

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve az 1993.
évi LXXXIX. törvény a közoktatásról ugyancsak érintették az ifjúsággal kapcsolatos jogok
és tevékenységek ellátását.

•

Az 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Közalapítványról az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti
rendjét, valamint az ifjúságügyért felelős miniszter feladatait is deklarálta.

•

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben olvashatunk a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről.

•

A 2003. évi CXXV. törvény rendelkezett az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról, a 2005. évi LXXXVIII. törvény pedig a közérdekű önkéntes
tevékenységről.

•

2009-ben országgyűlési határozat szintjére emelkedett az ifjúságügy, amelyet a
Nemzeti Ifjúsági Stratégia tett kézzelfoghatóvá. A Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló
88/2009. (X. 29.) számú Országgyűlési határozat 2/c pontja írta elő a Kormány számára
cselekvési terv készítését, valamint a 2014. év tavaszi ülésszakra beszámoló készítését.

•

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2010-2011. évekre vonatkozó cselekvési tervéről (I.
cselekvési terv) adott számot a 1012/2010. (I. 22.) számú Kormány határozat.

•

Magyarország Alaptörvényében (2011. április 25.) rögzítésre került, hogy Magyarország
különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az
ifjúság érdekeit.

•

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a kötelezően
ellátandó önkormányzati feladatok közé sorolta az ifjúsági ügyeket. A 13. § (1) bekezdés
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15. pontja szerint az önkormányzat feladata a sport és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás.
•

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program (1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat) a Kormány
ifjúságpolitikai keretprogramját tartalmazza.

•

Ugyancsak 2011-ből származik a CCXI. törvény a családok védelméről, valamint a
1494/2011. (XII. 27.) Kormány határozat az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány
ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról.

•

A 1590/2012. (XII.17.) kormányhatározatban foglaltak állást a Nemzeti Ifjúsági Stratégia
2012-2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről (II. cselekvési terv).

•

A 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020
elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról adott
tájékoztatást. A 2013. évi LXXVII. törvény szól a felnőttképzésről, a 393/2013. (XI. 12.)
Korm. rendelet pedig a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges
engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató
intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról rendelkezett.

•

A 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet szól a nemzetiség óvodai nevelésének irányelvéről és
a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.

A 2000-es évek óta több kezdeményezés is volt az ifjúsági törvény létrehozására, míg 2015-ben
az Ifjúságszakmai Egyeztető Fórum (ISZEF) egyik legfontosabb célkitűzései között kapott helyet
egy ifjúsági törvény koncepció előkészítése.

A humán közszolgáltatások területi

differenciálásáról ad számot a 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozat. A fentiek mellett ágazati és
horizontális jogszabályok (közoktatás, szociális ellátások, gyermekvédelem, közművelődés,
munkaügy stb. illetve önkéntesség, egyesülési jogról szóló törvény, egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, stb.), valamint a Baranya Megyei
Önkormányzat által elfogadott ágazati és szakmai koncepciók, stratégiai tervek, és határozatok
fogalmaznak meg az ifjúsággal kapcsolatos célkitűzéseket és intézkedéseket.
Az intézményi folyamatokat és szinteket nézve említést érdemel az Európai Unió Ifjúsági
Stratégiája, az ahhoz illeszkedő Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS), valamint az ifjúságpolitikai
tervezést képviselő Új Nemzedék Jövőjéért Program. A Nemzeti Ifjúsági Stratégiához rendelt
cselekvési tervek ugyancsak különböző szinteket jelentenek a tervezésben, ezek nagyobb
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mértékű összehangolása folyamatban van. A háttérintézményeket érintő változást jelzi, hogy a
korábbi háttérintézmény, a Mobilitás helyett létrejött az Új Nemzedék Központ.
A koncepció különböző szintű stratégiákhoz való kapcsolódása tekintetében az alábbiakat
vettük figyelembe. A koncepció illeszkedik a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához
(NTFS), az ifjúság hátrányokat szenvedő csoportjainak felzárkóztatása tekintetében
megfogalmazottak révén, valamint az Európai Unió Ifjúsági Stratégiájával annak ifjúsági
jövőképét meghatározó szempontok megerősítésével: egyfelől az ifjúságba történő befektetés
fontosságának hangoztatásával, valamint az ifjúság érdekérvényesítésének támogatásával.
További illeszkedés érhető tetten a koncepció és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) Önálló
egzisztencia – A fiatalok munkavállalásának, otthonteremtésének elősegítése” elnevezésű
célkitűzéséhez kapcsolódóan, valamint a generációk közötti tudás- és tapasztalatcsere, a
generációk közötti kapcsolatok, valamint az aktív közösségi szerepvállalás erősítése az
önkéntesség és a karitatív munka előmozdítása terén megfogalmazottakkal.
A koncepció a NIS-re épülő, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramját alkotó Új Nemzedék
Jövőjéért Programhoz (1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat) ugyancsak kapcsolatot talált,
ahogy a Nemzeti Vidékstratégiához is.
A koncepció harmonizál a 1709/2015. (X. 5.) a Humán közszolgáltatások területi
differenciálásáról szóló Korm. határozat fiatalok helyben maradását szolgáló célok
megvalósításával, így például a közszolgáltatások személyre szabott nyújtásával, a demográfiai
folyamatok területileg kiegyenlítettebb és fenntarthatóbb lezajlása érdekében.
A koncepció megfelelően illeszkedik a Duna Régió Stratégia (DRS) 9. prioritásához az emberi
erőforrásba és képességekbe való befektetés fontosságának kiemelése révén, települési szintű,
helyi igényekre épülő, munkaerő-piaci keresletre reagáló programok támogatásán keresztül.
A koncepció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz (EFOP) a család társadalmi
szerepének kiemelésével, a fiatalok helyben tartásának, képességeik kibontakoztatásának
fontosságát említve csatlakozik, illetve az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és
az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
megfogalmazott, illetve a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése céljából deklarált
prioritásokhoz egyaránt kapcsolódik.
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Ugyancsak összhangot képez a koncepció az Európa 2020 vonatkozó prioritásaival, amelyek a
következők: az intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása;
fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátibb és verseny-képesebb
gazdaság; inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió
jellemezte gazdaság kialakításának ösztönzése. A koncepció kapcsolódik az Európa 2020
Stratégia helyi közösségek társadalmi gazdasági folyamatokba való bekapcsolódása, aktív
részvétele érdekében priorizált foglalkoztatottak számának növekedését irányzó céljaival. A
koncepció kiemeli a helyi munkaerő-piaci integráció fontosságát, amely által csökkenhet a
munkaerő-piaci szempontból hátrányokat szenvedő célcsoportokat – így a fiatalokat – sújtó
szegénység és társadalmi kirekesztettség.
A koncepció kapcsolódik a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiához, kiemelve a
társadalmi felzárkóztatás során a munkaerőpiacra való bekapcsolódási esélyek fontosságát. A
koncepció támogatja az alacsonyan kvalifikáltaknak különböző képzések keretében való
részvételét a munkaerő-piaci integráció megvalósítása érdekében.
Az Egész életen át tartó tanulás stratégiájával való harmonizáció az egész életen át tartó
tanuláshoz való hozzáférhetőség javítása, a minőségi oktatás elterjesztése és fenntartása
célkitűzések közös képviseletében teljesedik ki.
A Digitális Jólét Programhoz való kapcsolódás tetten érhető abban, hogy a koncepció támogatja
a magyar oktatási rendszer digitális átalakításának elősegítését, a tanárok, oktatók számára
lehetőség biztosítását jelenti a digitális kompetenciák fejlesztésére.

3. fejezet Célok meghatározása

Az ifjúsági koncepció célja, hogy a helyzetfeltárást követően a jelen állapotának, igényeinek és
lehetőségeinek tudatában az önkormányzat szándékait meghatározza az ifjúsági szolgáltatások,
az önkormányzat és parterei által ellátandó feladatok funkcióinak és formáinak fenntartására,
illetve a hiányzó szolgáltatások megteremtésére. A koncepció az alapelvek és szükségletek, a
feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok
meghatározása, amely megvalósulása során a meglévő ifjúsági értékek megőrizhetők, a hiányok
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pótolhatók, valamint az ifjúságügy területén a fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatók
legyenek Harkányban.
Cél, hogy a Harkányban élő fiatalok otthon érezzék magukat a városban, helyben valósítsák meg
elképzeléseiket, tudatos és felkészült állampolgárként járuljanak hozzá a város fejlődéséhez,
megteremtve maguk és a helyi társadalom számára biztonságos jövőt.
Az Ifjúsági Koncepció a helyzetelemzésen felül az alábbi célok eléréséhez szükséges intézkedési
javaslatokat tartalmazza:
•

Tolerancia növelését szolgáló tevékenységek támogatása speciális szükségletek mentén

•

Szociális szakemberek jelenléte az oktatási területeken

•

Munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése a településeken

•

Drogprevenciók az egészséges életmód kialakítása érdekében

•

Sport és szabadidős programok a településen

•

Ifjúság szerepe a település döntéshozatalában

•

Fiatalok részvétele a városi közéletben

•

Ifjúsági információs és tanácsadó iroda létjogosultságának vizsgálata

•

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felzárkóztatása

•

Ösztönzők, támogatási lehetőségek, kedvezmények

Az Ifjúsági Koncepció célcsoportja 18-35 év közötti harkányi fiatalok. A Koncepció
időhorizontjaként a 2018-tól 2023-ig terjedő időszak kerül megjelölésre. A Koncepció
figyelembe veszi az ifjúságpolitika terén végbement hazai történéseket és folyamatokat, így a
keretként szolgáló, 2009 októberében elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, valamint az Új
Nemzedékek Jövőjéért Programot is. Ugyancsak jelentőségteljes a különböző minisztériumok
és a civil szektor szakemberei részvételével működő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
létrehozott Ifjúságszakmai Egyeztető Fórum, ahol a 2014-2020-as időszakra szóló
ifjúságszakmai tervek előkészítése és értékelése folyik a Nemzeti Ifjúsági Stratégia aktuális
cselekvési terveként. Az említettek mellett a 2012 decemberében megalakult Nemzeti Ifjúsági
Tanács biztosítja a fiatalok és az ifjúsági szervezetek, valamint hazai és nemzetközi szereplők
közti együttműködést.
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A koncepció céljai és az azokhoz illeszkedő cselekvési program elemek a társadalomtudományi
kutatás megvalósítása során képzett legfontosabb eredmények, illetve megállapítások alapján
kerültek megfogalmazásra.
A koncepció készítésekor a város lakosságának közel harmada tartozik az ifjúsági korosztályhoz
a legfrissebb adatok (KSH) szerint. A demográfiai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az
elmúlt évtizedben mind Harkány városában, mind országosan az öregedési index értéke
jelentősen romlott. A változás egyértelműen egy idősödő helyi társadalom képét jeleníti meg,
ahol a fiatal korcsoport létszámához képest az idősödő népesség aránya viszonylag gyors
ütemben növekszik. Az előbbiekből következően kijelenthető, hogy a jelenlegi 14 év alatti
korcsoport létszáma nem lesz képes reprodukálni és így szinten tartani az ifjúsági korcsoport
jelenlegi létszámát és helyi társadalmon belüli arányát is csak abban az esetben, ha a teljes
lakosságszám jelentős mértékben csökken. Az említett tendencia szükségessé teszi a
fogyatkozó létszámú ifjúsági korcsoport további csökkenésének megállítását, amiben jelentős
szerepet játszhat a családok további támogatása, megerősítése, a születésszám növekedése, a
fiatalok és családjaik városba való letelepítése.
A fiatalokat érintő problémák vizsgálatából általánosan megállapítható, problémáik
kezelésében elsőrendű szerepet játszik a családi háttér. Mindezek alapján felértékelődik a
szülők gyermekeik önállósodásához való tudatos, támogató jellegű hozzájárulása. Az említettek
tekintetében jelentős különbségek fedezhetők fel a mai fiatalok között és megállapítható, hogy
azok, akik nem rendelkeznek megfelelő támogatást és ösztönzést biztosító háttérrel, eleve
komoly hátrányba kerülhetnek, és tartósan megrekedhetnek a társadalmi mobilitás terén.
Ennek megfelelően a fiatalok városban való maradásának záloga a fiatalok társadalmi és lokális
értelemben vett beágyazottságának, integrációjának biztosítása komplex intervenciók
alkalmazásával.

4. fejezet Helyzetelemzés

A város középtávú ifjúsági koncepciójának elkészítésekor az egyik legfontosabb lépés, hogy meg
kell határozni azt a korosztályt, amelyet az „ifjúság” jelzővel illethetünk. Egészen más helyzet
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tárul elénk, mint 20-30 évvel ezelőtt. Megfigyelhető az a trend, hogy egyre inkább kitolódik az
ifjúsági életszakasz, egyre későbbre tolódik a családalapítás, gyermekvállalás. Viszont a mai
fiatalok egyre korábban érik el a testi érettséget, és vállnak a fogyasztói társadalom aktív
tagjává.
Európa országaiban alapvető eltérések vannak az ifjúságpolitika területén, így nem egyszerű
összehasonlítani őket. Némely ország a fiatal csoportba a 0-30 éveseket sorolja, míg mások csak
a 11-25 éveseket. Vannak országok, ahol az ifjúságpolitika úgy kezeli a fiatalokat, mint humán
erőforrást, míg mások úgy, mint megoldandó problémát. Áttekintve a különböző modelleket és
Magyarország helyzetét, mi az ifjúsági korosztályt 15-35 éves korig határoztunk meg.

4.1. Történelmi áttekintés

A hazai ifjúság helyzetének bemutatása az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokkal
összefüggésben értelmezhető, amelyek rámutatnak azokra a főbb trendekre és folyamatokra,
amelyek az ifjúsággal kapcsolatos jelenségeket, problémákat és kérdéseket mind a mai napig
generálják, illetve meghatározzák. A történeti áttekintés az Elek Tímea által szerkesztett, 25 év
– Jelentés az ifjúságügyről című, 2016-os szakmai kiadvány alapján került összeállításra, a
legfontosabb momentumokat közvetítve a továbbiakban.
Már a rendszerváltást megelőzően demográfiai változás történt Magyarországon, amelynek
következtében a születések száma alacsonyabb lett a halálozások számarányához képest. 1989ben mintegy 2 millió fő tartozott a 15-29 év közötti fiatal korcsoportok közé az akkori 10,4 millió
fős hazai népességben. A rendszerváltást követően csökkenést kezdett mutatni a gyermeket
nevelő háztartások aránya is: míg 1993-ban 45 százalék volt azon háztartások aránya, amelyben
gyermeket neveltek, ez az arány az ezredfordulóra 36 százalékra csökkent. A gyermekszám
csökkenése mellett megváltoztak a házasodási szokások is: a házasság ideje fokozatosan
későbbre tolódott (Vitányi, 2006).
A rendszerváltás másfél millió munkahely megszűnését hozta magával, ami a munkaképes korú
lakosság legidősebb és legfiatalabb korcsoportjaihoz tartozókat érintette elsősorban. A fiatalok
esetében a munkanélküliség nagyon rövid idő alatt tömegessé és tartóssá vált (1992-ben a 1519 évesek munkanélküliségi rátája 27-, míg a 20-24 éveseké 14 százalékos volt), ami
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nagymértékben hozzájárult az életutak, perspektívák beszűküléséhez, alternatív megoldások
kereséséhez. A rendszerváltás tehát a hazai ifjúság jelentős részének komoly nehézségeket,
problémákat okozott, így - Gazsó és Laki (2004) szerint - az újkapitalizmus egyik legnagyobb
vesztesévé vált.
A rendszerváltást követő első évtizedben megkezdődött a gazdasági szerkezetváltás folyamata,
a piaci mechanizmusokra való áttérés, ami az állami struktúra fokozatos lebontásával járt
együtt. 2000-re a 15-29 éves ifjúsági korosztály elérte a 2,2 millió fős létszámot
Magyarországon a KSH adatai szerint, ami hozzávetőlegesen 200 ezer fős növekményt jelentett
az 1989-es számadathoz képest.
Magyarország közben fokozatosan bekapcsolódott a nemzetközi véráramba, amit az európai
integrációs folyamat is biztosított az ország számára, amelynek hamar megismertük a pozitív és
a negatív velejáróit is. Így például a kétezres évtized második felében kibontakozott globális
pénzügyi, majd általános gazdasági válság jelentős mértékben vetette vissza a gazdasági és
társadalmi értelemben vett növekedés és fejlődés lehetőségeit.
A kétezres évtizedben az információs társadalom térnyerése nagymértékben áthatotta a
gazdasági szerkezet változását és hatást gyakorolt a társadalmi folyamatokra is. Az ezredforduló
idején élt 15 és 29 év közötti fiatalok részben még az X-, részben pedig az Y generációt
képviselték, akikre egyre nagyobb hatást gyakoroltak a média által közvetített globális
sztenderdek. A később születettek már egyértelműen az Y generáció, az információs társadalom
tagjai, akik gyakorlatilag már „születésüktől fogva” alkalmazzák a technikai-műszaki fejlődés
révén rendelkezésre álló infokommunikációs technológiákat és eszközöket. Ők az első olyan
generáció Magyarországon, amely már egyértelműen a globális trendekhez igazodik.
Az ezredfordulón látott napvilágot a 15-29 éves ifjúsággal kapcsolatos helyzetet bemutató,
8000 fiatal megkérdezésén alapuló Ifjúság 2000 kutatás eredményeiről beszámoló jelentés,
amely jól visszatükrözi a rendszerváltozás hatásait. A fiatalokat a rendszerváltás hatásai szerint
nyertesek, köztes helyzetűek és vesztesek csoportjaiba soroló (Bauer et al., 2003)
kategorizálásból kiderült, hogy elsősorban a vidéken, falvakban élő fiatalok kerültek a vesztesek
közé. Egzisztenciális válságuk hátterében jól érzékelhetővé vált a két legfontosabb probléma: a
munkanélküliség és jövedelemhiány, valamint a lakáshelyzet megoldatlansága (Laki et al.,
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2001). Az uniós csatlakozást megelőző években mégis a fiatalok nagyobb része helyzete
javulását várta.
2008-tól a már említett válsághangulat került előtérbe, ami a migrációs krízissel új színezetet
vett, s rányomta a bélyegét bizonyos szempontból a közben Magyarországon kedvezőbbé vált
folyamatok megítélésére is, fenntartva a bizonytalanság érzését. A Magyar Ifjúság 2012
eredményeiből is jól visszatükröződik a mind a mai napig negatív hatásokat generáló
bizonytalanság, az ahhoz kapcsolódó kockázatok és az ezekből származó feszültségek ifjúsági
korcsoportokra gyakorolt hatása. Így egyáltalán nem meglepő, hogy a fiatalokban és más
társadalmi csoportokban is mintegy „kódolt” értelemben létező bizonytalanság áthatja a
továbbtanulással,

a

munkavállalással,

a

házassággal,

a

gyermekvállalással

és

az

értékválasztásokkal kapcsolatos döntéseket, ami megnehezíti az egyes választások mellett való
hosszabb távú elköteleződést, kitartást és felelősségvállalást, mivel bizonytalanok a jövőjüket
illetően (Székely, 2013).
Az 1980-as évek közepe után született mai 15-29 éves fiatal korosztály tagjai az Y-, de nagyobb
mértékben már inkább a Z generációhoz tartoznak. A Z generáció tagjai egy felgyorsult, állandó,
kiszámíthatatlan és gyors, dinamikus változásokkal terhelt, mindig újabb kihívásokat
felvonultató világgal szembesülnek. A globális fogyasztói társadalom tagjaként élő Z
generációsok az életüket az infokommunikációs eszközök, illetve technológiák, valamint a
tömegmédia befolyása és ellenőrzése mellett élik. Egy olyan szocializációs folyamaton mennek
keresztül, amelyre a nevelést és oktatást nyújtókkal szemben a mobiltelefonok és az internet
erőteljesebb hatást gyakorolnak, új szokásokat, magatartásokat, értékeket és kultúrát
létrehozva ezáltal. A Z generáció teljes mértékben magáénak tudhatja az ún. digitális
szocializációt (Bauer – Szabó, 2005). Ma már a médiafogyasztás a harmadlagos szocializációs
közeget, azaz a szabadidőt döntően uralja, miközben csaknem hétről hétre új technológiák,
alkalmazások és eszközök jelennek meg, folyamatosan újabb lehetőségeket teremtve a
hálózatosodásra és ennek révén új virtuális terek és közösségek létrehozására, amelyek
csökkenő mértékben értelmezhetők a hatalom hagyományos értelemben vett dimenzióiban.
Ez magával hozza a Z generáció politikai kérdések iránti érdeklődésének lanyhulását is, amit jól
érzékeltetnek a 2000 és 2012 között lebonyolított nagymintás ifjúságkutatások eredményei
(Oross, 2013).
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A tárgykörben folyt vizsgálódások eredményeiből kiolvasható, hogy a hazai fiatalokra – többek
között - viszonylag gyenge társadalmi mobilitás jellemző. Így például az elérhető képzettségi
szintet és a hozzá kapcsolható státuszt jelentős mértékben befolyásolja a szülők iskolai
végzettsége, az általuk biztosított családi háttér, valamint a lakóhelyhez való tartozás.
Ugyancsak meghatározó az iskolai előmenetel és a későbbi munkaerőpiaci érdekérvényesítés
szempontjából a család anyagi és társadalmi helyzete. Ennek megfelelően nagyobb mértékben
számíthatnak a szüleik támogatására azok, akik diplomás családban nőttek fel, ezek közül is
elsősorban a budapesti lakóhellyel rendelkezők. A családi háttér különbözőségéből adódó
hátrányok kompenzálására azonban ma már egyre inkább rendelkezésre állnak bizonyos
eszközök, lehetőségek, így például a diákhitel, különböző, képzésekhez kapcsolódó tanulmányi
ösztöndíjak, szociális rászorultság vagy más alapon járó támogatások, amelyek mellett
elsősorban a felsőoktatásban tanulóknak lehetősége van munkavállalásra is.
Míg a fiatalok jelentős hányada továbbra is elképzelhetőnek tartja a külföldön való
munkavállalást és élést, ezt többségük inkább rövidebb távon veszi számításba. Főleg a saját
jövőjüket kilátástannak, jelenlegi helyzetüket bizonytalannak ítélő fiatalok látnak lehetőséget
az idegen országba történő kivándorlásban, illetve a migrációs A hazai egyetemisták körében
végzett kutatások – így például a Tárki 2015. áprilisi Omnibusz adatfelvétele szerint - a 18–29es korosztály 39 százaléka csak rövidebb távon szeretne külföldön dolgozni és egynegyedük
gondolkodik csak a tartós külföldi letelepedésben. Ezzel – és más tényezőkkel összefüggésben
– kijelenthető, hogy a magyar hallgatók jövőképe inkább kedvező, mint kedvezőtlen: 51
százalékuk valamilyen mértékben biztosnak tartja, míg 36 százalékuk közepesnek ítéli jövőbeli
lehetőségeit. Általánosságban elmondható, hogy akik aktuálisan jobb anyagi helyzetben élnek,
stabilabb, pozitívabb jövőképpel rendelkeznek. Az anyagi helyzet szubjektív megítélése mellett
pedig a szülők befejezett iskolai végzettsége is összefüggésbe hozható a jövőképpel való
elégedettséggel: így a legnegatívabb jövőképről azok a megkérdezettek számoltak be, akik
felmenői között nincs diplomával rendelkező. A lakóhelyen történő elhelyezkedési
lehetőségeket nézve a válaszadó fiatalok negyede nyilatkozott úgy 2015-ben, hogy
kedvezőtlennek ítéli ezeket ahhoz a képzettséghez, illetve végzettséghez képest, amivel a
későbbiekben várhatóan rendelkezni fog. Ezzel szemben 40 százalékuk kifejezetten bizakodó
volt a kérdés megítélését illetően, azaz megfelelőnek ítélte az elhelyezkedési lehetőségei. (Az
egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015)

14

A fent említett következtetések mögött meghúzódó elméletek közül kiemelhető Strauss és
Howe (1991) modellje, amely szerint nagyjából húsz évenként történik nemzedék, illetve
generációváltás a társadalomban, s minden egyes generáció magán viseli annak a társadalmi
környezetnek a sajátosságait, amelyben a szocializációjuk végbement. Állításuk szerint a krízisek
idején született, illetve felnövekvő nemzedékek ún. csendes generációk, amelynek alapján
kijelenthető, hogy a Magyarországon lezajlott rendszerváltozás krízise is egy „csendes
generáció” kialakulását eredményezte mára. Ez a „csendesség” tapasztalható manapság az
egyes szocializációs mezőkben, illetve közegekben (család, iskola, munkahely, szabadidős
tevékenységek, ezen belül a kultúra, a sport és a médiafogyasztás, illetve civil aktivitás stb.)
(Nagy, 2013)
Összegzésként a tárgykörben folyt vizsgálódások eredményeiből leszűrhető az a végső
következtetés, mi szerint a mai 15-29 éves fiatalokra nagyobb mértékben jellemző a
konformitás, többségük elfogadja a fennálló status quo-t. A körükben tapasztalható általános
céltalanság és bizonytalanság hátráltatja őket a kötelezettségek és felelősségek felvállalásában,
nem biztosak a továbbtanulás, a munkavállalás, a családalapítás és a gyermekvállalás kérdéseit
illetően. A körükben tapasztalt passzivitás tovább nőtt az elmúlt években, ami a civil aktivitás, a
közélet és a politika iránti érdeklődés hiányában válik kézzelfoghatóvá leginkább. Szabadidejük
eltöltését a tömegmédia uralja, amely kiszorítja a valódi értékeket hordozó kulturális
tevékenységeket. A fiatalok nem használják ki a lehetőségként rendelkezésre álló sportolási
lehetőségeket, jellemzően mozgásszegény életmódot képviselnek stagnáló deviáns
magatartások mellett (valamelyest csökkent azok aránya, akik soha nem dohányoztak és
megelőzőleg kipróbáltak már illegális drogokat) (Székely et al., 2013). A nagymintás kérdőíves
kutatások további fontos tapasztalata, hogy a válaszadó fiatalok jellemzően középértékeknek
megfelelő, inkább semleges válaszokat adtak olyan kérdésekre is, amelyek esetében nagyobb
mértékben differenciálhatták volna a válaszaikat, illetve viszonylag magas arányban volt
tapasztalható körükben a válaszmegtagadás, illetve válaszelkerülés (a „nem tudom” kategóriák
választása). Mindez az említett „csendes attitűd” fokozódását tükrözi vissza a fiatalok esetében.

4.2. Demográfiai helyzetkép
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A koncepció készítésekor a hozzáférhető legfrissebb adatok (KSH) szerint a város közel harmada
tartozik az ifjúsági korosztályhoz. A KSH adatait vizsgálva megállapítható, hogy a az elmúlt tíz
évben a teljes lakosságon belül az ifjúsági korcsoportokhoz tartozók aránya nem változott
számottevő mértékben.
A vizsgálat alá vont 10 éves időintervallumon belül a kiindulási év (2006) és az utolsó vizsgált év
(2016) között az ifjúsági korcsoportokhoz tartozók arányának kismértékű emelkedése
tapasztalható.
Az adatokból látható, hogy Harkány város lakónépessége 1995. évben 3.198 fő volt, 2001-ben
3519 fő, 2011-ben 4065 fő, 2016-ban már 4420 fő, jelenleg 4420 fő.

Népesség számának alakulása
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A város vonzáskörzete ennél jóval nagyobb és a több mint 3.000 üdülőegységben tartózkodó
idelátogató vendégnek köszönhetően éves szinten jelenleg mintegy 700 ezer turistáról kell
gondoskodnia. Az 1990-es években ez a szám közel másfél millió volt.1(2015. évben a
vendégéjszakák száma 47520 volt az önkormányzat nyilvántartása szerint.)
2001-hez képest 901 fővel nőtt a lakosság száma, mely közel 26 %-os növekedést jelent.
3.ábra A népesség nemek szerinti eloszlása Harkányban

1

Forrás:Harkány HEP
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Forrás: KSH
A nemek szerinti eloszlás adatait megvizsgálva elmondható, hogy a vizsgált időszakban
mindvégig nőtöbblet volt jellemző a településen, 2015-ben a teljes népesség 51,6 %-át tették
ki a nők.
4.ábra:Élveszületési ráta
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Forrás:KSH
Az adatokból megállapítható, hogy Harkány város halálozási rátája minden évben magasabb
volt az élveszületési rátánál, a városban –hasonlóan a megyei és az országos tendenciáhozáltalában természetes fogyás figyelhető meg, bár már pár pozitív eredményű évet is
megfigyelhetünk.
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2. táblázat - Természetes szaporodás, fogyás
élve születések száma halálozások száma
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Forrás:Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Az elmúlt évek alacsony születésszáma nem volt képes kompenzálni a halálozások számát, és a
magyar népesség évi átlag 35 ezer fővel csökkent. Ugyanakkor, a javuló egészségügyi ellátások
következtében a születéskor várható életkor kitolódott. Az elöregedési tendencia
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következtében évről-évre egyre kisebb létszámú korosztályok lépnek be a munkaerőpiacra,
miközben a 60 év feletti korosztály aránya növekszik.
Ennek eredményeként mind a nyugdíjkiadások, mind az egészségügyi ellátások költségei
gyorsan emelkednek, és az idősebb lakosság körében magasabb a szociális szolgáltatások iráni
igény is. Ennek az igénynek a kielégítéséhez szükséges a szociális ellátórendszer rugalmas
reagáló képességének, illetve a családi- és lakókörnyezetben nyújtott szolgáltatásoknak a
fejlesztése.
Az elöregedés következtében a KSH NKI számításai szerint, a 65 év felettiek teljes népességen
belüli aránya a mai 18%-ról 2060-ra 33%-ig emelkedhet, miközben a munkaképes korúak
aránya 68%-ról 54%-ra csökken. Ennek hatására a gazdaságilag aktív korúakra háruló eltartási
terhek emelkedésével kell számolnunk. Az időskori függőségi ráta (a 65 év felettiek 15-64
évesek létszámához viszonyított aránya) a 2015. évi 26%-ról az Eurostat számításai szerint 52%ra, a KSH NKI számításai szerint 61%-ra emelkedhet 2060-ra.
A munkaképes korú lakosságnak ugyanakkor a gyermekeket is el kell majd tartania. A teljes
függőségi mutató 85%-ra emelkedhet, vagyis megközelítheti az egy dolgozó - egy eltartott
arányt.2
Az országos tendenciához hasonlóan Harkány korfája kedvezőtlen képest fest, a településen
legnagyobb számban az 55-59, valamint a 60-64 év közöttiek élnek.
6.ábra: Korfa

2

Forrás:MNB, EUROSTAT
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Az öregedési index a városban még az országos átlagot is meghaladja.
3. táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó 0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

2001 669

427

156,7%

2008 780

468

166,7%

2009 821

475

172,8%

2010 853

477

178,8%

2011 871

497

175,3%

2012 888
2013 940

497
495

178,6 %
189,8 %

2014 1003
2015 1060

506
513

198,2 %
206,6 %

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A fiatalabb korosztály születések csökkenéséből adódó alacsony arányát még súlyosbítja ezen
réteg fővárosban és külföldön történő tömeges munkavállalása. Ez a település gazdaságát
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hátrányosan érinti, hiszen idővel hiányozni fog a megfelelő munkaerő, ami a termelés
csökkenéséhez és üzletek megszűnéséhez vezethet.3
A demográfiai jellemzők további meghatározó tényezője a képzettség. A 2011-es népszámlálás
adatai alapján a lakosság középfokú vagy annál magasabb végzettségének aránya kedvezőbb a
megyei átlagnál.
4. táblázat - A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint 2011 || Forrás: KSH
Általános iskola
Középfokú iskola
Első

1-7.

8.

Település évfolyamát
sem

érettségi nélkül,
szakmai

Évfolyam

oklevéllel

35

364

830

849

0,93%

9,65%

Egyetem,
Érettségi főiskola stb. Összesen
oklevéllel

végezte el
Harkány
(fő)
%

1170

524

3 772

22,00% 22,51%

31,02%

13,89%

100,00%

4 517

38 641 96 795 77 243

94 670

49 560

361 426

1,25%

10,69% 26,78% 21,37%

26,19%

13,71%

100,00%

Baranya
megye
(fő)
%

A társadalom további jellemző összetevőjeként megemlítendőek a nemzetiségek is. Baranya
soknemzetiségű megye, jellemzően német és horvát kisebbségi csoportok élnek a területen.

4.3 Az ifjúságot érintő problémák

3

Harkány, ITS
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A fiatalokat érintő problémákat szemügyre véve megállapítható, hogy az egyre több kihívást
felvonultató változásoknak való megfelelés és alkalmazkodás, a fokozódó verseny, az állandó
bizonytalanság és az ezekkel járó kockázatok és feszültségek olyan terheket rónak a mai
fiatalokra, amelyekkel egyedül nem képesek megbirkózni.
Az egyik legfontosabb kihívás az alkalmazható tudást jelentő szakképzettség, végzettség
megszerzése és ehhez kapcsolódóan a munkavállalás kérdése. A gyakorlatban alkalmazható
tudás hiányában hátrányt szenvedhetnek a számukra megfelelő munkalehetőségek
megszerzésében.
A megfelelő képzettség és munka megszerzéséhez kapcsolódóan motivációkra, ösztönzésre,
orientációra és céltudatosságra egyaránt szüksége van a mai fiataloknak. Esetükben a célok
kijelölése és megfogalmazása sokkal nehezebb, mint a korábbi generációk esetében a felmerülő
bizonytalanságok és kockázatok miatt. A fiatalok életkezdési, önállósodási lehetőségeit jelentős
mértékben meghatározza, hogy hozzájutnak-e a lakóhelyükön megfelelő munkaalkalomhoz,
jövedelemszerzési lehetőséghez. Ugyanakkor azon fiatalok, akik dolgoznak, gyakran vállalnak
másod-vagy akár további munkaalkalmakat, állásokat is – főleg, ha a saját családjukat kell
eltartaniuk -, így viszonylag sok időt töltenek munkával a megfelelő egzisztencia megteremtése
érdekében. A „munkát halmozók” szembe kell, hogy nézzenek azzal a kihívással, illetve
kockázattal, mi szerint a rengeteg munka a párkapcsolatuk, a családjuk rovására is mehet, ami
visszatükröződik a válások viszonylag magas arányszámában is.
Azok a fiatalok, akik nem dolgoznak vagy dolgoznak ugyan, de nincs lehetőségük további
félállásokra, másodállásokra szert tenni, jelentős problémaként élik meg a jövedelemhiányt és
az abból származó kockázatokat, félnek attól, hogy nem tudják megteremteni az igényeiknek
megfelelő egzisztenciát, s elszegényednek vagy tartósan az alacsony jövedelmű, korlátozott
fogyasztói képességgel rendelkezők között rekednek. A leszakadástól, a perifériára való
kerüléstől való félelem főleg azon fiatalok esetében lehet megalapozott, akik alkalmi
munkavégzésből származó ad hoc jellegű, nem folyamatos vagy nagyon alacsony jövedelemből
élnek. A lehető legnegatívabb mintát mégis a segélyekből élők közvetítik az utódaik és a
társadalom tagjai felé: a periférián élők körében folyamatosan újratermelődik a szegénység és
a deprivált élethelyzetet fenntartó tényezők sora, ahogy öröklődnek az ezekhez társuló
devianciák is, s az „ördögi kört” megjelenítő élethelyzetből csaknem lehetetlen kitörni.
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A korcsoporthoz tartozó fiatalokat a magány, az egyedüllét is próbára teszi: egyfelől egyre
kevesebb időt töltenek el az emberek otthon, családi körben vagy baráti társaságban egymással
foglalkozva, mivel egyre többet dolgoznak. Másfelől a fiatalok a társas helyzetekben való
„jelenlétet” is sokszor magányosan, egymástól „elkülönülve” (nem fizikai értelemben) élik meg:
például megszokott látvány az egymással egy asztalnál ülő, fiatalokból álló baráti társaság, akik
telefonjaik képernyőjének „nyomogatásával” töltik az időt, s láthatóan nem foglalkoznak
egymással. A folyamatos online jelenléthez kapcsolódó egyik problematikus kérdés tehát
például az, hogy a virtuális térben hogyan lehet egyáltalán megfelelő módon fenntartani valós
társas kapcsolatokat.
A társas létre való igény ti. nem hagyható figyelmen kívül a mai fiatal generációk esetében még
akkor sem, ha magatartásaik, szokásaik ennek némileg ellent is mondanak. Így például
bármennyire is befogadó az a város, közösség, szociokulturális közeg, ahová a külföldön
szerencsét próbáló fiatalok kerülnek, sok esetben beszűkült, elszigetelt élethelyzet kialakulását
eredményezi, ami ugyancsak komoly stressz kialakulásához vezethet. Úgy családot tervezni és
alapítani külföldön, hogy a gyerekek felnevelésében a fiatal szülők nem számíthatnak otthon
maradt szüleikre, mint nagyszülőkre, vagy azt megélni, hogy bármennyire is alkalmazkodnak az
új környezethez, mégis valahol mindig idegenek maradnak, ugyancsak jelentős kihívásokat
jelentenek, amelyek elviselésére vagy kezelésére nem lehet előre felkészülni.
A fiatalokat érintő, az előbbiekben említett továbbtanulási, munkavállalási és életkezdési
problémákhoz kapcsolódóan az a vélemény is fontosnak tekinthető, amely szerint a fiatalok
tényleges lehetőségei és a saját boldogulásukkal kapcsolatos elképzelései sok esetben
viszonylag távol esnek egymástól. Számos olyan hatás, befolyás éri őket ti., amely megtéveszti,
tévútra vezetheti őket. Ez részben annak a társadalmi értékválságnak is köszönhető (amelynek
felerősítésében a tömegmédia is szerepet játszik), amelyben a korábbiakhoz képest bizonyos
tevékenységek és kapcsolódó perspektívák – így például a szakmunkás lét – leértékelődtek, s
amelynek eredményeként ma a fiatalok körében egyáltalán nem népszerűek a szakmai
képzések és a szakmunkás lét. A negatív értékítéletekhez tévesen kódolt, nem megfelelően
értelmezett jelentések társulnak, illetve a képzési szisztémát képviselő intézményrendszer is
sokszor eleve tévutakat ajánl fel a fiatalok számára: hiszen látni kell, hogy számos esetben
tényleg nem válnak valóra azok a lehetőségek, nem teljesülnek azok a perspektívák, amelyek
például egy kőműves végzettséggel és állással kapcsolatban előzetesen kinyilatkoztatásra
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kerültek. Mindez a szakképzés devalválódását okozza, amelynek hatására a fiatalok többsége a
szakképzés helyett ma is inkább az egyetemet választja, függetlenül tényleges képességeiktől
és a munkaerő-piaci igényektől.
Fontos kérdés tehát, hogy a Harkányban élő fiatalok számára jut-e megfelelő munkavállalási és
jövedelemszerzési lehetőség, ugyanakkor figyelembe kell venni azt a tényszerűséget is, mi
szerint sok esetben olyan munkaalkalmakat hiányolnak, amelyeket az egyébként nem
megalapozott elvárásaikkal, elképzeléseikkel tudnak csak összeegyeztetni, miközben a
tényleges lehetőségeiket gyakran észre sem veszik vagy nem kívánnak velük élni azok számukra
„értékvesztett” volta miatt. A munkaerő-piaci elvárásokat és a szakképzési lehetőségeket
ismerők szerint a fiatalokat már idejekorán megfelelő információkkal és személyes
tapasztalatokkal, valamint tanácsokkal célszerű felvértezni ahhoz, hogy továbbtanulási és
pályaválasztási-, illetve munkavállalási döntéseik megalapozottabbak legyenek.
A fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében pályaorientációra lenne szükség,
valamint az aktív munkaerő-piaci eszközök (képzés, átképzés és továbbképzés, vállalkozóvá
válás támogatása) hatékonyabb alkalmazására. A bérek tekintetében történő felzárkózás
ugyancsak napirenden szereplő kérdés, amelynek szavatolása hathatós lehet Budapest és a
külföld elszívó szerepének ellensúlyozásában. A fiatalok igényeit és szükségleteit értékelve
elmondható, hogy a média által közvetített, a valóságot eltorzító, manipulatív kommunikáció a
fiatalok felé egy illuzórikus, hamis világot és ehhez kapcsolódó igényeket, elvárásokat, illetve
értékeket közvetít. Ez gyakran alapvetően ellentétben áll a szülői, illetve társadalmi
elvárásokkal, amelynek eredményeként új konfliktusok alakulnak ki, s fokozódik a generációk
közti távolság is. Az illúziókba kapaszkodó fiatalok közül egyre kevesebben akarnak szakmát
tanulni, továbbtanulni, mert elhiszik, hogy viszonylag könnyen találnak ezek nélkül is
boldogulást. Amikor pedig szembesülnek azzal, hogy egy torz, hamis világképet dédelgettek,
aminek köszönhetően elszalasztották az előttük álló lehetőségeket, további problémákkal kell
szembesülniük: munka-és jövedelemhiánnyal, megélhetési, illetve életkezdési nehézségekkel,
amelyek az elégedettségüket, a motivációikat tovább gyengítik.
A fiatal korosztályok életkori sajátosságaiból következik az az igény is, hogy kipróbálhassák és
megtapasztalhassák a saját határaikat és lehetőségeiket. A mai környezet azonban egyre több
választási lehetőséget és egyben kockázatot kínál fel ugyanazon kérdések megválaszolására
vonatkozóan, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a fiatalok melyek mellett teszik le a
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voksot. Így például sorsdöntő lehet, hogy a stresszel való megküzdés eszközeként a család,
esetleg szakember segítségét veszik igénybe vagy az egyre nagyobb kínálatot jelentő
pszichoaktív szerek felé fordulnak. Az elmagányosodás, a céltalanság, a vágyak és a valóság
összeegyeztetése mind komoly kihívásokat jelentenek a fiatalok számára, ezek megélése
nagyon nehéz számukra, és a negatív tapasztalatok és sorozatos kudarcok miatt a „gyorsan
megszerezhető boldogság” kerülhet előtérbe a „bulizással” vagy „partizással”, illetve az
ezekhez kapcsolódó szerhasználattal.
A fentiek alapján ugyancsak megállapítható, hogy a fiatalok legfontosabb problémáinak
kezelésében elsőrendű szerepet játszik a családi háttér. Ahhoz, hogy a fiatalok normál
megélhetést tudjanak maguknak kialakítani, többségüknek szülői támogatásra van szüksége. Az
útkeresések, a kísérletek, a próbálkozások során nagyon fontos, hogy megfelelő támogatást
kapjanak ahhoz, hogy kompetenciáik kialakítása mellett képesek legyenek a mindenkori
társadalmi elvárásoknak eleget tenni, s megerősödjön bennük egy olyan konkrét erkölcsi
mérce, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy képesek legyenek felvállalni döntéseik felelősségét és
következményeit.
Mindezek alapján felértékelődik a szülők gyermekeik önállósodásához való tudatos, támogató
jellegű hozzájárulása. A fiatalok „előmenetele” nagymértékben függ attól, hogy milyen családi,
szociális háttérrel rendelkeznek, milyen motivációkat, ösztönzést és felkészítést kapnak, milyen
mintákat és értékrendet sajátítanak el, milyen képzettségekre és jártasságokra tesznek szert.
Az említettek tekintetében jelentős különbségek fedezhetők fel a mai fiatalok között: azok, akik
nem rendelkeznek megfelelő támogatást és ösztönzést biztosító háttérrel, eleve komoly
hátrányba kerülhetnek, s tartósan megrekedhetnek olyan élethelyzetekben, amelyek nem
képesek biztosítani számukra a tényleges igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő
továbblépést, fejlődést.
Így kialakulhatnak olyan csoportok a fiatalok között, akiknek az esetében nem megy végbe
megfelelően a társadalmi mobilitás. A fiatalokat jellemző érdeklődés irányait célzó vizsgálatok
alapján összefoglalóan elmondható, hogy nem tapasztalhatók jelentős eltérések a harkányi és
a nem harkányi fiatalok között az érdeklődésük tekintetében. Inkább a környezet részéről
számba vehető hatótényezők indukálnak eltéréseket az egyes települések, térségek, illetve az
ott élő fiatalok előtt álló lehetőségek tekintetében. Így például azon települések, térségek
esetében, ahol komoly ipari bázis, ahhoz kapcsolódó szakmunkás képzés és munkalehetőségek
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biztosítanak megfelelő egzisztenciális biztonságot, hosszú távú perspektívákat, ott ez
érzékelhetően kihat a fiatalok munkavállalással kapcsolatos érdeklődésére, pályaválasztási
döntéseire,

választásaira:

a

szakképzésben

való

részvétel

ösztönzéséhez

komoly,

presztízsértékű gazdasági szereplők jelenlétére van szükség adott település, térség esetében.
Harkány megfelelő lehetőséget képes felkínálni és biztosítani konkrét munkaadói igényekre
való válaszadásként szakemberek kiképzésével
A normál igényeknek, elvárásoknak megfelelni kívánó, azokhoz igazodni képes fiatalok
ambícióit gyengítheti, ha olyan környezetbe, feltételrendszerbe kerülnek, amely nem képes
számukra megfelelő támogatást és iránymutatást, illetve pozitív ösztönzőket felmutatni. Az
ilyen léthelyzetbe kerülők „boldogságkeresése” nagyon hamar összetalálkozhat valamiféle
devianciával, így például a szerhasználattal.
Fentiekből következően a fiatalok számára egy kiszámítható, biztonságot nyújtó, perspektivikus
jövő felmutatására lenne szükség elsősorban, amelynek irányába el tudnak köteleződni. Ezt a
biztonságot hosszabb távú perspektívákra építve lehet csak megalapozni, amellyel szemben
hathat, hogy azon fiatalok, akik komoly ambíciókkal vágnak bele az életbe és kellő tehetséggel
rendelkeznek, bizonyos esetekben viszonylag hamar, akár 5-10 éven belül „kinőhetik” a várost:
elérnek egy „plafont” a lehetőségeiket illetően, amelyhez képest rajtuk kívül álló okok miatt
nem tudnak továbblépni. Amikor kiderül számukra, hogy helyben nem számíthatnak további
előrelépésre, közülük főleg azok döntenek a város elhagyása mellett, akik más hazai
nagyvárosokban vagy külföldön működő munkaadóktól komolyabb karrier ajánlatokra
számíthatnak. Ugyanakkor azok a fiatalok, akik már abba a szakaszba léptek, hogy családot
alapítottak és gyermeket nevelnek, jellemzően azt mondják, hogy Harkány egy „emberléptékű”
város, ahol olcsóbb és nyugalmasabb az élet (például a gyermeknevelés szempontjából), mint
Budapesten vagy külföldön.
Fentiek alapján elsődlegesen gazdaságfejlesztésre, beruházások ösztönzésére és ehhez
kapcsolódó emberi erőforrás-fejlesztésre van szükség annak érdekében, hogy a gazdasági
igényeknek megfelelő képzettségű munkaerő megfelelő létszámban álljon rendelkezésre. A
képzések, továbbképzések tekintetében a nyelvi és az informatikai felkészítések együttes
szerepeltetése különösen fontos, a régió szempontjából speciális lehetőséget biztosíthat, amely
által részben kompenzálásra kerülhet a Harkányt sújtó geopolitikai hátrány: a város viszonylag
távol esik az elsődleges szállítási, logisztikai és értékesítési centrumoktól. Ennek megfelelően az
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internet alapú, help desk jellegű szolgáltatások fejlesztésére célszerű fókuszálni, valamint a
turisztikai és egészségipari kezdeményezésekre. Amennyiben az említett ágazatokban,
tevékenységi területeken komoly, jelentős presztízsértékkel rendelkező cégek jelennek meg
Baranya megyében vagy Harkányban, illetve Harkány környékén, az jelentős motivációs erővel
hathat a fiatalok képzési döntései, a pályaválasztás, a szakképzés megerősödése és a
szakemberhiány kompenzálása szempontjából egyaránt. Ráadásul a jelentkezők számának
növekedése lehetőséget biztosíthat egy minőségszempontú szelekció beindítására. A képzési
bázis, a megfelelő felkészültséggel rendelkező oktatói gárda tehát rendelkezésre áll, ahogy a
szakképzéshez szükséges értékek, hagyományok is.
Bár a környéken számos kulturális, szórakozási és sportolási lehetőség érhető el, mégis a
szabadidő hasznos eltöltése sok esetben a „képernyők” előtt, egyedül és passzív módon
történik. Különösen a közélet és a politika színterein érzékelhető nagyobb fokú érdektelenség
és passzivitás a részükről (kivéve az egyetemisták egy részét). A fiatalokhoz közel álló területek,
tevékenységek – sport, szórakozás, kikapcsolódás, tanulás – tekintetében Harkány tehát ugyan
egyáltalán nincs rosszabb pozícióban, mint a hazai nagyvárosok, viszont a fiatalok aktivitását
fokozni szükséges „testreszabott” programok szervezésével és kapcsolódó infrastruktúra
biztosításával.
A fiatalokat ellátó társadalmi szervezetek hozzájárulhatnak a fiatalok igényeinek és
szükségleteinek kielégítéséhez. Az alulról jövő, tényleges igényekből, szükségletekből
táplálkozó szerveződések biztosíthatják azokat a mechanizmusokat, fórumokat, közösségi létet,
ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valós és erős megtartó erővel bíró közösségek tagjává
válhassanak a városban élők. A társadalmi folyamatok iránya – az alulról felfelé történő
szerveződés – meghatározó, hiszen ez biztosítja az említett közösségek kiépülését, az ezekbe
történő bevonódás megfelelő szintjét és módját. A közösségteremtő folyamatok jelentős
szerepet játszhatnak abban, hogyan lehet élhetőbbé, vonzóbbá tenni egy várost.
A fiatalok érdekében alkalmazott intervenciók, az érdekükben végzett tevékenységek
hatékonyságát és eredményességét nézve megállapítható, hogy a foglalkoztatási lehetőségek
hiányában fogyatkozó szakemberek egyre túlterheltebbek, a munkavégzési feltételek pedig
romló tendenciát mutatnak, így folyamatosan csökken az intervenciók hatékonysága és
eredményessége.
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A különböző társadalmi problémák, így az ifjúsággal kapcsolatos kérdések tekintetében is
elsősorban a preventív jellegű tevékenységek lehetnek hatékonyak, amelyhez mind az állami
fenntartású, mind pedig az egyházi és a civil szervezetek egyaránt hozzá tudnak járulni.
A fiatalok érdekében végzett tevékenységek javítása, fejlesztése érdekében csaknem minden
válaszadó kiemelte a fiatalok bevonásának fontosságát az őket érintő intervenciókba,
kezdeményezésekbe, hogy megfelelő tapasztalatokat szerezhessenek öntevékeny és kreatív
aktivitásuk folytatásához, készségeik fokozódásához. A javaslatok között szerepelt továbbá a
fiatalok körében lebonyolításra kerülő vizsgálatok, felmérések folyamatossá tétele, amelyek
által követni lehet a fiatalok részéről jelentkező igények, szükségletek alakulását, a problémák
jelentkezését. Ugyancsak fokozni célszerű a közösségi akciókat, amelyek képesek a fiatalok
mozgósítására, bevonására, valamint szükség lenne egy olyan életpálya modell kidolgozására,
amely nagyobb mértékben illeszkedik a fiatalok elképzeléseihez és igényeihez, azonban ezek
mellett tényleges lehetőséget biztosít számukra a munkavállalás és az életkezdés tekintetében.
A fiatalok tájékoztatása, képességfejlesztése és szemléletformálása során meg kell tanítani a
fiatalokat, hogy az internetes tartalmakat

kritikai szemlélettel

értékeljék, illetve

rendelkezésükre kell bocsátani olyan valós tájékozódási kereteket, amelyek segítenek nekik
eligazodni az információk feldolgozásában, értelmezésében és hatékony felhasználásában.
Ma Magyarországon az első és a második szakmai képesítés megszerzése is ingyenes, ami
nagyon jelentős támogatást jelent a tudatosan elhelyezkedni vágyók számára. Mégis viszonylag
kevés azok száma, akik élnek a szakmai tovább-, illetve átképzés lehetőségével. Ezért új
módszereket, ösztönzési módokat szükséges kidolgozni ahhoz, hogy a tovább-és átképzések
iránti érdeklődés fokozódjon. Ehhez kapcsolódóan fontos lenne a fiatalok számára jó példákat
felmutatni, amelyben kiemelkedő szerep hárulhat a gazdasági szereplőkre, ipari centrumokra,
amelyek képesek bemutatni a fiatalok előtt álló elhelyezkedési és képzési lehetőségeket. Ezek
megtapasztalása és megismerése segíthet a fiataloknak abban, hogy belehelyezkedhessenek
azokba a pozíciókba, státuszokba, élethelyzetekbe, amelyek például a szakmunkás léttel járnak.
Az említett tapasztalatok megfelelő információkkal kiegészülve megalapozott döntéseket
eredményezhetnek a továbbtanulás, a szakmaválasztás tekintetében.
A Harkányban élő fiatalok városban maradásának ösztönzésére tehát egyfelől az alulról
szerveződő, valódi közösségek számára és az identikus véleményformálók számára célszerű
lehetőséget biztosítani a munkahelyteremtés és a lakhatás mellett, valamint törekedni kell arra,
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hogy bizonyos szakmák, tevékenységek visszanyerjék vagy megszerezzék azt a presztízst, amely
magára vonja a fiatalok figyelmét. Mindezek érvényre juttatása érdekében célszerű lehet az
önkormányzatnak ösztönöznie olyan autonóm, kreatív szerveződések, csoportosulások
létrehozását, amelyek képesek a fiatalok nyelvén kommunikálva számukra olyan
programlehetőségeket biztosítani, amelyek a fiatalok nagyobb számban történő csatlakozását
és bevonódását, ezzel együtt társadalmi integrációs lehetőséget is biztosítanak. Ilyen terület
lehet például a zenei és klubélet, ahol könnyen elő lehet mozdítani önszerveződő közösségek
létrejöttét, s ezek mintájára újabb területeket is be lehet vonni az említett folyamatba. Az ilyen
jellegű integrációs hatással bíró szerveződéseken keresztül is élhetőbb és jobban „eladható”
lenne a város. Fontos megakadályozni, hogy a fiatalok - akikben természetszerűleg is több a
kezdeményezőkészség -, azt tapasztalják, hogy folyamatosan korlátok közé szorulnak, mert így
gyorsan elveszthetik az ambícióikat, motivációjukat. Ennek érdekében fokozni kell a fiatalok
részvételét az őket érintő döntés előkészítő és döntéshozó folyamatokban, hogy ténylegesen
és célszerűen megjelenhessenek az ő szempontjaiknak és igényeiknek megfelelő megoldások a
programok, projektek megvalósítása, kivitelezése során. Így biztosítható számukra egy reális,
elfogadható, szerethető jövőkép, amelyben megtalálhatják a maguk helyét és szerepét,
egyúttal amelynek feltételrendszerében kielégítésre kerülhetnek a részükről jelentkező
igények. Olyan környezetet szükséges biztosítani, ami a fiatalok számára meggyőző és
elfogadható megoldásokat, lehetőségeket, az általánoshoz és átlagoshoz képest bizonyos
„többletet” kínál fel számukra mind az egészségügyi-, mind a szociális-, a kulturális, az oktatási,
a sportolási elképzeléseiket illetően, de elsősorban a munkavállalás és a családalapítás terén.
Célszerű a soron következő fejlesztési programok, projektek során a fiatalok által
meghatározott szempontokat nagyobb mértékben figyelembe venni mind a tervezés, mind a
kivitelezések során, pl. kerékpárutak kiépítésével ahhoz, hogy Harkány fiatal-barát várossá
válhasson.
Fontos megállapítás tehát a fentiek alapján, hogy a kiszámítható, biztonságos, perspektivikus
jövő, s így a fiatalok városban való maradásának záloga a fiatalok integrált, társadalmi és lokális
értelemben vett beágyazottsága, ti. azok maradnak közülük könnyebben és szívesebben a
városban, akik „megtartó” erőt képviselő támogató jellegű társas (családi, baráti, iskolai és
munkahelyi) kapcsolatokkal rendelkeznek.

29

4.4 Települési ifjúság- 18-35 éves fiatalok helyzete

Anyagi helyzet
A harkányi fiatalok 15%-a olyan háztartásban él, ahol a napi megélhetésen túl tudnak félretenni
pénzt. 43%-uknál nem tudnak, és 33%-nál esetenként sikerül a pénzmegtakarítás. 47%-uknál
az elmúlt 12 hónapban nem fordult elő, hogy elfogyott hónap végére a pénzük. 53%-uknál
viszont több-kevesebb gyakorisággal kiürült a családi kassza. Az objektív anyagi helyzet
mérésére a kutatások során a tartós fogyasztási javakkal való ellátottságot szokták vizsgálni a
kutatók A településen a fiatalok 46%-ának van saját hifi berendezése, 44%-nak CDje, 27%-nak
DVD-je, 12%-nak házimozija, 45%-nak videója, 40%-nak automata mosógépe, 3%-nak
mosogatógépe, és mintegy harmadának (36%-nak) személyautója.

Lakáshelyzet
A 15 és 29 év közötti fiataloknak 3%-a egy, 12%-a kétfős, 28%-a háromfős, egyharmada pedig
négyfős háztartásban él. A fennmaradó 24% öt, vagy annál több fős háztartás tagja. 63%-uk a
szüleivel lakik, 12% rendelkezik saját lakással. 82%-uk megfelelőnek tartja jelenlegi
lakáskörülményeit, 18%-uk viszont elégedetlen. 65%- nak nincs konkrét elképzelése arról,
hogyan változtatna a lakáskörülményein, a többieknek van erre vonatkozóan valamilyen
elgondolása. Azok, akiknél jelen vannak a lakáskörülményeken való változtatási tervek, fele-fele
arányban tervezik, illetve nem tervezik állami kamattámogatásos lakáshitel felvételét. 43% nem
költözne el onnan, ahol most él, 41% szívesen költözne, 13% nem tudja biztosan, 2% szeretne,
de nem tud elköltözni.

Társadalmi közérzet
A siklósi járás, de Harkány fiataljai, a makrokörnyezetük jövőbeli változásait borúlátóbban ítélik
meg az országos átlagnál. A 15-29 évesek 37%-a szerint romlani fog az ország gazdasági
helyzete a következő években, 31% szerint nem változik, 32%-uk pedig javulást vár. Ami az
emberek életszínvonalát illeti, a válaszadók 38%-a szerint romlani fog a következő években,
33% szerint nem változik, 29% pedig javulást vár. A személyes helyzet megítélésében 23%-uk
pesszimista a következő évekre nézve, 33% változatlan esélyeket prognosztizál, míg 44% szerint
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javulni fog a helyzet. 86%-uknak vannak személyes elképzelései, amelyeket a jövőre nézve meg
kíván valósítani. A legtöbbet említett tervek a családalapítás (21%), az elhelyezkedés (18%) és
a lakásépítés (18%).

Mobilitási kérdések
A magyar lakosság mobilitása munkahelyszerzés céljából alacsony szintűnek minősíthető.
Kevesen vállalják az újrakezdést egy munkaügyileg jobban ellátott térségben, illetve az ingázás
a munka és lakóhely között is csak csekély mértékben jellemző. Utóbbiban való inaktivitás okai
között meg kell említeni a közúti hálózat szerkezetének elavultságát, korszerűtlenségét, az
utazási költségek nagyságát a munkabérekhez viszonyítva. Országos elemzések alapján
elmondható, hogy Harkány és térsége ebből a szempontból elmaradott térség, és helyzete
egyre romló tendenciát mutat. A fiatalok (16-24 éves korosztály) közében végzett kutatások
szerint országos szinten enyhe előrelépés jelei vehetik észre a mobilitás terén, ami összefügg
azzal a reális szemlélettel, miszerint a vizsgált korosztály 47%-a tart attól, hogy tanulmányaik
befejeztével nem tudnak majd elhelyezkedni. (MAKKOS V. - PATAI P.- KÁTAI G.- HORVÁTH L.
2005)

Egészség, devianciák
Az iskoláskorú fiatalok 62%-a nem sportol a kötelező testnevelés órán kívül. A fiatalok 20%-a
egyetlen alkalommal sem ivott alkoholos italt az elmúlt egy évben. Az alkoholt fogyasztók 18%a legalább hetente, 25%-a leg- alább havonta, 36%-a pedig ennél ritkábban iszik szeszes italt.
37%-uknál elõ- fordult az elmúlt évben, hogy többet ittak a kelleténél. 43%-uk környezetében
valaki használt kábítószert. 35%-uk cigarettázik. A dohányosok fele 10 szál- nál többet szív el
naponta.

Szabadidő
A régióban élő fiataloknak – elmondásuk szerint – 5,7 százaléka egyáltalán nem rendelkezik
szabadidővel hétköznap, további 9,6 százalékuknak is csak maximum napi egy óra jut. A
legtöbben – 46,7 százalékuk – 1-3 óra napi szabadidõvel rendelkeznek. Ezek a számok
hasonlóan az országos átlaghoz hasonlóan alakulnak.
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A hétvégéken természetesen megnő a szabadidő mennyisége: a régióban 24,3 százaléknak a
két hétvégi nap közül az egyik teljesen szabad, és további 21,5 százalék mindkét napot szabadon
használja fel. Ezek az arányok hasonlatosak az országos tendenciákhoz azzal a különbséggel,
hogy az országban kicsit többen vannak (23,8 százalék), akiknek az egész hétvégéjük szabad, és
további 25,2 százalék az, akinek ha nem is az egész hétvégéje, de annak legalább az egyik napja
szabad.
Ami a szabadidő eltöltésének módját illeti, a régióban élő fiataloknak magas hányada, 75,7
százaléka az otthonát jelölte meg, amikor arra kértük őket, hogy sorolják fel azt a két helyet,
ahol leginkább eltöltik hétköznap a szabadidejüket. A fiatalok 13,3 százaléka a barátokkal tölti
hétköznap a szabadidejét, 5,8 százalékuk a párjánál. A negyedik leggyakoribb időeltöltési mód
az utca vagy a természet; 4,4 százalék válaszolta ezt. A hétvégi szabadidős programok
tekintetében a régióbeli fiatalok nagy többsége, 61,6 százaléka azt is otthon tölti, további 18,8
százalék a barátaival, 9,6 százalék említette, hogy a párjával tölti a szabadidőt, és 4,7 százalék
az aránya azoknak, akik a barátok lakásán.

4.5 A település ifjúsági célcsoport számára nyújtott szolgáltatásai

A térségre jellemzően az ifjúsági, szociális és más humán szükségletek kielégítésében az
állami/önkormányzati intézmények, a civil szektor és a piaci szereplők egyaránt szerepet
vállalnak. Harkány városában jelenleg is találhatóak fiatalok számára nyújtott programok,
amelyek a fiatalok helyben maradását célozzák:
•

Ifjúsági párbeszédrendszer: a jogi személyiséggel nem rendelkező, szerveződések
önmagukban nem képesek (javarészt korosztályi összetételük miatt) kellő hatást
kifejteni a helyi ifjúság érdekében, ha nem társul mellé egy hatékony civil ifjúsági
érdekképviselet is. A civil ifjúsági szervezetekben összegződő sokrétű gyakorlati
tapasztalat, s az érdekérvényesítés elemi szükséglete hatékonyan egészíti ki a
korosztályi képviseletet– egy párbeszédrendszeren belül. A Harkányi Önkormányzatba
nevesítés nélkül, a szociális és oktatási ügyekkel foglalkozó bizottság munkájában jelenik
meg az ifjúsággal kapcsolatos döntéshozatal.

•

Ifjúsági Közösségi Tér: Harkány Városa, ifjúsági információs pontot, e-pontot, és ifjúsági
közösségi teret működtet, a Művelődési Ház és Könyvtár épületében
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•

Közösségi Programok: mint azt a települési felmérés eredménye is igazolja, a 18-35 éves
fiatalok többsége a barátai, kortársai körében tölti szabadidejének jelentős részét.
Harkány Város több civil szervezetet tart fenn és működtet (Szebb Jövő Alapítvány,
Ifjúsági Sportegyesület) és minőségi rendezvényt (Harkányi Szabadegyetem, Harkányi
Sakk találkozó, Harkányi Fürdőfesztivál) szervez annak érdekében, hogy a 18-35 éves
fiatalok tartalmasan töltsék el szabadidejüket, erősítse kötöttségüket a városhoz, és
kompenzáljon a fiatalkori elvándorlás egyéb, nehezebben kivitelezhető okaival
szemben.

•

Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás: A lakhatáshoz nyújtott települési
támogatások vonatkozásában a 2016-os évben 2016. július 31. napjáig bezárólag 48 db
kérelmező részesült pozitív elbírálásban és összesen 879.000,-Ft összeg került ezen a
címen kifizetésre. A 48 igénylő közül 30 fő nő, 18 fő férfi igénylő volt, kor szerint a
legtöbben az általunk vizsgált 18-35 év közötti korosztályba esnek. Megoszlásuk az
alábbi kördiagramon kerül szemléltetésre.

•

Harkányfürdő Sportegyesület: Harkány társadalmi, gazdasági életébe korábban is, ma is
szervesen beépült a testnevelés és a sport. A településen 1926 óta működik
sportegyesület. A sportegyesület tagjainak száma az utóbbi években növekvő
tendenciát mutat. A Harkányfürdő Sportegyesület öt szakosztályt tart fent: labdarúgás,
kézilabda, asztalitenisz, tenisz, úszás. Labdarúgásban és kézilabdában folyamatosan nő
az igazolt versenyzők száma.

5. fejezet Célkitűzések és intézkedési terv

Az ifjúságpolitikai koncepció célrendszere kettős: egyfelől fontos, hogy aktuális képet adjon a
városban élő ifjúság aktuális helyzetéről, igényeikről, szükségleteikről, az őket érdeklő és érintő
legfontosabb problémákról, kérdésekről, az ezekhez kapcsolódó véleményekről és
javaslatokról. Mindennek érdekében a fiatalok városi környezetben való létfeltételeit és
lehetőségeit bemutató helyzetfeltárásra, illetve igény-és szükségletfelmérésre került sor a
Harkányban élő fiatalok körében. A koncepció alkotása szempontjából ennek megfelelően
megfelelő súllyal estek a latba a helyzetfeltárás során kijelölt vizsgálati területekkel kapcsolatos
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visszajelzések: az oktatási, képzési-, a szabadidő eltöltését biztosító különböző lehetőségekkel
(kultúra, szabadidő, sport), a munkavállalás, jövedelemszerzés feltételeivel - beleértve a fiatalok
vállalkozóvá válásának lehetőségeivel - kapcsolatos tényállapotokat és véleményeket, a
közlekedési infrastruktúra sajátosságaira, a közlekedési lehetőségekre, az egészségügyi és
szociális szolgáltatások milyenségére és elérhetőségére irányuló értékelések.
A koncepcióalkotás célja volt másfelől az is, hogy az előzetesen feltárt igények és szükségletek,
illetve vélemények, javaslatok alapján felvázolásra kerüljön a Harkányban élő ifjúság helyben
tartása és partnerként történő bevonása érdekében az a cselekvési program, amely konkrét
feladatok, intézkedések meghatározásával szolgálhatja a koncepció gyakorlatban történő
megvalósítását.
A tárgykörben folytatott kutatások és jelen vizsgálat eredményei is rámutattak, hogy az ifjúság
esetében komplex, több szereplő partneri együttműködése által megvalósuló intervenciók
vezethetnek eredményre. Ezek során biztosítani szükséges a fiatalok számára azokat a
lehetőségeket, amelyek önálló, autonóm, felelősségvállalásra képes, megfelelő belátással
rendelkező felnőtté válásukat segíti elő. Fentieket figyelembe véve határozódtak meg a
célkitűzések. A célok megfogalmazása során fontos szempontként merült fel a nemzeti és a
megyei szintű, az ifjúság helyzetének javítását célzó további szakmai koncepciókkal való
szinergia megteremtése is.

Első stratégiai cél: A szellemi tőke piackonform tudásként történő biztosítása a harkányi fiatalok
számára munkaerő-piaci értelemben vett versenyképességük fokozása érdekében
A piacképes szellemi tőke biztosítása keretében említhető képzési, átképzési és továbbképzési
intervenciók olyan folyamatos, egyének és csoportok alkalmazkodását biztosító, a társadalmi
és gazdasági innováció elősegítését célzó beavatkozások sorozatát jelenti, amely a
szemléletmód, az egyéni tudástőke, a készségek és képességek, kompetenciák és magatartások
megváltoztatásával járul hozzá nemzetek, térségiterületi egységek, települések és közösségek,
valamint

intézmények

és

szervezetek

teljesítményének,

hatékonyságának

és

eredményességének, illetve versenyképességének javulásához.
Az oktatás, képzés differenciált területeit, különböző szintjeit átható változások,
reformfolyamatok egyik fő célja az oktatás, képzés kimeneti-, illetve a munkaerőpiac bemeneti
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oldalának hatékonyabb egymáshoz illesztése a gazdaság igényeinek megfelelő minőségű és
mennyiségű munkaerőforrás szavatolása, valamint a foglalkoztatottság növelése és a
munkanélküliség csökkentése érdekében. Az említett keresleti és kínálati oldalak közt mind a
mai napig fennmaradt illeszkedési problémák, eltérések kompenzálása érdekében piackonform
tudást szükséges biztosítani a különböző képzésekben részt vevő tanulóknak és hallgatóknak,
valamint lokális szintű folyamatos érdekegyeztetést célszerű működtetni a szociális partnerek
részvételével. A piaci igényeknek eleget tevő tudástőke biztosításához magas minőségi értékét
képviselő, gyakorlatban alkalmazható tudást közvetítő képzési, oktatási szolgáltatásokra, jól
képzett oktatókra, motivált, naprakész információkkal rendelkező diákokra és hallgatókra,
illetve jól felszerelt, modernizált oktatási intézményekre van szükség minden szinten.

A stratégiai célhoz kapcsolódó intézkedések
- Az önkormányzat és a városban jelen lévő képzési intézmények, valamint a munkaadói
szervezetek kapcsolatának további erősítése; az Önkormányzat és a képzési, oktatási
intézmények, valamint munkaadói szervezetek helyi fejlesztéspolitika terén történő
együttműködése révén biztosítani szükséges, hogy a város hosszú távú fejlődésében a
rendelkezésre álló oktatási, képzési infrastruktúra folyamatosan hatékony szerepet tölthessen
be.
Harkány városában az óvoda épületén belül mini bölcsőde kialakítására kerül sor a TOP 1.4.1
projekt alapján. A városban és annak vonzáskörzetében élő családok óvodai és bölcsődei
ellátással kapcsolatos igényeinek magas színvonalon történő kielégítése érdekében. Cél a
kisgyermekes szülők munkába állásának megkönnyítése, a szociális hátrányok csökkentése,
esélyegyenlőség növelése. Az óvodában két db mini bölcsőde kerül kialakításra. Az óvodában
meglévő melegítő konyha felújítása, bővítése, mely a bölcsődei csoportokat is kész lesz
kiszolgálni.
Az 1992 januárjában átadott új óvoda méltó körülményeket teremtett a gyerekeknek és az
intézmény dolgozóinak egyaránt. Az óvoda körzeti óvodaként működik, 9 település gyermekeit
fogadja. Jelenleg 7 csoport van, ebből 1 csoport német nemzetiségi, ahová szülői kérésre járhat
a gyermek. Különböző térítésmentes programokat, szolgáltatásokat kínál az intézmény, mint pl.
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úszásoktatás, hitoktatás, néptánc, gyógytestnevelés, logopédiai beszédjavítás és sószobai
terápia.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelésben részesülnek.
A gyermeklétszám 150-190 fő között változik, a 175 férőhelyes óvodában.
2012-ben és 2013-ban 161 fő volt az intézménybe járó gyermekek száma, a legtöbben, 185
gyermek, 2008-ban járt az óvodába, a legkevesebb gyermek 2003-ban (151 fő).2016-ban 165
fő járt óvodába.
Harkányi óvoda
Felsőfokú végzettségű főállású pedagógusok száma

13 fő

Szakközépiskolát végzett főállású óvónők száma

2 fő

Pedagógiai munkát segítő főállású

10 fő

-

Óvodatitkár

-

1 fő

-

Pedagógiai asszisztens

-

2 fő

-

Dajka

-

7 fő

Egyéb munkakörben foglalkoztatott

10 fő

-

Élelmezésvezető

-

1 fő

-

Hivatalsegéd

-

1 fő

-

Egyéb konyhai dolgozó

-

8 fő

ÓVODA DOLGOZÓI ÖSSZESEN:

35 fő

Az óvodát minden oldalról nagy füves udvar veszi körül, melynek felújítása elkezdődött 2013ban pályázati forrásból. Sok játék még nem felel meg a szabályoknak ezért szeretnénk további
pályázati lehetőségeket kihasználni az udvar fejlesztésére.
Játékra, sportolásra alkalmas betonteraszok, és hatalmas zöld terület veszi körbe az intézményt.
Itt egyaránt megtalálhatóak a mozgásfejlesztésre alkalmas játszószerek, a saját ültetésű dísz-,
és gyümölcsfák, bokrok, sövények, az óvoda által művelt virágágyások és veteményeskert. Az
udvarhoz két-két gyermekmosdó és játéktároló tartozik. Az udvar betelepítési terve,
elrendezése, az épület berendezése, a játék és egyéb eszközök folyamatos ellenőrzése a
gyermekek biztonságát, kényelmét és a baleset-megelőzést szolgálja.
Harkányban az Óvodai férőhelyek száma 2000-2016
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Óvodai férőhelyek száma
(gyógypedagógiai neveléssel
együtt) (fő)

Óvodába beírt gyermekek száma
(gyógypedagógiai neveléssel
együtt) (fő)

175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175

179
159
151
160
154
178
184
185
179
180
157
161
161
152
161
165

Óvodába járó gyermekek száma

Az óvodai feladatokat 33 fő látja el, ebből 15 fő pedagógus, 1 fő logopédus, 2 fő pedagógiai
asszisztens, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakácsnő, 3 fő konyhai
kisegítő, 1 fő udvaros- karbantartó.
Az óvodának 300 adagos önálló főzőkonyhája van, mely biztosítja a szociálisan rászorult idősek,
és más intézményen kívüliek étkeztetését.
Az óvoda épülete modern, az óvodai neveléshez szükséges funkciók betöltéséhez maximálisan
megfelel. A csoportszobák tágasak, világosak, berendezésük praktikus. Minden csoporthoz
külön öltöző, mosdó, gyermek étkeztető is tartozik. A gyermekek fejlesztéséhez megfelelő
eszközök, jól felszerelt tornaszoba, gyermek és szakkönyvtár, a munkatársak megfelelő
munkakörülményeinek biztosításához pedig nevelői,- dajkaszoba, öltözők, zuhanyzók járulnak
hozzá. Játékra, sportolásra alkalmas betonteraszok és hatalmas zöld parkosított terület veszi
körül az intézményt.
Az óvodai pedagógiai program célja: a sokoldalú, kiegyensúlyozott, egészséges színes
egyéniségek kialakítása, harmonikus személyiségek megalapozása, fejlesztése, életkorilag a
legmegfelelőbb tevékenységi forma, a tervszerű rendszeres mozgás és játék segítségével,
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valamint a néphagyomány ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével. Maximálisan
törekednek az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető
szokásrendszer megalapozására. Biztosítják a nyugodt, családias, elfogadó és együttműködő
légkört, valamint a családdal való szoros együttműködést.
Kiemelt feladatként kezelik az egészségnevelést. Az intézménybe járó gyermekek egészséges
életmódjuk kialakítása és biztosítása érdekében a helyi sajátosságok és óvónői elképzelések
figyelembevételével és egymáshoz való közelítésével biztosítani kívánják az esélyegyenlőséget.

A Harkányban 1992 óta van óvodai sportfoglalkozás. Ma már a testnevelés és úszásoktatás az
óvodai oktatásnak szerves része. Az óvoda mozgásfejlesztő eszközökkel való ellátottsága
megfelelő: modern, biztonságos szabadtéri eszközökkel rendelkeznek, így a tavasztól őszig
tartó időszakban megoldhatók a külső helyszínen zajló foglalkozások.
A feltételek – korszerűbb sportfelszerelések, képzett óvónők a gyerekek fejlődését segítik. Az
óvodák helyi körülményei, a zárt udvarok lehetővé teszik a szabadban történő mozgás
megszervezését.
A tárgyi feltételek mellett nagyon fontos szempont az óvónők szakmai továbbképzése is.
Folyamatosan figyelemmel kell követni a szakmai változásokat, amelyek a testedzés
módszertanában szükségszerűen bekövetkeznek. Az óvodáknak nagy jelentőségük van a
következő nemzedékek egészségre nevelésében, valamint a sportnak és a rendszeres
testmozgásnak az emberek életmódjának szerves részévé válásában.
Önkormányzatunknak ezért érdeke, hogy az általa fenntartott óvodákban dolgozó
pedagógusok továbbképzését támogassa. Ezenkívül feladatunk az óvodák épületének
állagmegóvása, felújítása, illetve az óvodavezetők segítése pályázatok – óvodák korszerűsítését,
sporteszközökkel való felszerelését célzó - elkészítésében, benyújtásában.
Fejlesztési irányelvek az óvodai testnevelés területén
•

Olyan óvodai játszóterekre van szükség, ahol megtalálhatóak azok a biztonságos,
esztétikus eszközök, melyek a mozgásfejlődést segítik elő.

•

A gyermekorvosi és ortopédiai szűrővizsgálatok feltűnően magas arányban mutatnak ki
óvodáskori kezdődő mozgásszervi elváltozásokat. Az e korban alkalmazott korai
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fejlesztéssel lehet az egyik leghatékonyabb módon legsikeresebben megoldani a
prevenciót.
További irányelvek:
•

nyitott óvodai nevelés,

•

rendszeres testnevelés foglalkozások,

•

gyermektorna csoportok szervezése,

•

óvodaközi sportversenyek szervezése,

•

úszótanfolyamok szervezése.

Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A harkányi általános iskola mai helyén 1960 óta működik.

A harkányiakon kívül jelenleg 13 faluból járnak az intézménybe gyerekek.
1983 óta tanulhatnak diákjaink angol nyelvet. 1989-től német és horvát nyelvet is órarendi
keretek között. Megfelelő számú jelentkező esetén a német és a horvát nyelvet nemzetiségi
nyelvoktató program szerint is tanítjuk. Az alsó tagozatosok számára úszást és néptáncot is
tanítunk órarendi keretek között. Jónéhány szakkör és sportfoglalkozás színesíti iskolánk
tanórán kívüli foglalkozásainak kínálatát.1992-től működik zeneiskola.

Két osztatlan

csoportban (1-4., 5-8.) sajátos nevelési igényű tanulók tagozata is működik az iskolában
A KSH 2017-es adatai alapján az általános iskolai osztályok száma a nappali oktatáson 18 db. Az
általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban összesen 443 fő, gyógypedagógiai
oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma 23 fő. A napközis általános iskolai tanulók
száma 330 fő. Általános iskolai főállású pedagógusok száma az adatbázis szerint 41 fő.
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Nemzetiségi oktatásban 2017-ben 7 fő részesült. Általános iskola alsó tagozatába járók száma
231 fő, felső tagozatosok száma 212 fő volt. Az iskola internettel ellátott, összesen 54
számítógép áll a tanulók rendelkezésére.
A városban nem működik középfokú oktatási intézmény.
A legközelebbi nappali rendszerű és felnőttoktatás esti rendszerű szakképzésben tanulható
szakképesítések érettségivel:

Pécsi Szakképzési Centrum Garai Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Siklós
• Vendéglátásszervező 54 811 01
• Fodrász 54 815 01
Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Villány
Élelmiszeripari technikus végzettségűek részére ráépülés
• Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 55 541 01
Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Pécs
• Épületgépész technikus 54 582 01
• Faipari technikus 54 543 01
• Fodrász 54 815 01
• Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06
• Kozmetikus 54 815 02
• Szoftverfejlesztő 54 213 05
Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Pécs
• Kereskedő 54 341 01
• Kereskedelmi képviselő 54 341 02
• Vendéglátásszervező 54 811 01
• Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03
• Idegenvezető 54 812 01
• Szociális asszisztens 54 762 02
• Szociális szakgondozó 54 762 03
• Kisgyermekgondozó-, nevelő 54 761 02
• Gyermekotthoni asszisztens 54 761 01
• Pedagógiai és családsegítő munkatárs 54 140 02
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Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Pécs
• Magasépítő technikus 54 582 03
Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
• Informatikai rendszerüzemeltető 54 481 06

Az oktatás kimeneti-és a munkaerőpiac bemeneti oldalának hatékonyabb egymáshoz illesztése;
a

munkanélküliség

csökkentéséhez,

a

munkaerő-piac

strukturális

anomáliáinak

kompenzálásához, a képzési szisztéma gazdaságorientációjának kialakításához ismerni kell a
munkaerő-piac

mindenkori

tényleges

munkaerő-igényét

(mennyiségi

és

minőségi

szempontokat egyaránt megjelenítő keresletét), amelyhez időszakonként hozzá kell igazítani az
oktatásiképzési intézmények által biztosított munkaerő-kínálatot. A képző intézmények
oktatási kínálatának kialakításában a jelenlegihez képest sokkal nagyobb és közvetlenebb
szerepet kell, hogy játsszanak a gazdaság, a vállalkozások, a munkaadók, a kormányzati
gazdaságpolitika helyi és országos képviselői. A képzési kínálat rugalmatlanságának
feloldásához fokozni szükséges a képző intézmények és a gazdasági szereplők közös
együttműködéseinek, érdekeltségeinek kialakítását. Ez adekvát megoldást jelenthet annak
elérésében, hogy a munkaerő-piacra kilépő pályakezdők piacképes képzettséggel és egyben
kompetenciákkal rendelkezzenek. A gazdasági szereplők jelenleginél erőteljesebb részvétele a
képzési-oktatási rendszerben, a szereplők közti együttműködés ösztönzésének támogatása
egyben enyhítheti a szakképzés, s az oktatás más ágazatainak erős normatíva-függőségét.
Különösen

fontos

a

képzési

rendszerbe

belépők

pályaorientációjának

vizsgálata,

pályaválasztásának támogatása, a pályairányítás, pályaválasztás városi keretek között történő
működtetése azon kompetenciák feltárása és fejlesztése érdekében, amelyek az egyéni karrier
utak városfejlődési perspektívákkal való összehangolásának alapjait képezhetik az
eredményes és élethosszig tartó tanulás jegyében. Annak érdekében, hogy a képzések
megfelelően illeszkedhessenek a munkaerő-piac, illetve a gazdaság igényeihez, releváns
információkra, a szereplők folyamatos tájékoztatására, valamint pontos igénykövetésre van
szükség. Harkány a Baranya Megyei Szakképzési és Pályaválasztási Bizottság koordinációjával, a
PBKIK, a KLIK és a Szakképzési Centrum részvételével együttműködve biztosítja a pályaválasztás,
a továbbtanulás előtt állókat aktuális és releváns munkaerő-piaci és képzési-oktatási
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információkkal Különösen a helyi és térségi munkaerő-piaci és oktatási-képzési információkat
fontos a döntés előtt állók rendelkezésére bocsátani. A tájékoztatási hatékonyságot fokozhatja,
ha az érdeklődők számára több évre szóló ágazati és szakma-specifikus előrejelzések is
rendelkezésre

állnak.

A

pályaorientációs

tevékenység

hatékonyságát

az

oktatási

intézményekben, helyben szükséges javítani megfelelő képzettségű szakemberek iskolai
feltételek között való szerepeltetésével, mivel a tanulók számára a pedagógusok általában
viszonylag kevés, hiányos információval szolgálnak a továbbtanulást illetően.

Második stratégiai cél: a Harkányban élő fiatalok önálló életkezdésének támogatása helyben
történő munkavállalásuk és lakhatásuk biztosításával
A fiatal korosztályok önállósodási, életkezdési nehézségei elsősorban a foglalkoztatási,
jövedelemszerzési és a lakhatási lehetőségek hiányában mutatkoznak meg. Ennek megfelelően
a fiatal - köztük a pályakezdő - korosztályok önálló életkezdési lehetőségeinek támogatása
egyfelől foglalkoztatási és jövedelemszerzési -, másfelől pedig lakhatási lehetőségek
biztosításával történhet elsősorban. A foglalkoztathatóság javítása, a foglalkoztatás bővítése
elsősorban a beruházások ösztönzésén, a munkaadók érdekeltségének megteremtésén, a
rendelkezésre álló munkaerőforrás mennyiségi és minőségi megfelelőségén túlmenően a
munkaerő-piac és foglalkoztatáspolitika aktív eszközeinek előtérbe helyezésén alapul. Ezek
között a munkaerő-piaci képzések, átképzések és továbbképzések, a vállalkozóvá válás
támogatása, a munkaadók érdekeltségét megteremtő bér- és járuléktámogatások,
adókedvezmények, valamint a munkanélkülivé válást megelőző munkavállalási tanácsadó
intervenciók említhetők elsősorban.
A munkához és jövedelemhez jutás mellett a fiatal korcsoportok önállósodási törekvéseinek
támogatása a lakhatást és a családalapítást együttesen elősegítő intervenciók alkalmazása
révén javasolt. Bár a CSOK bevezetése és gyakorlatban történt kiterjesztése jelentős segítséget
nyújt a családalapítás előtt vagy közben lévő fiatalok számára, mégis egy részük - saját erő vagy
további jogosultság hiányában - továbbra is szüleivel vagy albérletben, illetve időlegesen
kollégiumi szálláshelyeken képes élni.
Ahhoz, hogy önállósodási céljaikat valóra válthassák, hiányzik egy közbülső lépcsőfok, amelyet
a fiatalok számára rendelkezésre bocsátandó szociális bérlakások önkormányzati keretek között
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történő rendelkezésre állása jelenthetne, amely ugyancsak jelentős mértékben ösztönözhetné
a családalapítást a már érvényben lévő támogatások mellett.
Egyszerre szükséges tehát biztosítani a nemzeti és társadalmi érdekkel megfelelő összhangban
álló családtervezést és családalapítást, ennek részeként pedig a lakáshoz és foglalkozásijövedelemszerzési lehetőséghez jutást a fiatalok esetében. Olyan kiemelt programokat
szükséges indítani, amelyek a fenti célokat egymást kiegészítő jelleggel támogatják.

A stratégiai célhoz kapcsolódó intézkedések:
- Munkahelyteremtő beruházások támogatása; a helyi gazdaság és vállalkozások élénkítését
célzó kezdeményezések keretében kiemelten szükséges támogatni a munkahelyteremtő
beruházásokat. Különösen a hazai tulajdonú kis- és közepes vállalkozások fejlesztését kísérő
foglalkoztatás-bővítés kedvezhet a helyi foglalkoztatás bővülésének, a munkanélküliség
csökkenésének. Elsősorban azokat a vállalkozásokat érdemes támogatni, amelyek vállalják,
hogy a státuszhoz juttatás során előnyben részesítik a fiatal pályakezdőket. Mindehhez olyan
beruházás-, illetve befektetésbarát gazdasági környezetet kell teremteni Harkányban, amely
tőkevonzó képessége révén elősegíti a harkányi foglalkoztatási lehetőségek, munkavállalási
alkalmak bővülését.
A fiatalok munkavállalásra való felkészítésének biztosítása a tanuló-, illetve hallgatói időszak
alatt; a fiatal pályakezdő munkanélküliek számának alakulása visszatükrözi a mindenkori
munkaerőpiac állapotjellemzőit, hatást gyakorol a társadalmi, gazdasági fejlődésre. A
pályakezdők munkaerő-piacra való belépésének elősegítése a foglalkoztatáspolitika egyik
meghatározó feladata. A fiatal pályakezdők munkaerő-piaci felkészítését már az oktatási,
képzési időszakban meg kell kezdeni.
Ennek megfelelően az oktatási-képzési intézményekben folyó tevékenységeket célszerű
közvetlen módon kiegészíteni azáltal, hogy a szakmák és foglalkozási lehetőségek széles köre
minden diákkal, tanulóval megismertetésre kerül. Megfelelő alkalmat teremthet a tanulók
célzott foglalkozásokon való részvételének ösztönzése (például a munkaadók, munkahelyek
látogatása, bemutatása érdekében), a mindenkori munkaadói igényeket felvonultató
fórumokon (például állásbörzéken) való részvétel elősegítése. Fentieknek megfelelően az
iskolában, tanulással töltött időszakot követően a fiatalok munkába állását segítő
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intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy a munkaerőpiacra való belépés és integráció minél
hatékonyabban mehessen végbe a fiatal pályakezdők esetében. Az említett pályaorientációs és
munkaerő-piaci integrációs célok és szolgáltatások elő kell, hogy segítsék az egyének tényleges
képességeinek, érdeklődésének és megszerzett tudásának a gazdaság igényeit kielégítő
munkaerő-piaci felhasználását, valamint az alkalmazkodóképesség és egyben versenyképesség
folyamatos fokozódását az élethosszig tartó tanulás jogosultságának gyakorlatban történő
biztosításával, a rendelkezésre álló emberi erőforrások folyamatos fejlesztésével, ami a
foglalkoztatási esélyek megtartását, illetve növelését eredményezheti.
−

Az önkormányzati intézményekben lehetőség van a kötelező közösségi munka
keretében fiatalok foglalkoztatására, annak érdekében, hogy tapasztalatot szerezzenek
a munkaerőpiacon, megismerjenek különféle munkahelyeket és foglalkozásokat, a
munkavégzéshez

szükséges

kulcsképességeik

fejlődjenek,

tanulási-

és

munkamotivációik erősödjenek.
−

Nyaranta diákmunka biztosítása az ifjúság számára.

−

Iskolai keretekben és az iskolai kereteken kívül az elhelyezkedést és beilleszkedést segítő
tréningek, csoportfoglalkozások tartása.

−

A fiatalok munkaerő piaci helyzetének elemzése, az elhelyezkedésüket segítő
programok, szolgáltatások és módszerek fejlesztése érdekében az érintett, s érdekelt
szervezetek és szakemberek részvételével szakmai találkozók, fórumok szervezése.

−

A fiatalok vállalkozóvá válása érdekében önkormányzati támogatás nyújtása azokak az
intézményeknek, szervezeteknek, melyek a megvalósításban közreműködnek

Alternatív, atipikus foglalkoztatási lehetőségek biztosítása a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő
fiatal célcsoportok számára; az elsődleges munkaerőpiacon hátrányt szenvedő fiatal csoportok
– köztük a pályakezdők, fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűek, roma kisebbséghez
tartozók - helyzetének javítása érdekében fontos az alternatív, atipikus foglalkoztatási
lehetőségek kiszélesítése, illetve a másodlagos munkaerő-piacon védett státuszok,
munkahelyek létrehozásának és fenntartásának támogatása a munkaadók ösztönzése révén. Az
atipikus foglalkoztatási formák közül – különösen például a gyermekek nevelését végző vagy
fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg fiatalok munkaerő-piaci reintegrációját is elősegítendő célszerű a részmunkaidős munkavégzés, valamint a távmunka feltételeinek megteremtése,
rendszereinek kialakítása a munkaadók ösztönzése, támogatása révén.
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Fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése; az aktív munkaerő-piaci eszközök között szerepel a
vállalkozóvá válás támogatása, amely az ambiciózus, innovatív fiatalok önfoglalkoztatóvá
válását segítheti elő inkubációs feltételrendszer szavatolásával: vállalkozási ismeretek képzés
során történő rendelkezésre bocsátásával, a vállalkozás indításához szükséges induló tőke és
kedvezményes iroda, illetve telephely biztosításával.
A fiatal pályakezdők munkaerő-piaci integrációjának támogatása; ennek érdekében a
munkaadókat különböző kedvezmények és támogatások igénybevételével (elsősorban adó-és
járulékkedvezmények nyújtásával) célszerű ösztönözni. A fiatalok, illetve a fiatal pályakezdők
munkaerő-piaci integrációjának támogatása érdekében foglalkoztatást ösztönző programok
indítása célszerű a munkaadók „helyzetbe hozása” által.
Munkaerő-piaci tapasztalat szerzés támogatása; hathatós intézkedést jelenthet a gyakornoki
álláshelyek kialakításának támogatása, amelyek keretében a fiatal pályakezdők fontos
munkahelyi tapasztalatokra tehetnek szert, megalapozva ezzel munkahelyi szocializációjukat.
Látogató központok kialakítása, a munkatapasztalat szerzés támogatása mellett célszerű a
mintaadó, példaértékű foglalkoztatók esetében a látogatókat, érdeklődőket fogadni képes, az
álláslehetőségeket, tevékenységeket, a céget együttesen bemutató kapacitások bővítése.
Munkaerő-piaci tájékozódást elősegítő integrált infokommunikációs rendszerek kialakítása; a
tájékoztatási hatékonyság növelése érdekében fontos, hogy folyamatos fórumokon, így például
állásbörzéken és elektronikus felületeken, honlapokon, valamint kiadványokban közvetlenül
elérhetővé váljanak az elhelyezkedési lehetőségeket tartalmazó ténylegesen fontos
információk és a kapcsolódó döntések meghozatalát megkönnyítő, valamint a munkaerő-piaci
integrációt elősegítő szolgáltatás-igénybevételi lehetőségek. Ezért mindenképpen indokolt a
differenciált kommunikációs csatornák és módozatok alkalmazására épülő, segítő-támogató és
egyszerre tájékoztató funkciójú, komplex infokommunikációs rendszerek kialakítása, telepítése
és működtetése a városban.
Felkészítő és további foglalkoztatási programok megvalósítása; az álláskeresőket felkészítő és
tranzit foglalkoztatási programok ugyancsak nagymértékben szerepet játszhatnak a várost
érintő pályakezdő-, illetve strukturális munkanélküliség csökkentésében.
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása, lakhatási körülményeik javítása; a fiatalok esetében
külön támogatni szükséges a lakhatás biztonságát, a lakhatási lehetőségek bővítését, a lakhatási
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körülményeik javítását, a lakhatási és egyéb adósság-problémák megelőzését és kezelését
önkormányzat által biztosított szociális bérlakások fiatalok számára történő kedvezményes
biztosításával; az önállósodási célkitűzések valóra váltásához célszerű a fiatalok számára
önkormányzati keretek között szociális bérlakásokat rendelkezésre bocsátani a családalapítást,
gyermekvállalás ösztönzése érdekében.
Fiatalok lakhatásának és foglalkoztatásának komplex módon történő támogatása speciális
programok keretében; hitelintézetekkel és munkaadói szervezetekkel történő együttműködés
révén célszerű a meglévő, de használaton kívül álló, leromlott állagú helyi, lakáscélú
épületállomány támogatásból történő felújítása, a használt, de korszerűsítésen átesett lakások
kedvezményes bérbe adása fiatalok és családjaik számára párhuzamos foglalkozási lehetőségek
biztosításával a fiatalok városban való letelepítése vagy visszatelepítése, helyben tartása
érdekében.
Elodázhatatlan a fiatalok, köztük az értelmiségiek vissza-, illetve betelepülését támogató
programok indítása a népességfogyás megállítása érdekében, amit a leromlott állagú szolgálati
lakások felújításával, önkormányzati telek és/vagy lakóingatlan kedvezményes rendelkezésre
bocsátásával célszerű biztosítani.
- Az oktatás valamennyi területén az idegen nyelvek tanulásának ösztönzése, támogatása. Évről
évre egyre jelentősebb hangsúly helyeződik az idegen nyelvek oktatására, mely abból is érződik,
hogy a legtöbb közoktatási intézmény két idegen nyelv elsajátítását írja elő tanulói számára.
A 21. század piacorientált társadalmának jellemzője, hogy elvárja legalább egy idegen nyelv
kommunikációs szintű ismeretét, s megfigyelhető, hogy a munkaadók részéről is nő a
nyelvtudás igénye. Ennek ismeretében elmondható, hogy ahhoz, hogy a pályakezdő fiatalok
boldogulni tudjanak a munka világában, s meg tudják állni helyüket a tudásorientált
társadalomban, elengedhetetlen az idegen nyelvek ismerete, melyek elsajátításában nagy
jelentőséggel bírnak a partneriskolai kapcsolatok, valamint az európai uniós pályázatok (pl.
Leonardo-program), melyeknek köszönhetően az iskolák tanulóinak lehetőségük van eredeti
nyelvi környezetben gyakorolni az általuk tanult idegen nyelvet.
Az informatikai ismeretek elsajátítását elősegítő programok támogatása. A világ, melyben élünk
az információs és kommunikációs technológiára épül, melynek újításait célszerű beépíteni az
oktatásba is. Megvalósítása nem jelenthet komolyabb problémát, hiszen korunk fiatalságának
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mindennapjaihoz hozzátartozik a számítógép és a világháló ismerete, kezelése. Mindez
azonban nem elég, szükség van arra, hogy megismerkedjenek, s elsajátítsák olyan programok
kezelését is, melyek majd a munkájuk során is hasznukra válhatnak.

Harmadik stratégiai cél: fiatalok önszerveződő magatartásának elősegítése és ösztönzése: a
társadalmi és kulturális tőke növelése közösségi- és civil kapacitások fejlesztésével;
A fiatalok városban maradását ösztönözheti helyi társadalmi beágyazottságuk, integráltságuk
biztosítása, illetve fokozása, amit a családi kapcsolatok erősítése mellett közösségi és civil
kapacitások fejlesztésének támogatásával célszerű megvalósítani. A helyi közösségekben a
befogadó jellegű attitűd, illetve a közös együttműködésen alapuló öntevékeny akciók
jelentősen

előremozdíthatják

a

helyiek

életminőségét,

fejleszthetik

a

résztvevők

kapcsolatrendszerét, hozzájárulhatnak a társadalmi kohézió erősödéséhez.
Mindennek érdekében támogatni célszerű a működőképes civil szervezetek programjait. A helyi
közösségi-, illetve civil kezdeményezések és programok támogatása a közösségi lét minden
területén fontos, így a szociális, oktatási, kulturális, a szabadidő eltöltését biztosító (sport,
turisztika stb.) tevékenységekre, az érdekvédelemre specializálódott szerveződések
tevékenységeik ellátásával egyaránt képesek hozzájárulni a meglévő értékek megőrzéséhez és
újak létrehozásához, egyben lehetőséget biztosítva egyének és csoportok ön-és
közösségfejlesztő igényeinek realizálására. Az egyes ágazatok terén tevékenykedő
civil/nonprofit szervezetek támogatása sikeresen eredményezheti a jelenlegi állami,
önkormányzati feladat-ellátás hiányainak pótlását és innovatív megoldások biztosítását is. A
civil szervezetek szerepvállalásának erősítése és hálózatban történő együttműködésük,
megerősítésük biztosítása hozzájárulhat a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének
javításához, a szolgáltatások iránti növekvő és differenciálódó igények kielégítéséhez,
különösen olyan területek és társadalmi csoportok esetében, ahol az állami szervezetek és
intézményeik nem tudnak megfelelő szolgáltatást biztosítani. Belső kapacitásaik erősítése,
szervezeti kultúrájuk fejlesztése szakmai innovációs képességük megerősödését szolgálja és a
fejlesztési forrásokhoz való hozzáférési esélyüket is növeli, hozzájárulva ezzel, hogy a helyi
társadalmi/közösségi folyamatok meghatározó szereplőivé váljanak. A civil szervezetek fontos
szereplői az önkéntes kultúra elterjesztésének, a fogadó szervezetek és az önkéntesek
felkészítésének. Az önkéntesség elterjesztése fontos a perifériás területeken is, hiszen konkrét
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önkéntes programok megvalósításán keresztül bővülnek a szolgáltatási kapacitások és javul a
helyiek életminősége.

A stratégiai célhoz kapcsolódó intézkedések:
A családok megerősítése; a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának
tudatosítása

a

fiatalokban

családbarát

jellegű

kezdeményezések,

szerveződések,

szolgáltatások, valamint (formális és informális) képzések megvalósításán keresztül történhet.
- A helyben működő civil szervezetek szerepvállalásának erősítése; a fiatalok számára befogadó
légkört, együttműködési lehetőséget biztosító civil szerveződések a közösség tagjai számára
pozitív, követendő mintákat közvetítenek, közösségi, közhasznú szolgáltatásokat biztosítanak a
résztvevők tényleges igényei és szükségletei alapján
A fiatalok önkéntesként való szerepvállalásának támogatása;

a civil

szervezetek,

önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények különböző területeken ellátott
tevékenységeihez szükséges kapacitásának fejlesztése önkéntesek bevonásával is történhet,
ami hozzájárulhat a fiatalok tapasztalatszerzéséhez és az önkéntesség népszerűsítéséhez
egyaránt. A fiatalok önkéntesként való szerepvállalását, különböző akciókba való bevonódását
ösztönözheti a Harkányban élő, identikus, jó példát, pozitív mintát felmutatni képes
véleményformálók szerepeltetése a város által támogatott közösségfejlesztési programokban.
Az identikus véleményformáló szereplők bevonása ugyancsak javasolt a fiatalok helyben
tartására irányuló stratégia építésébe és gyakorlati megvalósításába.
Gyermek- és ifjúsági közösségek, szervezetek létrehozásának és működésének segítése. Jelenleg
a helyi ifjúság érdekképviseletét az ifjúsági referens látja el. A képviselőtestület feladatául tűzte
ki a város ifjúsági életének felpezsdítését, a fiatalságot érintő ügyekbe történő aktívabb
részvétel elősegítését, melynek fontos részét képezi a különböző érdeklődésű ifjúsági
közösségek életre keltése, tevékenységük támogatása.
Az ifjúsági szervezetek és a helyi társadalom szervezetei közötti együttműködés elősegítése.
Ahhoz, hogy megismerjük a helyi fiatalság igényeit, fontos az együttműködés, az egymás iránti
megértés. Mivel a változások erőforrásai a fiatalok, így szükséges megismerni a véleményüket
az őket érintő döntésekben. Másrészt fontos a helyi ifjúsági kezdeményezések szakmai
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támogatása is, mely során a legnagyobb segítséget a városban működő civil- és
sportszervezetek, egyesületek nyújthatják.
Az ifjúsági közösség számára biztosítani mindazon információkat és a szükséges szakmai
képzést, melyek birtokában képes részt venni, véleményt formálni a korosztályt érintő döntéselőkészítő folyamatokban.
Manapság egyre nagyobb problémát jelenet a fiatalok érdektelensége, melynek
következménye, hogy nem értesülnek, informálódnak a körülöttük történő eseményekről. Ez
nehézségeket okoz, hiszen sokszor Magyarországot érintő aktualitásokkal sincsenek tisztában,
melyek a fiatalság helyzetét, valamint jövőjét tekintve igen jelentős erővel bírnak. A kialakult
tendencia javítása érdekében kiemelt szerepet kell szánni a kritikai gondolkodás képességének
fejlesztésére, a megfelelő módon történő véleményformálás tanítására, s az ifjúság életét
befolyásoló információk megosztására. Ezek birtokában a fiatalok képesek lesznek arra, hogy
képviselni tudják érdekeiket helyi szinten a korosztályukat érintő
döntések kialakításában.
A helyi célok és feladatok elősegítése érdekében a helyi ifjúság számára információs és
tanácsadó szolgáltatás feltételeinek kialakítása. Ahhoz, hogy a város az ifjúsággal kapcsolatos
feladatait a lehető legjobban teljesítse, szükség van arra, hogy a fiatalokat tájékoztassa a
várható változásokról, az őket érintő problémákról pedig megfelelő információkkal
rendelkezzen.

Negyedik stratégiai cél: a fiatalok egészségi állapotának javítása az egészségmegőrzés és
egészségnevelés / fejlesztés támogatásával és az egészségtudatos magatartás ösztönzésével;
A fiatalok egészségi állapotát javítják, ehhez kapcsolódóan pedig a munkaerőforrás
rendelkezésre

állását

és

hatékonyságát

biztosítják

az

egészségmegőrzés,

egészségnevelés/fejlesztés támogatását, valamint az egészségtudatos magatartás ösztönzését
képviselő intervenciók.
Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek
egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális
jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra,
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hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével
változzék vagy alkalmazkodjon ahhoz. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erőforrását,
nem pedig mint életcélt kell értelmezni. (Egészségfejlesztés
Ottawai Chartája, 1986) Az egészségfejlesztés kiterjed a primer prevencióra, a mentálhigiénére,
a tájékoztatási tevékenységekre, az egészségnevelésre, az egészségtan
oktatására, valamint az önsegítésre egyaránt. Az egészségfejlesztés tehát nem csupán az
egészségnevelést jelenti, mivel az információ- és tudásátadásra épülő képzési és oktatási
programok önmagukban nem lehetnek eredményesek. Az egészségfejlesztési programot
megvalósító folyamatosan fejleszti környezetét, szoros kapcsolatot tart fenn a helyi
közösségekkel, segíti az egészségmegőrzés képességét.
Az egészségnevelés tudatosan létrehozott tanulási és fejlesztési lehetőségek összessége,
amelynek a feladata az ismeretek átadása mellett főként az, hogy alternatívákat mutasson fel
az egyének és csoportok számára egészségük megőrzése, karbantartása érdekében. Az oktatási
és nevelési intézmények különösen fontos szerepet játszhatnak a megelőzésben, valamint
annak biztosításában, hogy a differenciált családi, szociokulturális közegből érkező gyermekek
egyazon ismereteket sajátíthassák el az egészség fogalomköréhez kapcsolódóan. Ezért alapvető
célként kell, hogy megjelenjenek a testi-lelki és szellemi értelemben vett egészség
fejlesztéséhez tartozó információk, tudások, készségek és képességek megszerzése.

A stratégiai célhoz kapcsolódó intézkedések:
Egészségnevelési-és fejlesztési programok támogatása; az egészségtudatos magatartás
kialakítását nagymértékben elősegíthetik azok a kezdeményezések, amelyeknek célja, hogy a
résztvevők folyamatosan modern, naprakész, használható, praktikus információkhoz jussanak,
valamint olyan ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyek révén képesek egészségi
állapotukat megóvni, karbantartani, illetve javítani. Az egészségnevelés keretében speciális
programok indítása indokolt, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat
veszélyeztető egészségügyi rizikófaktorokra, problémákra. Az oktatási intézményeknek első
lépésben fel kell ismerniük önmaguk fontos, nélkülözhetetlen szerepét az egészség
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formálásában. Olyan iskolai programok támogatása lehet hatékony, amelyek több iskolai évet,
hosszabb intervallumot fognak át, s amelyek lehetőséget nyújtanak a szülőkkel, az egészségügyi
és szociális intézményekkel, valamint a civil szervezetekkel való együttműködésre. A
beavatkozások kiemelt területei lehetnek: a táplálkozással, fizikai aktivitással, dohányzással,
alkoholfogyasztással, droghasználattal, mentálhigiénével, szexuális élettel, illetve szexuális
kultúrával kapcsolatos ismeretterjesztő programok és figyelemfelhívó akciók.
Fontos, hogy a már évekkel ezelőtt kialakult, az ifjúságot is érintő városi rendezvények ne
merüljenek feledésbe, hanem még szélesebb körben szólítsák meg a gyermekeket. Az
Önkormányzat által szervezett programok a környezettudatos életre nevelést szolgálják.
- A kábítószer megelőzés és kezelés intervenciójának alkalmazása; a gyermekek és fiatalok
társadalmi integrációjának egyik fontos szakterülete. A lakosság, ezen belül is a fiatalok
egészségtudatossága alacsony, ennek következtében az egészségre káros életvitel minták
(kábítószer-fogyasztás, dohányzás, alkoholizmus, inaktív életmód stb.) széles körű elterjedése
a fiatalok egészségi állapotának romlásához vezethet, tovagyűrűző hatása révén pedig a
következő generációk egészségi állapotát is veszélyezteti. A devianciák elleni
küzdelem, a kábítószer-használat és függőség megelőzése kulcsfontosságú területek, amelyek
segítenek abban, hogy elejét lehessen venni e nagy kockázatokkal járó magatartásminták
kialakulásának, rögzülésének. A droghasználat a társadalom minden rétegében megjelenik,
azonban a társadalmi integrációból kiszoruló fiatalok esetében a droghasználat és annak
hátrányos következményeinek valószínűsége nagyobb. Cél, hogy a szervezetek – a hatékony
elérést biztosító színtereken – a droghasználat szempontjából leginkább veszélyeztetett 14 és
25 év közötti fiatalok számára kellő időben nyújtsanak segítséget a droghasználat
elkerüléséhez, a kialakuló/meglévő függőség leküzdéséhez.
A problémás droghasználat kialakulásának megelőzése, kellő időben történő kezelése jelentős
mértékben növeli a fiatalok produktív életvezetésének, munka világába való belépésének
esélyeit.
Kiemelt helyet foglalnak el az illegális szerfogyasztók és sérülékeny életkorban lévők számára
olyan alternatív szolgáltatások biztosítása, amely szolgáltatások a színtér megközelítés
sajátosságait hordozzák. A hatékony prevenciós, alacsonyküszöbű tevékenységek meghatározó
jellegzetessége, hogy a szolgáltatást olyan környezetben nyújtják, ahol a fiatalok, érintettek
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számára könnyen megközelíthető, mindennapi tevékenységük szerves részeként megjelennek
az adott színtéren (például bevásárlóközpontok, a szabadidő-eltöltés egyéb színterei), így a
prevenciós

beavatkozás

igénybevétele

nem

stigmatizáló,

könnyű

hozzáférést

és

eredményesebb intervenciót tesz lehetővé. A fiatalok nagyszámú elérését biztosító - iskolán
kívüli - színterek közös jellemzője, hogy a droghasználat gyakorisága fokozottabban jelenik
meg.
Egy valódi, közösségi tér kialakítása, ahol szabadidős programok, kulturális rendezvények
szervezhetők és egyúttal találkozási helyként is szolgál a fiatalok számára. A cél megvalósítása
érdekében ki kell dolgozni egy olyan támogatási rendszert, mely lehetővé teszi az önkormányzat
tulajdonában lévő közösségi színterek térítésmentes vagy fenntartási költségen történő
használatát a helyi fiatalok számára. Az így kialakult klubok, közösségek a szabadidő hasznos
eltöltése mellett erősítik a közösséghez való tartozást.
Család, gyermekvállalás A családalapítást tervező fiatalok számára szükséges egy olyan
támogatási rendszer kialakítása, mely a családnak, mint a társadalom alapvető egységének
segíti, a gyermekvállalás feltételeinek javítja. A családnak nyújtott ellátás olyan támogatás,
amely elismeri a család és a gyermekvállalás fontosságát, hiszen ők azok, akik gyarapítják
városunkat. Feladatunk, hogy elérhető közelségbe hozzuk az önálló életkezdést,
családalapítást. Ehhez szükséges a meglévő szociális, prevenciós, rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése, lakásfenntartási támogatások létrehozása, a bölcsődék, óvodák férőhelyeinek
biztosítás, valamint a lakhatási támogatás létrehozása.
A helyi önkormányzat önként vállalható feladata, hogy adottságainak és lehetőségeinek
megfelelően részt vegyen a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok koordinálásában. Ehhez megfelelő
támpontot nyújtanak azok a nemzetközi kezdeményezések és pályázatok, melyek lehetőséget
biztosítanak az ifjúsági cseretáborok szervezésére és önkéntes munkában való részvételre.
Az önkormányzat feladata, hogy felhívja a fiatalság figyelmét a nemzetközi pályázatokra, a
külföldi tapasztalatszerzés ily fajta lehetőségére.
Erősíteni kell a testvérvárosi kapcsolatokat, az ifjúsági találkozók szervezését. Támogatni kell
testvérvárosaink fiataljai és a testvérvárosi iskolás korosztály közötti kapcsolatfelvételt,
cseretáborok szervezését, mert ezek elősegítik egymás kultúrájának, hagyományainak
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megismerését, az idegen nyelv gyakorlásának lehetőségét, valamint erősítik a gyermekekben
az együttműködés és egymás iránti tolerancia képességét.
Gyermek és ifjúsági táborozás színvonalának emelése. A táborozás, mint az ifjúságsegítés
eszköze, sajátos szocializációs, közösségfejlesztő és nevelési színtér, amely élményszerzéssel, a
tábori programokba integrált képzésekkel, az iskolai szünideje alatti tartalmas és
értékteremtőszabadidős programokkal járul hozzá a fiatalok személyiségének fejlődéséhez,
Feladata a táborozási lehetőségek népszerűsítése sportegyesületek, iskolai szakmai csoportok,
alapítványok körében.

További intézkedések:
Tolerancia növelését szolgáló tevékenységek támogatása a speciális szükségletek mentén
Cél egy elfogadóbb társadalmi szemlélet kialakítása, melynek alapjait, már gyermekkorban le
kell fektetni. Ezt a szemléletet az ifjúság körében is fontos folyamatosan hangsúlyozni,
fenntartani.
Javasolt intézkedések, eszközök:
- Közösségi rendezvények és kulturális programok szervezése
- A területen illetékes szervezetek közötti együttműködés kiépítése, kapcsolat fenntartása
- Az ifjúsággal foglalkozók részére érzékenyítő képzések és konzultációk szervezése
A megvalósítás során javasolt együttműködni a szociális és gyermekvédelmi intézményekkel,
köznevelési intézményekkel.

Szociális szakemberek jelenléte az oktatási területeken
Cél, hogy a pedagógusok és a szociális szakemberek együttműködve segítsék a felnövekvő
generációt.
Javasolt intézkedések:
- Szociális segítők az óvodákban és az iskolákban
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-

Előadások az egészséges életmód jegyében: preventív, felvilágosító, ismeretátadó

beszélgetések
- Szabadidős és sport programok szervezés
- Óvodai prevenció a családi kapcsolatok megerősítéséért és a segítségkérés formáinak
megismeréséért
- Pedagógusok részére előadások szervezése, fórum létrehozása- a szociális és
gyermekvédelemi rendszer működésének megismerése és a jelzőrendszer fontosságának
hangsúlyozása céljából
A megvalósítás során javasolt együttműködni a szociális és gyermekvédelmi intézményekkel,
köznevelési intézményekkel.

Munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése a településen
Cél, hogy a fiatalok az iskoláik elvégzését követően el tudjanak helyezkedni a munka világában.
Az új élethelyzetet megfelelően tudják kezelni, valamint abban működni. Továbbá a diákok
közösségi szolgálatának koordinálása, a munkavégzés folyamatainak megismertetése, jótékony
cselekedeteken keresztül.
Javasolt intézkedések
- Pályaorientációs konzultáció
- Közösségi szolgálat teljesítéséhez szükséges intézmények megismerése
- Önéletrajzírás (infrastruktúra: számítógép, nyomtató, telefon biztosítása)
A megvalósítás során javasolt együttműködni a szociális és gyermekvédelmi intézményekkel,
köznevelési intézményekkel.

Drog-prevenciók az egészséges életmód kialakítása érdekében
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Cél, hogy minél kevesebb fiatal nyúljon a különféle drog/kábítószerekhez. Egészségtudatos
életmódra nevelés, egészségtudat kialakítása. Pályázati lehetőségek kiaknázása a területet
érintően.
- Drog-prevenciós előadások folytatása
- Egészség-napok folytatása
- Egészségkárosító szerekkel kapcsolatos ismereteket feltáró kutatás
- Szűrőprogramok szervezése
- A drogmegelőzés területén a prevenciós módszerek mellett hangsúlyt kell fektetni a
kínálatcsökkentésre
- Rendőri és polgárőri jelenlét a közterületen

A megvalósítás során javasolt együttműködni a szociális és gyermekvédelmi intézményekkel,
köznevelési intézményekkel.

Szabadidős programok a településen
Cél, hogy a fiatalok megtanulják fennmaradó szabadidejüket tartalmasan eltölteni, valamint,
hogy a csellengő, kallódó fiatalok számát visszaszorítsuk. A szabadidő eltöltésére alkalmas
közösségi terek biztosítása, sportolási lehetőségek. Szabadtéri - mozgásorientált programok
szorgalmazása.
Javasolt intézkedések:
- A rendezvények helyi médiákban
- Az önálló ifjúsági kezdeményezések felkarolása és támogatása
- Pályázati források és szponzorok, támogatók felkutatása
- A lakótelepi közösség programjainak elősegítése
- Sportrendezvények szervezése
- Kézműves foglalkozások
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- Családi nap – a családi kapcsolatok erősítése és így a természetes védőháló erősítése a
deviancia kialakulásának megelőzése érdekében
-Ifjúsági (szociális térkép elkészítése)
A megvalósítás során javasolt együttműködni a szociális és gyermekvédelmi intézményekkel,
köznevelési intézményekkel.

Ifjúság szerepe a település döntéshozatalában, városi közéletben
Cél a közéletiség, érdekképviselet és az érdekérvényesítés.
Javasolt intézkedések:
-Az ifjúságot érintő valamennyi kérdés vizsgálata, kísérése, az ifjúsági munka és a fiatalok
tevékenységének támogatása, az egyes programok és projektek összefogása.
- Ifjúsági pályázatok figyelése, pályázatíró csoport létrehozása annak érdekében, hogy segítsék
az ifjúsági munka területén tevékenykedő szerveződéseket
- Koordinációs és informatív munka
- Ifjúsági önszerveződés támogatása
- Kortárs képzés fontosságának hangsúlyozása
Javasolt a köznevelési intézményekkel való együttműködés.

Ifjúsági információs és tanácsadó iroda létjogosultságának vizsgálata
Cél: Ifjúság részére működtetett iroda, ahol az iroda tevékenységeit igénybevevők igényeihez
igazodva különféle programokra várják a fiatalokat. Ügyintézés, segítő beszélgetések szociális
szakemberek közreműködésével.
Javasolt intézkedések:
- Pályaorientációs konzultáció
- Életvezetési tanácsadás, és egyéb tanácsadások
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- Tanulás segítése
- Internet hozzáférés az állandó tájékozottság érdekében
- Kézműves foglalkozások, hasznos ötletek (olcsón – jót)
- Film és zenei klub a mai kultúra megvitatása
- Egyéni beszélgetések egy tea mellett
- Csoportfoglalkozások (önismereti, varró)
- Szabadidős tevékenységek (kirándulások, kulturális programok)
- Jeles napok és ünnepekre való készülés
- Előadások szervezése és lebonyolítása
- Ügyintézések
- Családtagok bevonása
- Közösségi Szolgálat teljesítésére lehetőség

6. fejezet Pénzügyi Forrás
A gyermek és ifjúsági korosztályt szolgáló tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez
forrásként az intézmények működési és pályázati bevételei, valamint az önkormányzati
támogatás szolgál. A helyi önkormányzat által fenntartott gyermek és ifjúsági korosztállyal
kapcsolatos feladatokat ellátó intézmények finanszírozása az önkormányzat éves költségvetési
rendeletében kerül meghatározásra. Az oktatási intézmények számára biztosított előirányzaton
kívül a fiatalok érdekeit képviselő ifjúsági alapítványok és szervezetek a civil és sportszervezetek
támogatására elkülönített keretből is igényt tarthatnak önkormányzati hozzájárulásra.

7. fejezet Következtetések
A nagymintás kutatásokhoz hasonlóan jól értékelhető vált a globális változások és a hozzájuk
kapcsolódó, társadalmi, gazdasági és kulturális téren egyaránt végbemenő jelentősebb
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mértékű hazai átalakulások bizonytalanságot okozó hatása, amely új kockázatokat és ezekből
származó feszültségeket közvetít az ifjúsági korcsoportok irányába. Ez a fiatalokban mintegy
„kódolt” értelemben létező, a jövővel kapcsolatban kialakult bizonytalanság áthatja a
továbbtanulással, a munkavállalással, a házassággal, a gyermekvállalással és más kérdésekkel
és problémákkal, jelenségekkel kapcsolatos döntéseiket, megnehezíti az egyes választások
mellett való hosszabb távú elköteleződésüket, kitartásukat és felelősségvállalásukat egyaránt.
A differenciált családi háttér (a szülők iskolai végzettsége, az általuk közvetített értékek és
minták, az általuk biztosított motiváció, ösztönzés és orientáció, a család anyagi és társadalmi
helyzete) eltérő lehetőségeket biztosít, s különösen azon fiatalok társadalmi mobilizációja
szenved csorbát, ahol a család kevésbé tudja támogatni a fiatalok fejlődését, előmenetelét. A
tárgykörben folyt vizsgálódások eredményeiből egyértelműen kiolvasható, hogy a hazai
fiatalokra – általánosan - viszonylag gyenge társadalmi mobilitás jellemző.
A családi háttér különbözőségéből adódó hátrányok kompenzálására ma már egyre inkább
rendelkezésre állnak bizonyos eszközök, lehetőségek - így például a diákhitel, különböző,
képzésekhez kapcsolódó tanulmányi ösztöndíjak, szociális rászorultság vagy más alapon járó
támogatások, mint például a CSOK -, amelyekhez való hozzáférés és amelyekkel, mint
lehetőségekkel való élés a megfelelő információkhoz való hozzájutástól és a családot kiegészítő
rendszerek – nevelési, oktatási, szociális, kulturális és egészségügyi stb. – működési
hatékonyságától egyaránt függ.
Az elmúlt időszakban kidolgozott és bevezetett kompenzációs intézkedések hatására a fiatal
korcsoportok közül elsősorban a hazai egyetemisták körében végzett kutatások – így például a
Tárki 2015. áprilisi Omnibusz adatfelvétele szerint – eredményei alapján elmondható, hogy a
magyar hallgatók jövőképe ma már inkább kedvező, mint kedvezőtlen. Általánosságban
azonban elmondható, hogy különösen a jobb anyagi helyzetben élő, illetve magasabb iskolai
végzettségű szülőktől származó fiatalok jövőképe pozitívabb, ezért különös gondot kell fordítani
azon fiatalok támogatására és ösztönzésére, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagiakkal és
differenciált családi háttérből érkeznek.
A mai 15-29 éves fiatal korosztály tagjai Strauss és Howe (1991) modellje alapján az ún.
„csendes generáció” tagjaiként élnek, s ez a „csendesség” tapasztalható az egyes szocializációs
mezőkben, illetve közegekben (család, iskola, munkahely, szabadidős tevékenységek, ezen

58

belül a kultúra, a sport és a médiafogyasztás, illetve civil aktivitás stb.) magatartásukat,
beállítódásaikat, hozzáállásukat figyelve. A „csendes generáció” általános karakterisztikájára
jellemző a konformitás, a céltalanság és bizonytalanság, a passzivitás egyaránt, amely a harkányi
fiatalok körében is tapasztalható Jó láthatóvá vált, hogy a jelenlegi fiatal korcsoportok
szabadidejét nagyobb mértékben uraló tömegmédia jelentős mértékben kiszorítja a valódi
értékeket hordozó kulturális és sportolási tevékenységeket, az azokat megjelenítő feltételeket
és lehetőségeket.
Az elmúlt tíz év változásait vizsgálva kimutatható, hogy a Harkányban élő teljes lakosságon belül
az ifjúsági korcsoportokhoz tartozók aránya nem változott számottevő mértékben.
Mindebből valószínűsíthető, hogy az ifjúsághoz tartozó népesség kevésbé érintett a
népességfogyás tekintetében a helyi közösség más korcsoportjaihoz képest. Ezáltal
feltételezhető,

hogy

a

településről

történő

elvándorlás

problémája

a

fiatalokat

korcsoportonként differenciált, összességében kisebb mértékben érinti.
Az egyik legfontosabb kihívás az alkalmazható tudást jelentő szakképzettség, végzettség
megszerzése és ehhez kapcsolódóan a munkavállalás kérdése. A gyakorlatban alkalmazható
tudás hiányában a fiatalok hátrányt szenvedhetnek a számukra megfelelő munkalehetőségek
megszerzésében.
A megfelelő képzettség és munka megszerzéséhez kapcsolódóan motivációkra, ösztönzésre,
orientációra és céltudatosságra egyaránt szüksége van a mai fiataloknak. Esetükben a célok
kijelölése és megfogalmazása sokkal nehezebb, mint a korábbi generációk esetében a felmerülő
bizonytalanságok és kockázatok miatt.
A fiatalok életkezdési, önállósodási lehetőségeit jelentős mértékben meghatározza, hogy
hozzájutnak-e a lakóhelyükön megfelelő munkaalkalomhoz, jövedelemszerzési lehetőséghez. A
fiatalokat érintő, az előbbiekben említett továbbtanulási, munkavállalási és életkezdési
problémákhoz kapcsolódóan az a vélemény is fontosnak tekinthető, amely szerint a fiatalok
tényleges lehetőségei és a saját boldogulásukkal kapcsolatos elképzelései sok esetben
viszonylag távol esnek egymástól. Számos olyan hatás, befolyás éri őket ti., amely megtéveszti,
tévútra vezetheti őket. Ez részben annak a társadalmi értékválságnak is köszönhető (amelynek
felerősítésében a tömegmédia is szerepet játszik), amelyben a korábbiakhoz képest bizonyos
tevékenységek és kapcsolódó perspektívák – így például a szakmunkás lét – leértékelődtek, s
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amelynek eredményeként ma a fiatalok körében egyáltalán nem népszerűek a szakmai
képzések és a szakmunkás lét. A negatív értékítéletekhez tévesen kódolt, nem megfelelően
értelmezett jelentések társulnak. Mindez a szakképzés devalválódását okozza, amelynek
hatására a fiatalok többsége a szakképzés helyett ma is inkább az egyetemet választja,
függetlenül tényleges képességeiktől és a munkaerő-piaci igényektől.
Fontos kérdés tehát, hogy a Harkányban élő fiatalok számára jut-e megfelelő munkavállalási és
jövedelemszerzési lehetőség, ugyanakkor figyelembe kell venni azt a tényszerűséget is, mi
szerint sok esetben olyan munkaalkalmakat hiányolnak, amelyeket az egyébként nem
megalapozott elvárásaikkal, elképzeléseikkel tudnak csak összeegyeztetni, miközben a
tényleges lehetőségeiket gyakran észre sem veszik vagy nem kívánnak velük élni azok számukra
„értékvesztett” volta miatt. A munkaerő-piaci elvárásokat és a szakképzési lehetőségeket
ismerők szerint a fiatalokat már idejekorán megfelelő információkkal és személyes
tapasztalatokkal, valamint tanácsokkal célszerű felvértezni ahhoz, hogy továbbtanulási és
pályaválasztási-, illetve munkavállalási döntéseik megalapozottabbak legyenek. A fiatalok
munkanélküliségének megelőzése érdekében pályaorientációra, pályatanácsadásra lenne
szükség, valamint az aktív munkaerő-piaci eszközök (képzés, átképzés és továbbképzés,
vállalkozóvá válás támogatása) hatékonyabb alkalmazására. A bérek tekintetében történő
felzárkózás ugyancsak napirenden szereplő kérdés, amelynek szavatolása hathatós lehet
Budapest és a külföld elszívó szerepének ellensúlyozásában.
A fiatalok igényeit és szükségleteit értékelve elmondható, hogy a média által közvetített, a
valóságot eltorzító, manipulatív kommunikáció a fiatalok felé egy illuzórikus, hamis világot és
ehhez kapcsolódó igényeket, elvárásokat, illetve értékeket közvetít. Ez gyakran alapvetően
ellentétben áll a szülői, illetve társadalmi elvárásokkal, amelynek eredményeként új
konfliktusok alakulnak ki, s fokozódik a generációk közti távolság is.
Az illúziókba kapaszkodó fiatalok közül egyre kevesebben akarnak szakmát tanulni,
továbbtanulni, mert elhiszik, hogy viszonylag könnyen találnak ezek nélkül is boldogulást. A
normál igényeknek, elvárásoknak megfelelni kívánó, azokhoz igazodni képes fiatalok ambícióit
gyengítheti, ha olyan környezetbe, feltételrendszerbe kerülnek, amely nem képes számukra
megfelelő támogatást és iránymutatást, illetve pozitív ösztönzőket felmutatni. Az ilyen
léthelyzetbe kerülők „boldogságkeresése” nagyon hamar összetalálkozhat valamiféle
devianciával, így például a szerhasználattal.
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A fiatal korosztályok életkori sajátosságaiból következik az az igény is, hogy kipróbálhassák és
megtapasztalhassák a saját határaikat és lehetőségeiket. A mai környezet azonban egyre több
választási lehetőséget és egyben kockázatot kínál fel ugyanazon kérdések megválaszolására
vonatkozóan, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a fiatalok melyek mellett teszik le a
voksot. Így például sorsdöntő lehet, hogy a stresszel való megküzdés eszközeként a család,
esetleg szakember segítségét veszik igénybe vagy az egyre nagyobb kínálatot jelentő
pszichoaktív szerek felé fordulnak. Az elmagányosodás, a céltalanság, a vágyak és a valóság
összeegyeztetése mind komoly kihívásokat jelentenek a fiatalok számára, ezek megélése
nagyon nehéz számukra, s a negatív tapasztalatok és sorozatos kudarcok miatt a „gyorsan
megszerezhető boldogság” kerülhet előtérbe a „bulizással” vagy „partizással”, illetve az
ezekhez kapcsolódó szerhasználattal.
A fiatalokat jellemző érdeklődés irányait célzó vizsgálatok alapján összefoglalóan kijelenthető,
hogy nem tapasztalhatók jelentős eltérések a harkányi és a nem harkányi fiatalok között az
érdeklődésük tekintetében. Inkább a környezet részéről számba vehető hatótényezők
indukálnak eltéréseket az egyes települések, térségek, illetve az ott élő fiatalok előtt álló
lehetőségek tekintetében. Így például azon települések, térségek esetében, ahol komoly ipari
bázis, ahhoz kapcsolódó szakmunkás képzés és munkalehetőségek biztosítanak megfelelő
egzisztenciális biztonságot, hosszú távú perspektívákat, ott ez érzékelhetően kihat a fiatalok
munkavállalással kapcsolatos érdeklődésére, pályaválasztási döntéseire, választásaira: a
szakképzésben való részvétel ösztönzéséhez komoly, presztízsértékű gazdasági szereplők
jelenlétére van szükség adott település, térség esetében. Harkány megfelelő lehetőséget képes
felkínálni és biztosítani konkrét munkaadói igényekre való válaszadásként szakemberek
kiképzésével.
Fentiekből következően a fiatalok számára egy kiszámítható, biztonságot nyújtó, perspektivikus
jövő felmutatására lenne szükség elsősorban, amelynek irányába el tudnak köteleződni. Fentiek
alapján elsődlegesen gazdaságfejlesztésre, beruházások ösztönzésére és ehhez kapcsolódó
emberi erőforrás-fejlesztésre van szükség annak érdekében, hogy a gazdasági igényeknek
megfelelő képzettségű munkaerő megfelelő létszámban álljon rendelkezésre. A képzések,
továbbképzések tekintetében a nyelvi és az informatikai felkészítések együttes szerepeltetése
különösen fontos, a régió szempontjából speciális lehetőséget biztosíthat, amely által részben
kompenzálásra kerülhet a Harkányt sújtó geopolitikai hátrány: a város viszonylag távol esik az
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elsődleges szállítási, logisztikai és értékesítési centrumoktól. Ennek megfelelően az internet
alapú, help desk jellegű szolgáltatások fejlesztésére célszerű fókuszálni, valamint a turisztikai
és egészségipari kezdeményezésekre.
A közhivatalokban tapasztalható hozzáállással, a hivatali ügyintézési lehetőségekkel az
igénybevevők többségében elégedettek lehetnek. A fejlesztéseket illetően egységes
véleményként jelent meg a gyorsabb ügyintézés feltételeinek a megteremtése, ideértve az
online ügyintézési lehetőségek bővítését.
A közterületek rendelkezésre állása és minősége tekintetében a fiatalok a közterületi padok és
kukák számának növelését, a parkok tisztántartásának fokozását, a több zöldterület
kialakítására való igényt a tisztább utcák és a graffitik eltávolítását fogalmazták meg igényként
az éjszakai közbiztonság fokozása és a járdák téli síkosságmentesítésének nagyobb mértékű
szavatolása mellett.
A fiatalokat ellátó civil szervezetek nélkülözhetetlen szerepet játszanak a fiatalok igényeinek és
szükségleteinek kielégítésében. A civilek által működtetett szolgáltatások, rendszerek és
intézmények tekintetében azonban bizonyos mértékű leépülés tapasztalható. Ez általános
jelenség, máshol is jellemző, s elsősorban a források szűkülésével hozható összefüggésbe. Az
említett folyamatot meg kell állítani, hiszen az alulról jövő, tényleges társadalmi igényekből,
szükségletekből táplálkozó civil szerveződések biztosíthatják azokat a mechanizmusokat,
fórumokat, közösségi létet, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valós és erős megtartó erővel
bíró közösségek tagjává válhassanak a városban élők. A társadalmi folyamatok iránya – az alulról
felfelé történő szerveződés – fontos momentum, hiszen ez biztosítja az említett közösségek
kiépülését, az ezekbe történő bevonódás megfelelő szintjét és módját. A civil értelemben vett
közösségteremtő folyamatok jelentős szerepet játszhatnak abban, hogyan lehet élhetőbbé,
vonzóbbá tenni egy várost.
A civil szervezetek bevonásával célszerű ösztönözni kell a fiatalok esetében az egészségtudatos
magatartást, egészségre, egészséges életmódra nevelő és szemléletformáló életmód
programokkal, az adott populációkat (színtereket) a leginkább veszélyeztető területek
behatárolásával és feltárásával. Cél a fiatalok fizikális és pszichés egészségének megőrzése, a
munkaképességük megóvása.
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A kulturális értékek, hagyományok, nemzetiségi kulturális autonómia megőrzését, a kulturális
tőke növelését a város sokszínűségét reprezentáló kulturális értékek, hagyományok
megőrzését célzó értéktudatos magatartás kialakításával (nevelés, oktatás, tájékoztatás és
ismeretterjesztés eszközeivel), és a kulturális értékek és hagyományok ápolásával (közösségi
kulturális akciók, programok, rendezvények megvalósítása) célszerű elősegíteni ugyancsak civil
szereplők bevonásával megvalósuló programok keretében.
A különböző társadalmi problémák, így az ifjúsággal kapcsolatos kérdések tekintetében is
elsősorban a preventív jellegű tevékenységek lehetnek hatékonyak, amelyhez mind az állami
fenntartású, mind pedig az egyházi és a civil szervezetek egyaránt hozzá tudnak járulni.
A fiatalok érdekében végzett tevékenységek javítása, fejlesztése érdekében csaknem javasolt a
fiatalok bevonása az őket érintő intervenciókba, kezdeményezésekbe, hogy megfelelő
tapasztalatokat szerezhessenek öntevékeny és kreatív aktivitásuk folytatásához, készségeik
fokozódásához. A javaslatokközött szerepelt továbbá a fiatalok körében lebonyolításra kerülő
vizsgálatok, felmérések folyamatossá tétele, amelyek által követni lehet a fiatalok részéről
jelentkező igények, szükségletek alakulását, a problémák jelentkezését. Ugyancsak fokozni
célszerű a közösségi akciókat, amelyek képesek a fiatalok mozgósítására, bevonására, valamint
szükség lenne egy olyan életpálya modell kidolgozására, amely nagyobb mértékben illeszkedik
a fiatalok elképzeléseihez és igényeihez, azonban ezek mellett tényleges lehetőséget biztosít
számukra a munkavállalás és az életkezdés tekintetében. Az itt említett javaslatok
megvalósítása érdekében meg kell találni a megfelelő kommunikációs csatornát a város ifjúsága
felé.
Ma Magyarországon az első és a második szakmai képesítés megszerzése is ingyenes, ami
nagyon jelentős támogatást jelent a tudatosan elhelyezkedni vágyók számára. Mégis viszonylag
kevés azok száma, akik élnek a szakmai tovább-, illetve átképzés lehetőségével.
Ehhez kapcsolódóan fontos lenne a fiatalok számára jó példákat felmutatni, amelyben
kiemelkedő szerep hárulhat a gazdasági szereplőkre, ipari centrumokra, amelyek képesek
bemutatni a fiatalok előtt álló elhelyezkedési és képzési lehetőségeket. Ezek megtapasztalása
és megismerése segíthet a fiataloknak abban, hogy belehelyezkedhessenek azokba a
pozíciókba, státuszokba, élethelyzetekbe, amelyek például a szakmunkás léttel járnak. Az
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említett tapasztalatok megfelelő információkkal kiegészülve megalapozott döntéseket
eredményezhetnek a továbbtanulás, a szakmaválasztás tekintetében.
Fontos megakadályozni, hogy a fiatalok - akikben természetszerűleg is több a
kezdeményezőkészség -, azt tapasztalják, hogy folyamatosan korlátok közé szorulnak, mert így
gyorsan elveszthetik az ambícióikat, motivációjukat. Ennek érdekében fokozni kell a fiatalok
részvételét az őket érintő döntés előkészítő és döntéshozó folyamatokban, hogy ténylegesen
és célszerűen megjelenhessenek az ő szempontjaiknak és igényeiknek megfelelő megoldások a
programok, projektek megvalósítása, kivitelezése során. Így biztosítható számukra egy reális,
elfogadható, szerethető jövőkép, amelyben megtalálhatják a maguk helyét és szerepét,
egyúttal amelynek feltételrendszerében kielégítésre kerülhetnek a részükről jelentkező
igények. Olyan környezetet szükséges biztosítani, ami a fiatalok számára meggyőző és
elfogadható megoldásokat, lehetőségeket, az általánoshoz és átlagoshoz képest bizonyos
„többletet” kínál fel számukra mind az egészségügyi-, mind a szociális-, a kulturális, az oktatási,
a sportolási elképzeléseiket illetően, de elsősorban a munkavállalás és a családalapítás terén.
Célszerű a soron következő fejlesztési programok, projektek során a fiatalok által
meghatározott szempontokat nagyobb mértékben figyelembe venni mind a tervezés, mind a
megvalósítás terén.

8. fejezet Zárszó
Harkány város ifjúsági koncepciója a helyi fiatalság helyzetével, az ifjúságot érintő központi
kérdésekkel foglalkozik, valamint meghatározza a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési irányelveket.
Az Önkormányzat az ifjúsági feladatok ellátása kapcsán, az oktatási intézményekkel és civil
szervezetekkel való együttműködésre törekszik. Célja, hogy a koncepcióban foglalt feladatok
megvalósítása a fiatalok aktív közreműködésével történjen. Fontos, hogy fiataljaink
bekapcsolódjanak a város közéletébe annak érdekében, hogy önmaguk helyzetén javítani
tudjanak, a kínálkozó lehetőségekkel élni tudjanak, s sorsuk aktív résztvevőivé váljanak.
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Feladatrendszer

Célmeghatározások/módszerek

Javasolt intézkedések/eszközök

A város fejlődésének
érdekében helyi közösségek,
vállalkozók, cégek, szervezetek,
hivatalok bevonása
Ifjúsági Fórum(ok)

Cél minél több helyi szervezet, vállalkozó
bevonása, velük folyamatos
kapcsolattartást, ötletelés, információ
megosztás.
Rendszeres szakmai egyeztetés a
gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó helyi
és környékbeli civil szervezetek,
közintézmények vezetőivel és képviselőivel.
Cél az információ-átadás és csere, igények
és javaslatok felmérése, kapcsolatépítés.
Célja a megbeszélés, gondolatok,
vélemények szabad áramlása egy előre
meghatározott témakörben felkészült
vezető irányításával.

Helyi adatbázis készítése (pl.:
vállalkozói) és az igények
továbbítása a városvezetés
irányába.
A szervezők folyamatosan
vizsgálják a fórumokon elhangzott
felvetések megvalósíthatóságának
feltételeit. Javaslatok, ötletek,
felajánlások. Visszacsatolás a
városvezetésnek.
Az alábbi témákra szakosodott
workshop típusokat lenne
érdemes tartani: probléma- ,
konfliktus megoldó, döntés
előkészítő, koncepció alkotó, jövő
kép kidolgozó.
Pályaválasztási tanácsadás.
Állásbörze. Önkéntes munka
vállalásának szorgalmazása.
Diákmunka. Szakmák
népszerűsítése.

Workshop(ok)

Munkaerő-piaci elhelyezkedés
elősegítése a városban

Cél, hogy a fiatalok el tudjanak helyezkedni
a munka világában. Pl.: ,,nyílt napok” a
munkaerő piacon. Diákok önkéntes
munkájának szervezése, koordinálása
1

Megvalósulási
időszak

Együttműködési
partnerek

Folyamatos

HVÖ ; HII

Évente több
alkalommal

HVÖ ; HVKKS ;
DDRMK ; HDSE ;
KPÁIAMI ; HII

Évente több
alkalommal

HVÖ ; HVKKS ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK ; SR ;
DDRMK ; HVG ; HII

Egész évben igény
szerint
folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
DDRMK ; HII

Hátrányos helyzetű fiatalok
segítése

Cél a halmozottan hátrányos gyermekek és
fiatalok felzárkóztatása. Segélyezési és
támogatási formák.

Drog- és alkohol prevenciós
rendezvény

Cél, hogy minél kevesebb fiatal nyúljon a
különféle drog/kábítószerekhez.
Egészségtudatos életmódra nevelés,
egészségtudat kialakítása. Ifjúságvédelmi
kiadványok, szóróanyagok.

Drog-prevenciós cselekvési
program kidolgozása

Cél, hogy a városnak legyen egy átfogó drog
prevenciós cselekvési programja a helyi
fiatalság védelmének érdekében.

Szabadidős programok a
városban

Cél, hogy a fiatalok megtanulják a
fennmaradó szabadidőjüket hasznosan
eltölteni, valamint, hogy a csellengő,
kallódó fiatalok számát visszaszorítsuk.
Sport népszerűsítése, szabadidő eltöltésére
alkalmas közösségi terek biztosítása.
Mozgásorientált programok (kerékpározás,
túrázás stb.) szorgalmazása
Célja egy több évre szóló, a program
finanszírozás elveire támaszkodó
tervdokumentum. A város jövőbeni
sportfejlesztését illetően
kulcsdokumentumnak lehet tekinteni.
Átfogó cselekvési terv folyamatos vizsgálat
az újonnan felmerült igények szerint,
annak érdekében, hogy a sport és az
egészség minden területe megfelelő
képpen fejlődőn.

Ifjúsági Sportkoncepció és
cselekvési terv megvalósítása
Harkány városában

Ifjúsági Sportkoncepció és
cselekvési tervek
felülvizsgálata
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A helyi szociális támogatási
formák kiaknázása. Belső állandó
és eseti segítségnyújtás.
Esélyegyenlőségi munkacsoport
kialakítása.
Drog prevenciós előadások.
Szűrőprogramok szervezése.
Egészségnapok bevezetése. A
rendőrség, a helyi önkormányzat
és a polgárőrség összefogásával,
koordinálásával a közterületen
való jelenlét fokozása.
Folyamatos egyműködés,
információ csere és tapasztalat
megosztás a Siklósi
Rendőrkapitányság, az
Önkormányzat és a helyi általános
iskola között és aktív részvételük a
program kidolgozásában.
A rendezvények megjelentetése a
városi és egyéb helyi média és
közösségi felületeken. Az önálló
ifjúsági kezdeményezések
felkarolása és támogatása.
Sportrendezvények szervezése.

Folyamatos

HVÖ ; DDRMK ;
HDSE ; KPÁIAMI ;
HII

Tanév során, ha
lehetséges több
alkalommal,
valamint a nyári
szünidő során

HVÖ ; HVKKS ; SR ;
HDSE ; KPÁIAMI ;
HII ;
Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
tagjai

3 éven belül 1
alkalommal,
utána szükség
szerint

HVÖ ; HVKKS ; SR ;
HDSE ; KPÁIAMI ;
HII ;
Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum
tagjai

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ; HTE
; HVG ; HDSE ;
KPÁIAMI ; HII

Meghatározni a célokat, a
lehetséges hatásokat és
eredményeket. Megvalósítani a
koncepcióban leírtakat és
fejlesztési irányelveket.
A cselekvési terv során
meghatározott területek
fejlesztése minden elérhető
eszköz segítségével. Folyamatos
egyeztetés az érintettekkel.

3 éven belül 1
alkalommal,
utána szükség
szerint

HVÖ ; HVKKS ;
HGYF ; ZSVHGYFK ;
HDSE ; KPÁIAMI ;
HII

Negyed vagy
félévente

HVÖ ; HVKKS ;
KPÁIAMI ; HDSE ;
HII

Ifjúsági Információs és
Tanácsadó iroda létrehozása,
működtetése

Fiatalok számára működtetett iroda, ahol a
fiatalok igényeihez igazodva különféle
szolgáltatásokkal kedveznek a fiatal
korosztálynak.

Pályaválasztási, álláskeresési
iránymutatás. Életvezetési
tanácsadás, más tanácsadási
formák. Internet hozzáférés az
állandó tájékozottság érdekében.
Szóróanyagok, tájékoztatók.
Folyamatos egyeztetés, ötletelés,
és információ csere átadás az
éretettekkel.

1 éven belül,
utána folyamatos

HV) ; HVKKS ; HII

A város ifjúsági koncepciójának
és cselekvési tervének
felülvizsgálata

Cél, hogy az újonnan felmerülő igények
illeszkedjenek és ezt követően bekerüljenek
az ifjúsági koncepcióhoz kapcsolódó
cselekvési tervbe.

Negyed vagy
félévente

HVÖ ; HVKKS ;
HDSE ; KPÁIAMI ;
HII

Testvérváros kapcsolatok
erősítése

Szélesebb körű kapcsolatrendszert kell
kialakítani, rendszeres cseretalálkozókat
szervezni. Támogatni kell a határon átnyúló
ifjúsági kapcsolatokat, együttműködéseket.

Testvérvárosi fogadáskor vagy
küldöttség összeállításánál
szorgalmazni kell a fiatalok
részvételét.

Folyamatos

HVÖ ; HTE

Idegen nyelvi képzések
szervezése

A továbbtanulás és a munkavállalás
szempontjából fokozottan kiemelt terület
az idegen nyelvi ismeretek, ezért ezeket
magas színvonalon kell oktatni és
támogatni az erre irányuló iskolán kívüli
képzéseket, programokat.

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ; HTE
; DDRMK ;
KPÁIAMI ; HII

A környéken elérhető idegen
nyelvi képzésekről tájékoztató
prospektus készítése

Cél felmérni a környéken elérhető nyelvi
képzéseket és magántanárokat.

Erasmus program népszerűsítése.
Önkéntes programok, klubok,
fiatalok tájékoztatása és bevonása
az Európai Önkéntes Szolgálatba,
melynek során fejleszthetik a
nyelvtudásukat. Az idegen nyelvek
gyakorlására lehetőséget kell
biztosítani a testvérvárosokkal
szervezett programok során. A
nyelvtanulást segítő
kezdeményezéseknek nagyobb
nyilvánosságot kell biztosítani a
közösségi oldalakon és a város
honlapján.
Adatbázis létrehozása ahhoz
kapcsolódóan, hogy hol milyen
nyelvet és milyen formában lehet
a környéken tanulni. Erről
tájékoztató füzet készítése
melynek megismertetése a
városban elérhető összes fórumon
és média felületen.

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
KPÁIAMI ; HII

3

Környezettudatos nevelés
erősítése

A városban támogatni kell azokat a
kezdeményezéseket, amelyek a
környezetvédelem fontosságára hívják fel a
figyelmet.

Önkormányzat részvétele a
Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázaton

Az önkormányzatnak továbbra is szükséges
részt venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj Pályázaton.

Kötelező közösségi
szolgálatban, önkéntesi
programokban való részvétel
segítése

Segíteni kell a fiatalokat, hogy saját igényeik
szerint megtalálhassák a kötelező közösségi
szolgálatban és az önkéntes programokban
való részvételi lehetőségeket.

Üzemlátogatások szervezése

Meg kell teremteni a fiataloknak a
lehetőséget, hogy teljes körű információk
birtokában legyenek a helyi és környékbeli
munkahelyek és munkalehetőségek terén.

Harkányi Ifjúsági Kerekasztal
létrehozása, működtetése

Kerekasztal működtetése kívánatos, mely
segíti a párbeszédet az önkormányzat, a
munkaadók és az oktatási intézmény(ek)
között.

4

Programok megismertetése
érdekében beszámolók készítése
melyeket érdemes megjelentetni
a helyi tv-ben, újságban és
közösségi felületeken.
A pályázati lehetőséget
népszerűsíteni kell a helyi fiatalok
körében minden elérhető
fórumon.
Lehetőség biztosítása, hogy az
önkormányzati intézményekben
önkéntesként, illetve diákmunka,
nyári diákmunka keretében
foglalkoztassanak fiatalokat annak
érdekében, hogy tapasztalatot
szerezhessenek a
munkaerőpiacon, megismerjenek
különféle munkahelyeket és
foglalkozásokat, munkavégzéshez
szükséges képességeik, készségeik
fejlődjenek, erősödjenek.
Diákmunka során felmerült
problémák, kérdések esetén
információval, szükség szerint jogi
segítségnyújtással kell támogatni.
Együttműködés a helyi és
környékbeli vállalkozókkal és
cégekkel, velük folyamatos
kapcsolattartás. Információk
megosztása minden elérhető
média felületen.
Elősegíteni a piaci igényeknek
megfelelő képzés struktúra
kialakítását, a szakmaválasztáshoz
elengedhetetlen információk
eljuttatását a diákokhoz és
szülőkhöz minél fiatalabb
életkorban. Kezdeményezni az

Folyamatos

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK ; HVG ;
KPÁIAMI ; HDSE ;
HII
HVÖ ; HII

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHHYFK ; HII

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HVG ; KPÁIAMI

1 éven belül,
utána folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
KPÁIAMI ; HII

Városi ösztöndíj létrehozása

Célja a helyi és a környékbeli fiatalok
letelepedésének előmozdítása,
munkavállalóként a helyi intézményekbe,
vállalkozásokba irányítása.

Helyi ipari park fejlesztése

A helyi ipari park fejlesztése fontos a
munkahelyteremtés valamint a
foglalkoztatás különböző helyi formáinak
bővítése érdekében, ami segíti a helyben
foglalkoztatást és a fiatalok városban
történő letelepedését.
Célja az lenne, hogy probléma esetén,
bizalommal fordulhassanak megfelelő
szakemberhez az érintettek.

Iskolapszichológus

Bűnmegelőzési Program(ok)

Célja, hogy a már meglévő hazai és külföldi
prvenciós eszközök számbavétele egyfelől,
másrészt ezek bemutatása és új módszerek
keresése annak érdekében, hogy
számottevően javítsák az állampolgárok
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iskolák és cégek kölcsönös,
egymásra épülő
partnerkapcsolatának kialakulását
a fiatalok helyben maradása
céljából. Össze kell hangolni és
támogatni kell a pályakezdést
segítő szolgáltatásokat a városban
(pályaorientáció, karrier-, munkaés pályatanácsadás,
pályaválasztási kiállítások
szervezése, látogatása)
Lehetőségekről folyamatok
tájékoztatás nyújtása. Ki kell
dolgozni az ösztöndíjrendszer
feltételrendszerét. A
visszajelzések alapján a pályázati
feltételeket úgy kell alakítani,
hogy azok az önkormányzat
szándékainak megfeleljenek, és
minél több fiatal számára elérhető
legyen a részvétel.
A helyi ipari parkba települő és ott
lévő vállalkozásokról és elérhető
állásokról folyamatos információ
nyújtás a városban elérhető
összes fórumon (városi honlap,
helyi újság és tv, közösségi terek).
Együttműködés a helyi általános
iskolával és a városban irodával
rendelkező Villányi Családsegítő,
Gyermekjóléti és Szociális Központ
munkatársaival.
Gyakorlati és elméleti alkalmazás
lehetőségei terén mutassák be a
leghatékonyabb bűnmegelőzési
eszközöket. D.A.D.A. program
bevezetése a helyi általános
iskolában.

1 éven belül,
utána folyamatos

HVÖ ; HII

Folyamatos

HVÖ ; HVG

Lehetőség szerint
folyamatos /igény
szerint alkalmi
rendszerben

HVÖ ; KPÁIAMI ;
SR ; HDSE ; HII ;

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ; SR ;
KPÁIAMI ; HDSE ;
HII

Villányi Családsegítő,
Gyermekjóléti és
Szociális Központ

Közösségi terek és sportpályák
biztosítása

személyi és vagyonbiztonságát, ezáltal a
közbiztonságot.
Fenn kell tartani, biztonságosabbá tenni és
lehetőség szerint fejleszteni kell a
rendelkezésre álló közösségi tereket,
sportpályákat.

Kerékpárutak korszerűsítése

Cél, hogy a régi kerékpárszakaszokat
felújítsák.

Helyi média (újság, tv) és
intézmények internetes
felületeinek kihasználása

Cél, hogy a helyi média nyújtotta egyedi
előnyök kihasználása mellett,
szolgáltatásokat elérhetővé tegyük az
önkormányzatok, civil szervezetek és a
vállalkozások számára, biztosítva számukra
a értékkel bíró tömegkommunikációs
eszközt.

Városi ifjúsági kitüntetés

A tudományok, a sport, a művészetek és a
közösségi élet területén kiemelkedő
eredményt elérő fiatalokat kitüntetéssel
kell elismerni.

Pénzügyi tanácsadás nyújtása

Cél, hogy a fiatalok hozzáférhessenek olyan
hasznos kiadványokhoz és egyéb
információkhoz, amelyek elősegítik a
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A kínálat bővítésével növelni kell a
jelenlegi szabadidő infrastruktúra
hatékonyságát (kerékpár
úthálózat bővítése, játszóterek
építése, Street fitness elemek
telepítése stb.).
Pályázati lehetőség figyelése és
azokon való részvétel. Az elavult
szakaszok, veszélyes részek
felújítása pályázati források
felhasználásával vagy a város
anyagi lehetőségei szerint.
Lehetővé tenni a vállalkozások,
helyi szervezetk, cégek számára,
hogy pl.: állás hirdetések esetén
felhívást tegyenek közzé adott
esetben a város közösségi oldalán,
vagy a város holnapján létrehozni
egy olyan részt (külön felületet),
ahova az elérhető helyi
álláshirdetések megjelenítésre
kerülnek. Minden olyan hír,
esemény ami szorosan
kapcsolódik a helyi közösséghez
egységes tartalommal kerüljön fel
az elérhető média fórumokra.
Meg kell ismertetni és
népszerűsíteni kell a városi
kitüntetést. A felterjesztések
érdekében a felhívásokat minden
elérhető csatornán (újság, tv,
közösségi média) népszerűsíteni
szükséges.
Kiadványok és fontos információk
nyújtása olyan területeken mint:
banki szolgáltatások, biztosítások,

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HVG ; HDSE ;
KPÁIAMI

Folyamatos
(pályázati és helyi
források
lehetősége
szerint)

HVÖ ; HVG

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK ; HVG ;
KPÁIAMI ; HDSE ;
Új Harkányi Hírek ;
HII

Évente egy
alkalom

HVÖ

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
DDRMK ; HII

pénzügyileg tudatos döntéseket, és a vitás
ügyek, panaszok megoldását.

Vállalkozóvá válási
tanácsadásnyújtás (helyi
vállalkozók bevonása)

Cél, hogy felhívjuk a figyelmet a vállalkozást
indítóknak, hogy mennyi mindenre kell
figyelni, utánanézni, tájékozódni, mielőtt
elindítanak egy vállalkozást.

Jogi segítségnyújtás, jogi
ismeretek.

Cél, hogy elérhető és megfelelő színvonalú
jogi szolgáltatáshoz jussanak a fiatalok.
Amennyiben szükséges személyre szabott
segítséget kaphasson. Jogi ismeretek
nyújtása a munkajog, társasági és cégjog,
családjog területéről. Elő kell segíteni, hogy
a gyermekek és a fiatal felnőttek
megismerjék jogaikat és kötelességeiket.

Együttműködés a járási
munkaügyi központtal

Cél az együttműködés a Siklósi Munkaügyi
Központtal.

Munkaerő-piaci ismeretek

Cél, hogy támogatásokkal,
szolgáltatásokkal, információnyújtással,
illetve ezek kombinációjával javítsák az
álláskeresők munkaerőpiaci pozícióját,
segítsék elhelyezkedésüket vagy nyújtsanak
segítséget a veszélyeztetett
munkavállalóknak munkahelyük
megtartásában.
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megtakarítások, befektetések,
hasznos alkalmazások,
mindennapi pénzügyek,
jogérvényesítés. Kiadványként
létrehozni egy pénzügyi szótárt.
Sikeres helyi vállalkozóknak
lehetőséget adni tapasztalatik
megosztására. Információ nyújtás
olyan témakörökben mint:
vállalkozás indítása, adózás,
könyvelés, üzleti terv készítése.
Kiadványok kihelyezése a helyi
Ifjúsági Irodába, hogy a közelben
milyen ingyenes jogi
szolgáltatásokat kaphatnak
szükség esetén (népügyvédje,
jogpont stb.). Ismeret átadás
(kiadvány, előadás) formájában a
fontos jogi területekről
(munkajog, cégjog, családjog stb.).
Felvilágosítás nyújtása, hogy
sérelmeikkel, panaszaikkal mely
szervekhez fordulhatnak és hol
milyen ellátási formákat vehetnek
igénybe.
A helyi Ifjúsági Irodában minden
munkaügyi központ által
meghirdetett álláshirdetésről és
elérhető képzésekről információ
nyújtás az érdeklődők számára.
Önéletrajz írásában
segítségnyújtás. Fontosabb
munkaerő-piaci ismeretekről
brossúrák készítése és azok
kihelyezési az Ifjúsági Irodában.
Álláskeresési tanácsadás nyújtása
szintén az Ifjúsági Irodában.
Komplexebb problémák esetén

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
DDRMK ; HII

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
DDRMK ; HII

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK ; HVG ;
HII

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
DDRMK ; HII

Elérhető hazai és uniós
pályázatokról tájékoztatás
nyújtása

A helyi ifjúsági irodának legfőképpen az
ifjúságot érintő pályázati lehetőségeket
folyamatosan figyelemmel kell kísérnie,
illetve a pályázatokon lehetőség szerint
részt kell venni.

Hagyományőrző programok
támogatása esetleg új
hagyományt kialakító
programok létesítése (Fürdő
fesztivál, Szüreti fesztivál,
Lecsó párbaj, Márton nap stb.)

Cél valamilyen formában bevonni a helyi
fiatalokat ezen programok
megvalósításába. Megismertetni őket a
város régi hagyományaival, szokásaival.

Civil szervezetek, alapítványok
támogatása

Cél, hogy minden olyan helyi szervezet,
egyesület, alapítvány, aki ifjúsággal
foglalkozok, programjai során kapcsolatba
kerül velük, őket az Önkormányzat
valamilyen formában támogassa.

megfelelő szakemberhez való
átirányítás.
Az ifjúsági szervezet(ek) által be
nem adható pályázatokra fel kell
hívni a Polgármesteri Iroda
figyelmét egy esetleges
önkormányzati pályázat
benyújtására. Az ifjúsági iroda
hirdetőjére az épp aktuális
elérhető pályázatok legyen
kifüggesztve.
Harkányt bemutató, korszerű
oktatóanyag kidolgozása,
előkészítése, elkészültével annak
bemutatása az általános
iskolásoknak (osztályfőnöki órán
például). Lehetőséget adni azon
fiataloknak akik kivennék részüket
ezen rendezvények
szervezésében, lebonyolításában
stb. Városismereti vetélkedő
szervezése a helyi általános
iskolában. Helytörténeti
gyűjtemény létrehozása,
bemutatása.
Nem feltétlenül anyagi
támogatásban kell gondolkodni,
hanem rendezvények során pl.: a
művelődési ház termeit, eszközeit
(hangosítás, sörpadok stb.:),
kedvezményesen vagy lehetőség
szerint ingyen rendelkezésükre
bocsátani. Segíteni őket a
szervezésben, lebonyolításban
melynek során érdemes bevonni a
helyi fiatalokat is.
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Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
DDRMK

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK ; HVG ;
KPÁIAMI ; HDSE ;
HII

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK ; HVG ;
KPÁIAMI ; HDSE ;
HII

Ifjúsági weblap és sport portál
létrehozása, működtetése

Cél egy olyan honlap létrehozása, amin
minden információ, ami a helyi ifjúsághoz
és sporthoz kapcsolódik, egy helyen
átlátható formában elérhető legyen.

Otthonteremtés (Bankok
bevonása, tanácsadás nyújtás
szempontjából)

Cél, hogy az önkormányzat minden
lehetséges eszközzel támogassa az
otthonteremtést.

Nemzeti ünnepeken való
részvétel

Cél a fiatalok bevonás és részvétele a városi
és állami ünnepségen.

Városi sport nap(ok)
szervezése

Cél az egészséges életmód és sport
népszerűsítése a lakosság körében. Új
sportágak bemutatása, esetleg kipróbálása.
Szűrőprogramok a rendezvényen.
Egészséges táplálkozásról előadás tartása,
szóróanyagok készítése.
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Megvalósítás esetén minden
elérhető fórumon tájékoztatás
nyújtása, hogy létezik ilyen
weblap. Minden lényegi
információ kerüljön feltöltésre a
weblapra. Weblap népszerűsítésé
a közösségi média csatornákon.
Tervezet készítése és feltétel
rendszer kialakítása az ifjúság
lakáshoz jutásának feltételeiről.
Lakások építésének, felújításának
megvizsgálása önkormányzati
tulajdonú telekingatlanon. A CSOK
igénybevételét segítendő építési
telkek kijelölése, értékesítése.
Esetleges plusz önkormányzati
támogatása azok részére, akik
szívesen települnének a városba.
Bankok által kínált
szolgáltatásokról, ami az
otthonteremtéshez kapcsolódik
azokról brossúrák, tájékoztatók
kihelyezése a helyi ifjúsági
irodában.
Együttműködés a helyi általános
iskolával és óvodával. Közös
ünnepi műsorok megszervezése,
lebonyolítása.
Időjárástól függőan ha van rá mód
egy téli sportnap megszervezése.
A sportnap nap során, akik minél
több sportágban kipróbálják,
magukat azoknak valamilyen
ajándékkal kedveskedjenek.
Sportnap keretében túra
(gyalogos, biciklis) szervezése,
aminek során útba ejteni a helyi
vagy környékbeli

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
KPÁIAMI ; HDSE ;
HII

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ;
HVG ; HII ; K&H
Bank ; OTP Bank ;
Fundamenta

Évente több
alkalom

HVÖ ; HVKKS ;
KPÁIAMI ; HII

Évente egy vagy
két alkalommal

HVÖ ; HVKKS ;
KPÁIAMI ; HII ;
HDSE

Szabadtéri ingyenes mozi

Cél a nyári időszakban, legfőképpen a nyári
szünet ideje alatt szórakozási és tartalmas
időtöltési lehetőség a fiatalok számára.

Táborozási lehetőségekről
információnyújtás

Elsődleges cél, hogy legfőképpen a nyári
szünet ideje alatt az ifjúság találjon
magának megfelelő és tartalmas időtöltést
(táborozás formájában).

Fiatalok részvétele az Idősek
Világnapján tartandó
rendezvényen
Képzések biztosítása az Ifjúsági
Kerekasztal tagjai, vezetői
számára

Cél az idősek iránti tiszteletből rendezvény
megtartása számukra melynek során
érdemes bevonni a helyi fiatalokat.
Cél olyan készségfejlesztő foglalkozások,
melyek folyamán felkészülnek a városi
közéletben való cselekvő részvételre,
kortársaik mozgósítására, megismerik
kötelességeiket, jogaikat.
Cél az Új Nemzedék és az általuk
meghirdetett programok, esetlegesen
képzések népszerűsítése.

Új Nemzedék népszerűsítése

Ifjúsági Garancia Program
népszerűsítése

Cél az Ifjúsági Garancia Program keretén
belül a fiatalok foglalkoztatási esélyeinek
növelése.
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nevezetességeket. Más sportágak
bemutatása (amerikai foci, trx,
falmásás, floorball, gyeplabda,
íjászat, tollaslabda, vízilabda stb).
A szabadtéri mozi lebonyolításába
bevonni a helyi fiatalokat (székek
ki és bepakolása, plakátozás).
Az épp aktuális és elérhető
táborozási lehetőségről
tájékoztató nyújtása az Ifjúsági
Irodában online és offline
formában egyaránt.
A rendezvény lebonyolításában
segítségnyújtás a fiatalok részéről.

Nyári időszakban HVÖ ; HVKKS ; HII
10 héten
keresztül, heti egy
előadás
Nyári és téli
HVÖ ; HVKKS ; HII ;
időszak előtt
HDSE ; KPÁIAMI
folyamatosan

Évente egy
alkalommal

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
HDSE ; KPÁIAMI

Megfelelő szakemberek bevonása. Folyamatos
Folyamatos továbbképzés
biztosítása a tagok és vezetők
számára.

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
KPÁIAMI ; HGYF ;
HTE ; ZSVHGYFK ;
HVG ; HDSE

Az Új Nemzedék által
meghirdetett programokról
képzésekről tájékoztatónyújtás a
helyi Ifjúsági Irodában, és a
közösségi média felületeken.
Legközelebbi közösségi téri
vezetővel szoros együttműködés
és meghívása minden fontosabb
ifjúsági programra,
kezdeményezésre.
Az Ifjúsági Garancia Program
népszerűsítése a helyi Ifjúsági
Irodában online és offline
formában. Együttműködés a
Siklósi Munkaügyi Központtal és
kapcsolattartás azon ott dolgozó
kollégával aki ezen programot

Folyamatos

HVKKS ; HII ;
ZSVHGYFK ; HDSE

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK ;
DDRMK ; HVG

koordinálja és további válaszokkal
tud szolgálni.
Adatbázis létrehozás a közelben
lévő összes olyan intézményről aki
bármilyen formában OKJ-s
képzéseket nyújt. Az elérhető
képzésekről szóróanyag
kihelyezése a helyi Ifjúsági
Irodában.
A helyi és környékbeli
álláshirdetések kezelése, ezekről a
fiatalok informálása online és
offline formában.

Elérhető OKJ-s
képzőintézmények, képzések,
szakmák népszerűsítése

Cél megismertetni azokat a környékbeli
(főleg Pécsi) intézményeket akik OKJ-s
képzéssel foglalkoznak.

Állásvadász Klub létrehozása

Az állásvadász klub célja a helyi és
környékbeli álláshirdetések összegyűjtése
és ezekről információ szolgáltatása a
fiatalok részére.

Ifjúsági Klub és azon belül
klubfoglalkozások (film klub,
zene klub) létrehozása

Cél egy olyan hely létrehozása ahol iskola
után, iskolai szünetek során a fiatalok
tartalmasan el tudják tölteni a
szabadidejüket.

Játszóház létrehozása,
működtetése

Cél, hogy a fiatalabb korosztály számára,
egy kellőképpen felszerelt helyiség álljon
rendelkezésre ahol akár délután vagy
hétvégén is a szülő(k) tartalmas időt
tudjanak eltölteni a gyerekükkel.

Városi mikulás
ajándékosztásban való
részvétel

Cél, hogy a városban élő 14 év alatti
gyermekeket megajándékozzak
személyesen a lakóhelyükön.

Adventi cipősdoboz akció

Célja, hogy a helyi és környékbeli rászoruló,
nélkülöző családokban is boldogan
ünnepelhessék a gyermekek a Karácsonyt.
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Ifjúsági Klubot a helyi igényeknek
megfelelően kell kialakítani és
felszerelni (xbox, csocsó,
biliárdasztal, dvd lejátszó,
számítógép, társasjátékok stb.)
A város média felületein felhívás a
lakosság körében, hogy a már
nem használt de még jó állapotú
játékokat amennyiben
lehetőségük van adományozzák a
játszóház részére. Emellett új,
modernben, készségfejlesztő
játékok beszerzése.
Fiatalok bevonása annak
érdekében, hogy segítsék a városi
mikulások munkáját (ajándék
csomagolás, segítség nyújtás a
csomagok kiszállításában stb.)
A város honlapján, a városi
intézmények honlapján és miden
elérhető közösségi felületen a
felhívás közzététel a minél
sikeresebb megvalósítás
érdekében. Az Ifjúsági Iroda is

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
DDRMK ; KPÁIAMI
; HDSE

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
DDRMK ; HDSE ;
HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK ; HVG ;
KPÁIAMI
HVÖ ; HVKKS ; HII ;
HDSE ; KPÁIAMI

Folyamatos

Folyamatos

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
KPÁIAMI ;
Harkányi óvoda

Évente egy
alkalommal

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
HDSE ; KPÁIAMI

Évente egy
alkalommal

HVÖ ; HVKKS ; HII ;
HDSE ; HGYF ; HTE
; ZSVHGYFK ;
KPÁIAMI ; helyi
egyházközösségek,
egyéb helyi civil

Te szedd magad akcióhoz való
csatlakozás

Önkéntesen a tiszta Magyarországért. Cél,
hogy közösen tegyünk az ellen, hogy
környezetünket szemét borítsa.

Tematikus nemzetiségi (német,
horvát, szerb, roma) kultúrát
bemutató fesztivál szervezése

Fontos, hogy a városban élő fiatalok
megismerkedjenek más nemzetiségek
kultúrájával. Fontos cél, hogy a résztvevők
megéljék saját nemzetiségi
hagyományaikat, másrészt megmutassak
azt a település lakóinak.
Biciklis és gyalogos kirándulások a Villányi
borvidéken, 3 útvonalon. Aktív
kikapcsolódás a Villányi borvidéken.

Csatlakozás a Gördülő dűlők
programhoz

Drávai sétahajózás

Ős- Dráva látogatóközpontba
kirándulás szervezése

Cél bemutatni a fiatalok számára a Drávafolyó minden szépségét, mivel a Dráva nem
csak hazánk, hanem egész Európa
legérintetlenebb és legtisztább folyója. A
vadregényes vidék különleges madár és
állatvilág élőhelye.
Az Ormánság természeti értékeit és
hagyományait megismertető Ős-Dráva
Látogatóközpont interaktív kiállítással,
majorral, tanösvényekkel és változatos
programokkal várja a látogatókat. Fontos,
hogy az itt élő fiatalok betekintést
nyerjenek a városhoz közel található
Ormánság természeti és kulturális
értékeibe.
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csatlakozzon a
kezdeményezéshez, hogy az
irodában is legyen mód pl.: leadni
a cipős dobozokat.
Ifjúsági Iroda által felhívás
közzététele, hogy minél több helyi
lakos de legfőképpen helyi fiatal
csatlakozzon a
kezdeményezéshez.
A rendezvény során kerüljenek
bemutatásra az adott
nemzetiségek tradicionális ételei.
Nemzetiségi dalkörök
bemutatkozása. Népviseletek
bemutatása, kiállítása.
A program népszerűsítése a
városban. Helyi fiatalokból álló
csapat megszervezése és közösen
való részvétel a programon, mely
során Harkány városát képviselik.
Egyen pólók készítése.
A helyi általános iskolával és
ifjúsági irodával együttműködve
kirándulások megszervezése.

A helyi általános iskolával és
ifjúsági irodával együttműködve
kirándulások megszervezése.

szervezetek, helyi
vállalkozók

Évente egy
alkalommal,
szükség szerint
több alkalom is
lehetséges
Évente lehetőség
szerint 1
alkalommal,
pénzügyi források
függvénye

HVÖ; HVKKS ;
HDSE ; KPÁIAMI ;
HII ; HGYF ; HTE ;
ZSVHGYFK

Évente egy
alkalommal

HVÖ ; HII ; HVKKS ;
KPÁIAMI ; HTE ;
HDSE

Évente lehetőség
szerint
nyáriszezonban
több alkalommal

HVÖ ; HII ; HDSE ;
HVKKS ; KPÁIAMI ;
HTE

Évente lehetőség
szerint több
alkalommal

HVÖ ; HII ; HDSE ;
HVKKS ; KPÁIAMI

HVÖ ; HVKKS ; HII ;

Paintball pálya létrehozása
(üzleti alapon, vállalkozó(k)
bevonásával)

Szúnyog tó területének
közösségi térré való átalakítása

Könyvtárak éjszakája

Ingyenes jégpálya vagy
karácsonyi vásár megvalósítása

Szabaduló szoba kialakítása
(üzleti alapon, vállalkozó(k)
bevonásával)

A 21. század legújabb, legizgalmasabb,
természetben űzhető taktikai harci játéka a
paintball. Ez egy igazi csapatjáték. Cél a
helyi kikapcsolódási lehetőségek bővítése
nem csak az itt élők, de az ide látogatók
(nyaralók) és a környékbeliek számára is. A
játék célja a baráti, szakmai kapcsolatok
kiépítése, erősítése.
Cél az volna, hogy a városi életbe,
körforgásba kerüljön be a szúnyog tó
környéke. Mivel szinte a város szívében
található eme tó, remeke kikapcsolódási
lehetőséget nyújtani az itt élők számára.
Cél az iskolai és a városi könyvtár
szerepének erősítése, népszerűsítése.
Élmény és jutalom a könyvtárhasználók
számára. Az olvasás népszerűsítése és a
közösségformálás erősítése.

Karácsonyi vásár hagyományának
megteremtése a városban. A karácsonyi
vásár célja, hogy kifejezetten minőségi
turisztikai ,,desztináció” legyen, viszont
kikapcsolódási lehetőséget nyújt a helyi
lakosság és fiatalság számára, főleg a
jégpálya megvalósítása esetén (szabadidő
eltöltés).
A szabadulós játékok szórakoztatnak,
kikapcsolnak, közösségi élményt
teremtenek és oktatási segítséget is
nyújthatnak.
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Elérhető hazai és uniós pályázati
források figyelése annak
érdekében, hogy
megvalósulhasson. Esetleg a
paintball pályában fantáziát látó
helyi vállalkozó(k) bevonása és
támogatása pl.: önkormányzati
terület biztosítása révén.
Elérhető hazai és uniós pályázati
források figyelése annak
érdekében, hogy
megvalósulhasson.

Folyamatos (helyi
pénzügyi és
pályázati források
függvénye)

HVÖ ; HII ;
KPÁIAMI ; HDSE ;
HVG ; helyi
vállalkozók

Folyamatos (helyi
pénzügyi és
pályázati források
függvénye)

HVÖ ; HII ; HVG

Tematikus programok kialakítása
a könyvtárak éjszakájára. Pl.:
zenei, filmes vetélkedő,
papírszínházzal mesélés, kicsiknek
arcfestés, origamizás, pompon és
olvasó papírfigura készítése,
felolvasás stb.
Minőségi szolgáltatások nyújtása a
vásáron. Elsősorban helyi
vállalkozók bevonása
(vendéglátók, kézművesek stb.) A
helyi Ifjúsági Irodának érdemes
lenne kitelepülni ahol az általa
nyújtott és elérhető
szolgáltatásokat népszerűsíti.
Hazai és uniós pályázati források
figyelése annak érdekében, hogy
megvalósulhasson. Esetleg a
szabaduló szobában fantáziát látó
helyi vállalkozó(k) bevonása és
támogatása pl.: nem használt
önkormányzati ingatlanon, vagy a
Művelődési ház pincéjében az
egyik helyiség biztosítása.

Évente egy
alkalommal

HVÖ ; HII ; HVKKS ;
HDSE ; KPÁIAMI

Téli adventi
időszakban

HVÖ ; HII ; HVKKS ;
HTE ; HVG

Folyamatos (helyi
pénzügyi és
pályázati források
függvénye)

HVÖ ; HII ; HVKKS

Rövidítések:
Harkány Város Önkormányzata – HVÖ
Harkány Városi Könyvtár Kulturális- és Sportközpont – HVKKS
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. – HGYF
Harkányi Turisztikai Egyesület – HTE
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház – ZSVHGYFK
Siklósi Rendőrkapitányság – SR
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ – DDRMK
Harkány Városgazdálkodási Zrt. - HVG
Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – KPÁIAMI
Harkányi Diáksport Egyesület – HDSE
Harkányi Ifjúsági Iroda - HII
Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - KPÁIAMI

Készült: 2018. november
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Tárgy: Döntés TOP pályázatokhoz kapcsolódó
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. december20. napi ÜLÉSÉRE
12.)
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Napirendi pont
Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Pirisi Valéria pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:

--

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. december 20. napján
tartandó képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés TOP pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési
szakértő kiválasztásáról
ELŐTERJESZTŐ: dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria, pályázati referens
Tisztelt Képviselő-testület!
A Harkány Város Önkormányzata által elnyert TOP pályázatok jelentős részét képezi a
kivitelezés, illetve eszközbeszerzést is érintenek a projektek.
Az önkormányzat a kivitelező kiválasztása, illetve az eszközbeszerzések lebonyolítása céljából
közbeszerzési szakértő kiválasztására irányuló beszerzési eljárást indított ajánlatkérés
megküldésével. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. december 18. dátummal volt
meghatározva. A határidőt a felkért ajánlattevők betartották.
Érintett pályázatok:
➢ TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Harkányi
iparterület fejlesztése” – kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
lebonyolítása
➢ TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 „Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása
és piacfejlesztés Harkányban” – kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás lebonyolítása
➢ TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 „Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros” –
eszközbeszerzés lebonyolítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása
A 3 megkeresett cég és ajánlatuk a következő:
1 sz. ajánlat:
dr. Turi Ákos 7621 Pécs, Teréz u. 11-13

TOP-1.1.1-16-BA12017-00005
TOP-1.1.3-16-BA12017-00003
TOP-2.1.2-15-BA12016-00004
ÖSSZESEN
2 sz. ajánlat:

nettó (Ft)
1 800 000

áfa (Ft)
486 000

bruttó (Ft)
2 286 000

1 000 000

270 000

1 270 000

400 000

108 000

508 000

3 200 000

864 000

4 064 000

Mihalovics Gábor 7636 Pécs, Neumann u. 20.

TOP-1.1.1-16-BA12017-00005
TOP-1.1.3-16-BA12017-00003
TOP-2.1.2-15-BA12016-00004
ÖSSZESEN

nettó (Ft)
2 300 000

áfa (Ft)
621 000

bruttó (Ft)
2 921 000

1 300 000

351 000

1 651 000

550 000

148 500

698 500

4 150 000

1 120 500

5 270 500

3. sz. ajánlat:
Dr. Komlódi Ügyvéd Iroda 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18

TOP-1.1.1-16-BA12017-00005
TOP-1.1.3-16-BA12017-00003
TOP-2.1.2-15-BA12016-00004
ÖSSZESEN

nettó (Ft)
2 000 000

áfa (Ft)
540 000

bruttó (Ft)
2 540 000

1 200 000

324 000

1 524 000

500 000

135 000

635 000

3 700 000

999 000

4 699 000

A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az alábbi cég tette:
dr. Turi Ákos 7621 Pécs, Teréz u. 11-13

TOP-1.1.1-16-BA12017-00005
TOP-1.1.3-16-BA12017-00003
TOP-2.1.2-15-BA12016-00004
ÖSSZESEN

nettó (Ft)
1 800 000

áfa (Ft)
486 000

bruttó (Ft)
2 286 000

1 000 000

270 000

1 270 000

400 000

108 000

508 000

3 200 000

864 000

4 064 000

A pályázatokban összesen rendelkezésre álló összeg: bruttó 4 067 750.- Ft, tehát az ajánlati ár
megfelelő, a szerződés ellenértéke a pályázatokban teljes egészében elszámolható, az előleg is
rendelkezésre áll.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.

Határozati javaslat
Döntés TOP pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Harkányi iparterület fejlesztése”, „Helyi gazdaságfejlesztés Őstermelői piac kialakítása és
piacfejlesztés Harkányban” és „Az élhetőbb jövő - Harkányi zöld belváros” című
pályázatokhoz kapcsolódó egyes közbeszerzési eljárások lebonyolításához közbeszerzési
szakértő kiválasztására irányuló beszerzési eljárást lefolytatta, és annak lezárásaképpen, az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő – testület dr. Turi Ákos 7621 Pécs, Teréz u. 11-13. szám alatti egyéni
vállalkozó ügyvédet, mint Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy a cég
Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes összesített ajánlatot tette: 3.200.000,-Ft +
Áfa összegű szerződéses ellenérték megjelölésével.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e tárgyban kötendő szerződés(ek)
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármester, műszaki osztályvezető
Harkány, 2018. 12. 20.
Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző

Egyebek napirendi pont keretében:

Határozati javaslat
Döntés Hivatal külső nyílászáró cseréjéről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Harkány Város
Önkormányzat tulajdonában lévő Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal épületének részleges
nyílászáró cseréjét támogatja. Tudomásul veszi, hogy a 16 db redőnnyel ellátott hőszigetelt
ablak értéke 1 999 477,- Ft, valamint 539 859,-Ft Áfa, összesen 2 539 336,- Ft.
Tekintettel arra, hogy a 2018-as költségvetésben csak 500 000,-Ft volt elkülönítve erre a célra
hozzájárul ahhoz, hogy a hiányzó összeg az elkülönített eszközbeszerzési keret terhére kerüljön
kifizetésre, és a következő költségvetés módosításakor átvezetésre kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki ov.

Határozati javaslat:
……/2018.(XII.20.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a 195/2018. (XI.19.) sz. Önkormányzati határozat
módosításáról
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
195/2018.(XI.19.) számú határozatának 2. és 3. pontját az
ezen pontokban fellelhető adminisztrációs hiba miatt az
alábbi tartalomra módosítja:
2.) 2.rész: Rend.sz. ellátása HVÖ részére az EFOP-3.3.2-162016-00204 pályázat megvalósítása során:
- Az MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató Kft. (8800
Nagykanizsa Teleki Utca 34.) és a Múzeum-Várkert Kft.
(7815 Harkány Ady Endre Utca 28.) ajánlata érvényes.
- Az eljárás eredményes.
- A szükséges fedezetet az önkormányzat rendelkezésre
bocsátja.
- Nyertes ajánlattevő: Múzeum-Várkert Kft. (7815 Harkány
Ady Endre Utca 28.).
3.) 3. rész: Rend.sz. ellátása HVÖ részére az EFOP-1.2.1116-2017-00035 pályázat megvalósítása során:
- Az Akció BTL Korlátolt Felelősségű Társaság (1137
Budapest Szent István Körút 8. II. em. 6.), MJ Kanizsa
Consulting Szolgáltató Kft. (8800 Nagykanizsa Teleki
Utca 34.) és a Múzeum-Várkert Kft. (7815 Harkány Ady
Endre Utca 28.) ajánlata érvényes.
- Az eljárás eredményes.
- A szükséges fedezetet az önkormányzat rendelkezésre
bocsátja.
- Nyertes ajánlattevő: MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató
Kft. (8800 Nagykanizsa Teleki Utca 34.).
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hiba
javításáról a közbeszerzési szakértő bevonásával
haladéktalanul gondoskodjon.
Az eredeti, 195/2018.(XI.19.) számú határozatnak a jelen
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

