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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. február 25-i  ÜLÉSÉRE 

 
1. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
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: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
7. oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  
határozatokról 

Melléklet: 
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EL TERJESZTÉS 
 
1. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 
25. napján tartandó rendes ülésére 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról 
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz  
El terjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka jegyz  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 3-i ülésen hozott 
önkormányzati határozatai közül az alábbiak a lejárt határidej  határozatok: 
 
 

18/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

Spohn Bt. feladat-ellátási szerz dés elfogadása 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Spohn Bt-vel házi gyermekorvosi 
tevékenység ellátására kötend  feladat-ellátási szerz dést az el terjesztéssel egyez en 
elfogadja. 

Határid : Azonnal 
Felel s: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
 
A feladat-ellátási szerz dés aláírása végett a doktorn  értesítve lett, viszont nem hajlandó 
aláírni, míg a többi harkányi háziorvos szerz dése az  szerz désével egyez en módosítva 
nem lesz.  
 
19/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

A Harkányi Szabadegyetem Alapítvány kérelmének megtárgyalásáról 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy a Harkányi 
Szabadegyetem Alapítvány (7815 Harkány, Kossuth L. u. 66., képviseli: Bereczky Ildikó, 
kuratóriumi elnök) által a 2015. évben megrendezésre kerül  harkányi szabadegyetem 
rendezvénynapok támogatására irányuló kérelmét 1.500.000.- Ft-al támogatja. A képvisel -
testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás nyújtására irányuló, el terjesztéshez csatolt 
tartalmú Támogatási szerz dés aláírására.  

Határid : azonnal 
Felel s: jegyz , polgármester 
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A támogatási szerz dés aláírásra került. 
 

20/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

 Harkány, Ady E. u. 5. szám alatti ingatlan értékesítésér l 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a Harkány, Ady E. u. 5. szám alatti ingatlan 
eladását megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz. A képvisel -testület elfogadja az 
értékbecsl  által meghatározott 9.300.000,-Ft-os forgalmi értéket, és az eladásnál ezt az 
összeget kéri induló licitárnak meghatározni. A képvisel -testület felkéri a M szaki Osztályt, 
hogy az eladáshoz szükséges liciteljárást a vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le. A 
képvisel -testület sikeres liciteljárás esetén  felhatalmazza polgármestert az ingatlan 
adásvételi szerz dés aláírására.  

Határid : azonnal 
Felel s: polgármester, m szaki osztályvezet  
 
A liciteljárás kiírása folyamatban van.  
 
21/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

Harkány, Ady E. u. 15. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a Harkány, Ady E. u. 15. szám alatti 
ingatlan bérbeadását  megtárgyalta  és az alábbiak szerint határoz. Harkány Város 
Önkormányzatának Képvisel -testülete az önkormányzat tulajdonát képez  Harkány, Ady E. 
u.15. számú, 594. hrsz-ú ingatlanát bérbeadásra kijelöli. Felkéri a M szaki Osztályt, hogy a 
bérbeadáshoz szükséges pályáztatást folytassa le. A Képvisel -testület az ingatlan bérleti 
díjának induló, minimum összegét 25.000.- Ft/hó összegben állapítja meg, a bérbeadás 
id tartamát 1-5 évig terjed  id szakban határozza meg. Ez az id szak abban az esetben 
növelhet , ha a bérl  igazoltan értéknövel  beruházást hajt végre az ingatlanon. 

Határid : azonnal 
Felel s: m szaki osztályvezet  
 
A liciteljárás kiírása folyamatban van. 

22/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

 Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésér l 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete megtárgyalta a Harkány Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésér l szóló el terjesztést, és az alábbiak szerint 
határoz. A képvisel -testület elhatározza, hogy felülvizsgáltatja, szükség esetén elkészítteti 
Harkány Város új településfejlesztési koncepcióját, ezzel párhuzamosan  elkészítteti Harkány 
Város Integrált Településfejlesztési  Stratégiáját. A Képvisel -testület els sorban pályázati 
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támogatásból kívánja megvalósítani a koncepció és a stratégia elkészítését, de amennyiben 
nem lesz pályázati lehet ség, költségvetése terhére vállalja annak költségeit. A képvisel -
testület felkéri a M szaki Osztályt, hogy vizsgálja meg a pályázati lehet ségeket, dolgozza ki 
a partnerségi egyeztetés szabályait, majd a koncepció és az ITS készítéséhez szükséges 
beszerzést vagy közbeszerzést bonyolítsa/bonyolíttassa le. 

Határid : azonnal 
Felel s: m szaki osztályvezet  
 
A partnerségi szabályzat a 2015.02.25-i képvisel -testületi ülésen napirenden lesz.  
Folyamatban van az ITS beszereztetése. 
 
23/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

 Harkány, 2080/1hrsz-ú ingatlan eladásáról 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a Harkány,2080/1 hrsz-ú ingatlan 
eladásáról szóló el terjesztést  megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz. Harkány 
Város Önkormányzatának Képvisel -testülete meger síti a korábbi Képvisel -testületi 
döntést, és a Harkány, 2080/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében elfogadja a korábbi értékbecslés 
által meghatározott 1.100.000,-Ft-os forgalmi értéket, és az eladásnál ezt az összeget kéri 
induló licitárnak meghatározni. A képvisel -testület felkéri a M szaki Osztályt, hogy az 
eladáshoz szükséges liciteljárást a vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le. A 
képvisel -testület sikeres liciteljárás esetén  felhatalmazza polgármestert az ingatlan 
adásvételi szerz dés aláírására.  

Határid : azonnal 
Felel s: polgármester, m szaki osztályvezet  
 
A liciteljárás kiírása folyamatban van. 

24/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

Harkány, 0295/1 hrsz-ú és a Harkány, 0276/67 hrsz-ú ingatlanok haszonbérletének cseréjér l 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a Harkány, 0295/1 hrsz-ú és a Harkány, 
0276/67 hrsz-ú ingatlanok haszonbérletének cseréjér l szóló el terjesztést megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete  támogatja, 
hogy az önkormányzat a tulajdonát képez  Harkány,0295/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérleti 
szerz dést közös megegyezéssel megszüntesse, egyúttal ugyanazon haszonbérl vel 5 évre 
haszonbérleti szerz dés megkötését támogatja a szintén önkormányzati tulajdonban lév  
Harkány, 0279/67 hrsz-ú ingatlanra. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete 
felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat tulajdonát képez  Harkány, 0279/67. hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó haszonbérleti szerz déshez szükséges feltételekr l való megállapodásra, 
majd a haszonbérleti szerz dés megkötésére és aláírására. 

Határid : azonnal 
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Felel s: polgármester, m szaki osztályvezet  
 
Kezdeményezve lett a haszonbérl vel a tárgyalás, ami a közeljöv ben megvalósul. 

25/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2015. évi pénzeszköz           
átadásról és annak felhasználási feltételeir l szóló megállapodás elfogadása 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (7815 
Harkány, Járó J. u. 1., képviseli: Lévai Miklós, elnök) a 2015. évi  pénzeszköz átadásról és 
annak felhasználási feltételeir l szóló megállapodást az el terjesztés szerinti tartalommal – az 
Átvev  részére a keretösszeg felhasználására vonatkozó 2015.03.31-ig benyújtandó tervezet 
el írásának megjelölése mellett - elfogadja. 

Határid : azonnal 
Felel s: jegyz , polgármester 
 
A megállapodás aláírása folyamatban van.  
 
26/2015.(II.03.) Önkormányzati hat.: 

A könyvtári és közm vel dési feladat-ellátás átszervezésének kezdeményezésér l 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy a Harkányi Kulturális- 
és Sport Központ valamint a Harkány Városi Könyvtár intézmények összevonásával 
kezdeményezi a könyvtári és közm vel dési feladatok ellátásának el terjesztés szerinti 
átszervezését. Az átszervezés indoka: önmagában gazdasági megtakarítást nem eredményez, 
viszont megteremt dnek a jogszer  feladatellátás feltételei, a könyvtári rész is felel s vezetés 
alá kerül, amelynek köszönhet en a m ködtetés keretei áttekinthet bbek, a m ködés pedig 
várhatóan hatékony és törvényes lesz. A képvisel -testület felkéri a jegyz t az átszervezéshez 
szükséges el zetes miniszteri vélemény megkérésének el készítésére, a  polgármestert pedig 
felhatalmazza annak  aláírására. 

Határid : azonnal 
Felel s: jegyz , polgármester 
 
A miniszteri vélemény megküldésre került.  

 
28/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

 a Fürd  V.-VI. számú medencéinek felújítása-korszer sítése tervezésének ajánlattételi 
felhívása ügyében 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a Fürd   V.-VI. számú medencéinek 
felújítása-korszer sítése tervezésének ajánlattételi felhívásának ügyét  megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz. A képvisel -testület elfogadja a Fürd  V.-VI. számú medencéinek 
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felújítására-korszer sítésére irányuló tervezési munkákra el terjesztett ajánlattételi felhívást, 
az abban foglaltakkal egyetért. Felkéri a M szaki Osztályt, hogy az ajánlattételi felhívásban 
rögzítettek szerint járjon el, és folytassa le az ajánlattételi eljárást. A képvisel -testület 
felhatalmazza a polgármestert a nyertes tervez vel történ  tervezési szerz dés aláírására.  

Határid : azonnal 
Felel s: polgármester, m szaki osztályvezet  
 
A tervez  cég kiválasztásra került. A tervek február 27-ére elkészülnek. 
 
29/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

Fürd vel kötött kedvezményes belép jegy vásárlására megállapodás   

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkányi Gyógyfürd  Zrt-vel (7815 
Harkány, Kossuth L. u. 7., képviseli: Hegyi Ákos vezérigazgató) a 2015.  január 26.- február 
15. napjáig terjed  id szakra kedvezményes belép jegy vásárlására 300 Ft/belép jegy 
összegr l szóló megállapodást az el terjesztés szerinti tartalommal  elfogadja. A 
képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a  megállapodás aláírására. 

Határid : azonnal 
Felel s: jegyz , polgármester 
 
A megállapodás aláírásra került.  
 
30/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat. 

Szakért i vélemény készíttetése a harkányi 582 hrsz-ú,Kossuth L. u. 6. szám alatti ingatlanról  

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az el terjesztést megtárgyalta, erre 
tekintettel felhatalmazza Baksai Endre Tamás polgármestert, hogy a harkányi 582 hrsz-ú, 
természetben Harkány, Kossuth L. u. 6. szám alatti ingatlan 2010. évi –beruházás megkezdése 
idejére es  - és jelenlegi, felépítménnyel együtt értend  forgalmi  értékének meghatározása 
érdekében szakért i árajánlatokat kérjen be, és a legkedvez bb ajánlatot  nyújtó szakért vel 
megbízási szerz dést kössön. A megbízási díj maximális értéke bruttó 180.000,-Ft összeg 
lehet.  

Határid : azonnal 
Felel s: jegyz , polgármester 
 
A szakért i vélemény megrendelésre került. 
 

32/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat. 

  A Harkányi Római Katolikus Plébánia kérelmének megtárgyalásáról 
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Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy a Harkányi Római 
Katolikus Plébánia (képviseli: Ronta László, esperes-plébános) által a Plébánia 2015. évi 
programjának támogatására irányuló kérelmét 200.000 Ft-al támogatja. A képvisel -testület 
felhatalmazza a polgármestert a támogatás nyújtására irányuló, el terjesztéshez csatolt 
tartalmú Támogatási  szerz dés aláírására.  

Határid : azonnal 
Felel s: jegyz , polgármester 
 
A támogatási szerz dés aláírásra került. 

33/2015.(II.03.) sz. Önkormányzati hat.: 

A Pécsi Vasutas Sportkör kérelmének megtárgyalásáról 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy a Pécsi Vasutas 
Sportkör (7622 Pécs,  Verseny u. 11., képviseli: Czerpán István, elnök) által a PVSK Atlétika 
Szakosztály szervezésében megvalósuló Pécs-Harkány országúti futóverseny 2015. évre 
vonatkozó támogatási kérelmét nem támogatja. Egyidej leg a rendezvény jelent ségének 
elismerése mellett felhívja a Sportkör figyelmét arra, hogy augusztus hónap folyamán 
nyújtsanak be a 2016. évre vonatkozó támogatási kérelmet.   

Határid : azonnal 
Felel s: jegyz , polgármester 
 
A Sportkör részére a tájékoztató levél és az önkormányzati határozat megküldésre került. 
 
Határozati javaslat:          
       …../2015.(II.25.) Önkormányzati hat.: 

       Beszámoló lejárt határidej  határozatokról 

       Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
       testülete a lejárt határidej  határozatokról 
       szóló beszámolót az el terjesztés szerinti 
       tartalommal elfogadja. 

       Határid : Azonnal 
       Felel s: Jegyz  
 
Harkány, 2015.02.20. 

      Tisztelettel: Dr. Markovics Boglárka jegyz  
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Képíró Sarolta 
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Tárgy: 2014. évi költségvetés záró módosítása 
 
Melléklet: Rendelet tervezet 
    Mellékletek 
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A EL TERJESZTÉS 

 
Harkány Város Önkormányzata  2014. évi költségvetését megállapító 

5/2014(II.28.)  sz.   rendelet módosításáról 
 

Tisztelt Képvisel -testület! 
 

2014. január 1-t l új államháztartási számvitel került bevezetésre. Az új Áhsz. különválasztja a 
költségvetési számvitelt és a pénzügyi számvitel. A költségvetési számvitelt a pénzforgalmi szemlélet 
jellemzi. A bevételi és kiadási el irányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más 
fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése 
szerinti fejezetéb l kapott támogatások felhasználásának folyamatos, zárt rendszer , áttekinthet  
nyilvántartását biztosítja. A költségvetés módosítása során megkülönböztetünk központi hatáskör , 
illetve saját hatáskör  módosítást. A központi hatáskör  költségvetés módosítások közé a központi 
költségvetésb l érkez  támogatások és ezek felhasználása sorolandó. Számba kell venni minden olyan 
központi költségvetésb l érkez  támogatást, melyet a költségvetés nem tartalmaz, és ezeket be kell 
építeni. A költségvetési számvitelben minden egyes bevételi, illetve kiadási jogcímhez el irányzatot kell 
rendelni. A bevételi el irányzat nem lehet kisebb a ténylegesen befolyó bevételnél, a kiadási 
el irányzatnak is nagyobb vagy egyenl nek kell lennie a tényleges pénzügyi teljesítésnél. A központi 
hatáskörben nem rendezhet  módosításokat saját hatáskörben kell elvégezni. 
 
Az els  félévben érkez  önkormányzati támogatásokkal a költségvetés korábban már módosításra 
került. A második félévben 386 844 e Ft központi támogatás érkezett.   
Az év második felében folyószámla hitelkeret szerz dés került aláírásra. A hitelkeret egy része 
átmenetileg felhasználásra is került. A hitelkeret 160 milliós összegét meg kell jeleníteni a 
költségvetésben. Az önkormányzatnál és minden irányítása alá tartozó költségvetési szerv tekintetében 
meg kell vizsgálni a bevételi és kiadási el irányzatok és a tényleges teljesülések alakulását, saját 
hatáskörben el kell végezni a szükséges módosításokat.  
 
 
 
I.  Központi hatáskör  el irányzat változások: 
 
        
1.   Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 
 
A helyi önkormányzat köznevelési feladata az óvodai nevelés. Az óvodai nevelési feladat ellátásánál 
bértámogatás, intézmény m ködtetésének támogatása, továbbá a társulásból bejáró gyerekek utaztatása 
kerül finanszírozásra. A támogatás összegét a tényleges gyereklétszám határozza meg. Az év végén 
várható gyereklétszámnak megfelel en októberben korrekciót kellett végeznünk. A társulásból bejáró 
gyerekek utaztatására 181 e Ft/f  támogatás igényelhet . Átvizsgáltuk a ténylegesen szervezett szállítás 
keretében érkez  gyerekek számát, 10 f vel csökkentettük a támogatási igényt. Ez a támogatási jogcím 
csak gyermekszállításra használható fel, a csökkentett támogatási összeg is fedezetet nyújt minden 
felmerül  kiadásra. Összességében az eredeti el irányzatban köznevelési feladatokra kapott támogatás 
összege 2 378 e Ft összegben csökkent. Kiadási oldalon az Óvodai Társulás intézményeként m köd  
Harkányi Óvoda dologi kiadásainál mutatkozó megtakarításnak megfelel en az átadandó m ködési célú 
támogatás összegét javasoljuk csökkenteni.  
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Bevételek: 
Óvodai nevelés 
Óvodai nevelés bértámogatása          -  419 000,- Ft 
Óvoda m ködtetésének támogatása          - 149 000,- Ft 
Társulásból bejáró gyerekek utaztatásának támogatása        - 1 810 000,- Ft 
           - 2 378 000,- Ft 
Kiadások: 
Önkormányzatok elszámolásai 
Óvodai Társulás egyéb m ködési célú támogatása    - 2 378 000,- Ft 
 
 
2.   Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása. 
          
A lakosság számára, társadalmi -, szociálpolitikai és egyéb juttatások jogcímen történ  kifizetések 
utólagos finanszírozására az második félévben 6 212 e Ft érkezett. Önkormányzatunk a rendszeres 
szociális segélyben, normatív lakásfenntartási támogatásban és foglalkoztatást helyettesít  
támogatásban részesül k ellátását biztosítja, melyhez jogcímenként 80% illetve 90% támogatás 
igényelhet . Gyermekétkeztetés támogatására kapott támogatás az eredeti el irányzathoz képest 1 303 
Ft összegben növekedett.  
 
Bevételek:  
Rendszeres pénzbeli ellátások támogatása:    
Rendszeres szociális segély  címen érkez  támogatás                1 228 000,- Ft 
Foglalkoztatást helyettesít  támogatás            2 619 000,- Ft 
Normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen érkez  támogatás          2 365 000,- Ft 

                  6 212 000,- Ft 
 

Óvodás korú gyerekek étkeztetése 
Gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásainak támogatása    340 000,- Ft 
 
Iskolás korú gyerekek étkeztetése 
Gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásainak támogatása    963 000,- Ft 
 
Szociális célú feladatok támogatása:               7 515 000,- Ft 
 
Kiadások: 
Rendszeres pénzbeli ellátások folyósítása :    
Lakosságnak nyújtott rendszeres szociális segély              1 228 000,- Ft 
Lakosság részére foglalkoztatást helyettesít  támogatás            2 619 000,- Ft 
Lakosság részére nyújtott lakásfenntartási támogatás               2 365 000,- Ft 
                  6 212 000,- Ft 
Óvodás korú gyerekek étkeztetése 
Gyermekétkeztetés dologi kiadásai               340 000,- Ft 
Iskolás korú gyerekek étkeztetése 
Gyermekétkeztetés dologi kiadásai                963 000,- Ft 
 
Kiadás összesen:             7 515 000,- Ft 
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3.     Helyi önkormányzatok kiegészít  támogatása 

         
A helyi önkormányzatok kiegészít  támogatása összességében 166 514 e Ft-tal növeli a költségvetési 
el irányzatot. Részletezve a tételeket az év második felében bérkompenzációra 5 112  e forintot 
kaptunk. A Könyvtár által beadott pályázat eredményeként, könyvtári könyvek gyarapítására júniusban 
193 e Ft érkezett, melyet tévesen ezen a jogcímen emeltünk be a költségvetésbe. A 193 e Ft támogatást a 
felhalmozási célú önkormányzati támogatások között kell kimutatni, ezért helyesbítenünk szükséges. 
„Itthon vagy-Magyarország szeretlek” program megrendezéséhez 325 e Ft támogatás érkezett, ez az 
összeg dologi kiadásokra került felhasználásra. Szociális t zifapályázatunk eredményeként 73 m3 fa 
vásárlására 1 298 e Ft támogatás érkezett. Ennek összege 2015. évben került felhasználásra, ezért a 
kiadási oldalon az általános tartalék összegét javasoljuk megnövelni. A szeptember 30-án beadott 
pályázatunk elbírálásának eredményeként december elején 159 972 e Ft rendkívüli támogatás került 
folyósításra. A rendkívüli támogatásra kapott összeget az igénylésben rögzített jogcímekre kellett 
felhasználnunk. A Gyógyfürd  felé fennálló kölcsön és távh szolgáltatás díja teljes összegében 
kiegyenlítésre került. Az F-L-Immo Kft. felé, joger s ítélet alapján ingatlan vásárlásból ered  48 966 e 
Ft, illetve kártérítésként megítélt 16 177 e Ft kötelezettségb l tavaly 16 024 e Ft került kifizetésre. A 
kiegyenlítésre kerül  kölcsön és közm szolgáltatás díja a költségvetésben korábban már beemelésre 
került. Az F-L-Immo Kft részére 2015. évben telek vásárlásra fizetend  32 972 e Ft-tal, továbbá a 
kártérítés címén fizetend  16 177 e Ft-tal az általános tartalék összegét javasoljuk megnövelni. A 
rendkívüli támogatásból 2014. évben felhasznált 110 823 e Ft összeggel az ingatlanvásárlás bevételi 
el irányzatát kívánjuk csökkenteni.  
 
 
Bevételek: 
Önkormányzatok elszámolásai 
Egyéb m ködési célú, központi támogatás bérkompenzáció ellentételezésére      5 112 000,- Ft 
Szociális t zifa vásárlás támogatása      1 298 000,- Ft 
„Itthon vagy- Magyarország szeretlek” program támogatása      325 000,- Ft 
Rendkívüli támogatás                159 972 000,- Ft 
Könyvtári könyvek gyarapítását szolgáló támogatás B116    - 193 000,- Ft 
Könyvtári könyvek gyarapítását szolgáló támogatás B21      193 000,- Ft 
                        166 707 000,- Ft  
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 
Ingatlan értékesítése              - 110 823 000,- Ft  
 
Bevétel összesen:        55 884 000,- Ft 
          
Kiadások: 
Költséghelyek   az 1.sz melléklet szerint: 
Személyi juttatások növelése bérkompenzáció miatt               3  587 000,- Ft 
Munkaadókat terhel  járulékok növelés bérkomp. miatt                   968 000,- Ft 
Óvodai Társulásnak adott egyéb m ködési célú támogatás                  557 000,- Ft 
Bérkompenzációra kapott támogatás kiadási tételei:                5 112 000,- Ft 
 
Jogalkotás: 
Itthon vagy -Magyarország szeretlek” program  dologi kiadásai     325 000,- Ft 

ködési célú tartalék növelése F-L-Immo Kft 2015. évi kötelezettségére       16 177 000,- Ft 
 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 
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Általános  tartalék növelése F-L Immo Kft 2015. évi kötelezettségére           32 972 000,- Ft 
                    
 
 
Estei pénzbeli ellátások 
Általános tartalék növelése szociális t zifa 2015. évi kiadásaira                        1 298 000,- Ft 
 
Kiadás összesen:             55 8844 000,- Ft 
 
 
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 
 
Önkormányzatunk 20 millió Ft összeg  öner  vállalása mellett a 1826/2014. (XII.26.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint a Gyógyfürd fejlesztésre 215 millió Ft vissza nem térítend , fejlesztési 
célú támogatásban részesült. A fejlesztésre kapott támogatás 2015. évben kerül felhasználásra, a kiadási 
oldalon a felhasználási célként az általános tartalékként javasoljuk elkülöníteni.  
 
 
Bevétel: 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 
Fejlesztési célú önkormányzati támogatás fürd fejlesztésre           215 000 000,- Ft 
 
Kiadás:  
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 
Általános tartalék növelése fürd fejlesztésre                 215 000 000,- Ft 
 
 
 
 
         Központi hatáskör  el irányzat változás összesen: 
 
 Bevételi többlet:     276 021 000,- Ft 
 Kiadási többlet:    276 021 000,- Ft 
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II. Saját hatáskör  el irányzat változások: 
 
 
A jogszabályi el írásnak megfelel  költségvetési módosításokat az Önkormányzat és irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek tekintetében is el kell végezni. Ennek megfelel en az Önkormányzat 
költségvetésének módosítását központi hatáskörben és saját hatáskörben, míg a Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal, a Harkányi Kulturális- és Sport Központ, illetve a Harkány Városi Könyvár 
költségvetését saját hatáskörben lehet elvégezni. 
 
 
1. Harkány Város Könyvtár költségvetésnek módosítása 
 
A Könyvtár által nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként 330 e Ft bevétellel terveztünk. Az év során 
használt könyvek értékesítésére került sor. A tényleges befolyó m ködési bevétel 397 e Ft, emiatt 70 e 
Ft összegben meg kell emelni az el irányzat összegét. A költségvetésben 278 e Ft pénzmaradvánnyal 
terveztünk. A jogszabályi változásból ered en 2014. évt l másként kellett meghatározni a 
pénzmaradvány összegét, a helyes összeg 59 e Ft. Az év második félévben a könyvtári dolgozók bérének 
kompenzálására az önkormányzathoz 119 e Ft támogatás érkezett. Az önkormányzat által továbbadott 
támogatásból a munkáltatói járulék el irányzatát szükséges megnövelni. A bevételi és kiadási 
el irányzatok egyez ségéhez a fel nem használt dologi kiadások el irányzatát 149 e Ft összegben 
javasoljuk csökkenteni. 
 
Bevételek: 

ködési bevételek          70 000,- Ft 
Pénzmaradvány       - 219.000,- Ft 
Intézményi támogatás        119 000,- Ft 
          -30 000,- Ft 
 
Kiadások: 
Munkaadói járulék        119 000,- Ft 
Dologi kiadások      - 149 000,- Ft 
         - 30 000,- Ft 
 
 

2. Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása 
 
A Hivatal bevételeit áttekintve több jogcím esetében is igaz, hogy az adott jogcímhez nincs el irányzat 
rendelve vagy az a ténylegesen befolyó bevételnél kisebb összeg . Az év során három választás 
lebonyolításában vett részt a Hivatal. Ezek költségei ellentételezésére 5 235 e Ft m ködési célú 
támogatás érkezett. Egyéb közhatalmi bevétellel nem terveztünk, ezzel szemben építési bírságból 850 e 
Ft, igazgatási szolgálati díjból 18 e Ft folyt be. 870 e Ft összegben javasoljuk megállapítani az egyéb 
közhatalmi bevétek el irányzatát. M ködési bevételként 1 500 e Ft bevétellel terveztünk, ténylegesen 
4 461 e Ft folyt be. 3 000 e Ft-tal meg kell emelni ennek a m ködési bevételek el irányzatának összegét. 
Az eredeti költségvetésben szerepl  13 275 e Ft pénzmaradvány összegét 1 833 e Ft-ra szükséges 
helyesbíteni. Bérkompenzációra 726 e Ft érkezett, melyet az önkormányzat intézményi támogatásként 
ad tovább. A kiadási tételeknél a bérkompenzáció miatt a személyi juttatásokat 572 e Ft összegben, a 
munkaadói járulékokat 154 e Ft összegben kell megnövelni. A személyi juttatások és munkaadói 
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járulékok jogcímei között 1 500 e Ft átcsoportosítást szükséges végezni. A bevételi és kiadási 
el irányzatok egyez ségéhez a dologi kiadásoknál mutatkozó megtakarítást 2 337 e Ft összegben 
javasolt csökkenteni.  
 
 
Bevételek: 
Egyéb m ködési támogatás központi költségvetési szervt l  5 235 000,- Ft 
Egyéb közhatalmi i bevételek         870 000,- Ft 

ködési bevételek       3 000 000,- Ft 
Pénzmaradvány                - 11 442 000,- Ft 
Intézményi támogatás          726 000,- Ft 

-1 611 000,- Ft 
 

Kiadások: 
Személyi juttatások növelése bérkompenzáció miatt     572 000,- Ft 
Munkaadói járulékok növelése bérkompenzáció miatt     154 000,-Ft 
Személyi juttatások csökkenése átcsoportosítás miatt             -1 500 000,- Ft 
Munkaadói járulékok növelése átcsoportosítás miatt   1 500 000,- Ft 
Dologi kiadások csökkentése      -          2 337 000,-Ft 
                  - 1 611 000,- Ft 
 

3. Harkányi Kulturális, és Sport Központ költségvetésének módosítása  
 
A Harkányi Kulturális – és Sport Központ bevételi és kiadási el irányzatát is módosítani szükséges. 
Rendezend  programok támogatására beadott pályázatra 200 e Ft támogatás érkezett. A befolyt 

ködési bevételek 800 e Ft összegben meghaladták az el irányzatot. Bérkompenzációra érkez  126 e 
Ft-ot az önkormányzat intézményi támogatásként add tovább. A pénzmaradvány összegét 926 e Ft-ról 
394 e Ft-ra szükséges helyesbíteni. A bevételi el irányzatnál mutatkozó 594 e Ft növekedés kiadási 
oldalán a személyi juttatásokat 99 e Ft, a munkaadói járulékokat 207 e Ft, a dologi kiadásokat 188 e Ft, 
illetve a beruházási kiadásokat 100 e Ft összegben javasoljuk megnövelni. 
 
Bevételek: 
Egyéb támogatás fejezett l       200 000,- Ft 

ködési bevételek       800 000,- Ft 
Intézményi támogatás       126 000,- Ft 
Pénzmaradvány                 - 532 000,-Ft 
         594 000,-Ft 
 
Kiadások: 
Személyi juttatások         99 000,- Ft 
Munkaadói járulékok       207 000,- Ft 
Dologi kiadások       188 000,- Ft 
Beruházások        100 000,-Ft 
         594 000,- Ft 
 
 

4. Harkány Város Önkormányzatánál saját hatáskörben végzett költségvetés módosítások 
 
 
Az önkormányzat gazdálkodását áttekintve a költségvetésben, illetve a pénzügyi teljesítések során 
sokkal több bevételi, illetve kiadási jogcím dolgozunk, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó 
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költségvetési szerveknél.  Átvizsgálva a bevételi, illetve kiadási jogcímek el irányzatait és a tényleges 
telesülések összegét, több esetben módosítást kell végrehajtanunk, de a költségvetés f összegének 
163.833 e Ft összeg  növekedése csak két tételhez kapcsolódik, a többi tétel esetében egyik el irányzat 
összegének növelése, illetve a másik el irányzat összegének csökkentése kiegyenlíti egymást. A 
folyószámla hitelszerz désnek megfelel en a finanszírozási el irányzatok között mind a bevételi, mind a 
kiadási oldalon meg kell jeleníteni a 160 milliós keretösszeget. A 2014. 02.28-i adósságkonszolidáció 
során a kötvény utáni kötelezettséget az állam átvállalta. A kötvényhez egy fedezeti és egy óvadéki 
számla kapcsolódott. Ezen a két számlán található 3 833 e Ft összeget az adósságkonszolidáció 
részeként be kellett fizetnünk a központi költségvetésbe, azaz ezzel az összeggel kötvénykötelezettség 
került törlesztésre. A továbbiakban felsorolásszer en kerülnek bemutatásra az egyes módosításra 
javasolt bevételi és kiadási jogcímek, és a hozzá rendelt összegek.  
Módosítandó bevételi jogcímek: 
A közhatalmi bevételek között a term föld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja befizetés 
el irányzatát 4 e Ft, az idegenforgalmi adó bevételének el irányzatát 1 000 e Ft,  gépjárm adó bevétel 
el irányzatát 1 100 e Ft, az építményadó bevételi el irányzatát 10 000 e Ft összegben szükséges 
megnöveli, a telekadó bevételi el irányzatát 16 981e Ft összegben javasoljuk csökkenteni.  
Államháztartáson kívülr l, 600 e Ft m ködési célú egyéb támogatás érkezett, melyhez el irányzatot kell 
rendeltünk. Ennek el írása mellett az államháztartáson kívülr l érkez , felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök el irányzatát javasoljuk csökkenteni. 
A pénzmaradvány összegét 73 368 e Ft-ról 68 633 e Ft-ra kell helyesbítenünk, az el irányzat összege 
4 735 e Ft összegben csökken. A 2015. évi kötelez  feladatok támogatására 13 445 e Ft el leg érkezett, 
ezt a tételt is be kell építeni a költségvetésbe.  
Módosítandó kiadási el irányzatok: 
2014.október 1-t l az Óvoda konyha személyi állományai és m ködési kiadásai az önkormányzat 
költségvetését terheli. A 2014. évben jelentkez  október-november havi bér 1 080 e Ft összegben, ennek 
járuléka 265 e Ft növeli az önkormányzat költségeit, dologi kiadásokra 1 834e Ft többlettel számolunk, 
másrészr l az Óvodánál mutatkozó megtakarítás miatt ugyan ezen összeggel, 3 179 e Ft-tal csökkentjük 
a Társulásnak átadandó támogatás összegét. A 2013. évi állami támogatása elszámolása során 5 918 e 
Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, ehhez a kiadáshoz el irányzatot szükséges rendelni. A 
bevételi és kiadási el irányzatok egyez sége úgy biztosítható, hogy a dologi kiadásokat 5 918 e Ft 
összegben csökkentjük. 
 
Bevételek: 
Önkormányzatok elszámolásai 
Közhatalmi bevételek  
Termöföld bérbeadásából befolyó jövedelem utáni szja                 4 000,- Ft 
Építményadó bevétel             10 000 000,- Ft 
Telekadó bevétel            - 16 981 000,- Ft 
Idegenforgalmi adóbevétel              1 000 000,- Ft  
Gépjárm adó bevétel               1 100 000,- Ft  

- 4 877 000,- Ft 
 

Városgazdálkodás 
ködési célú egyéb átvett pénzeszközök               600 000,- Ft 

Szennyvízelvezetés és kezelés 
Fejlesztési célú egyéb átvett pénzeszközök             - 600 000,- Ft 
 
Finanszírozási bevételek 
Finanszírozási m veletek 
Folyószámlahitel felvét             160 000 000,- Ft 
Önkormányzati jogalkotás 
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Pénzmaradvány helyesbítés              - 4 735 000,- Ft 
Önkormányzatok elszámolásai 
2015. évi önkormányzati támogatásra kapott el leg           13 445 000,- Ft   
               168 710 000,- Ft 
 
Bevételek mindösszesen:            163 833 000,- Ft  
 
 
 
 
 
Kiadások: 
Óvodás korú gyerekek étkeztetése 
Átvett konyhai dolgozók személyi juttatása              1 080 000,- Ft 
Óvodás korú gyerekek étkeztetése 
Átvett konyhai dolgozók munkaadói járuléka     265 000,- Ft 
Óvodás korú gyerekek étkeztetése 
Óvoda konyha üzemeltetés dologi kiadásai              1 834 000,- Ft  
Önkormányzati jogalkotás 
Dologi kiadások csökkentése              - 5 918 000,- e Ft  
Önkormányzatok elszámolásai 
Elvonások, befizetések (2013. évi elszámolás)               5 918 000,- Ft  
 
Önkormányzatok elszámolásai  
Óvodai Társulás m ködési célú támogatás csökkentése            - 3 179 000,- Ft 
 
Finanszírozási kiadások 
Folyószámlahitel törlesztés             160 000 000,- Ft 
Kötvény törlesztés                  3 833 000,- Ft 
                163 833 000,- Ft 
 
 
Saját hatáskör  el irányzat változás összesen: 
 
 Bevételi többlet:     162 786 000,- Ft 
 Kiadási többlet:   162 786 000,- Ft 
 
 
 
Harkány, 2015. február 23. 
 
 
 
 
           Képíró Sarolta 
                                                        pénzügyi osztályvezet  

 



 
Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 

/2015.(  .  .) sz. rendelete 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 5/2014.(II.28.)sz. 

rendeletének módosításáról. 
 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2014 évi 
költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
  
 

1.§. 
 

Az Ör.3.§-a az alábbiak szerint módosul 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 

A Képvisel -testület az Önkormányzat a Közös Hivatal és az Intézmények 
együttes 2014. évi módosított költségvetését 
  
  2 108 252.000,00 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül 
    271 375.000,00 Ft személyi juttatással 
     69 999.000,00 Ft munkaadókat terhel  járulékkal 
    558 562.000,00 Ft dologi kiadással 
      5 918.000,00 Ft elvonással és befizetéssel 
    372 354 000,00 Ft felhalmozási kiadással, 
    188 518.000,00 Ft támogatással és pénzeszköz átadással  
    266 447.000,00 Ft általános tartalékkal 
       
   

1 863 888 000,00 Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel 
1.733.173 000,00 Ft költségvetési kiadással, 
  130 715 000,00 Ft költségvetési többlettel, 

 
     
  173 445 000,00 Ft finanszírozási bevétellel, 
  375 079.000,00 Ft finanszírozási kiadással, 
  201 634.000,00 Ft finanszírozási hiánnyal, 
 
   70 919.000,00 Ft el  évi pénzmaradvánnyal, 
 
 

     valamint 
 
    113 f  engedélyezett létszámkerettel, 

 továbbá 
 28 f  közcélú foglalkoztatottal 

állapítja meg. 
                 

 
 
 
 

                 
2.§. 

 



 
Az Ör.4.§-a az alábbiak szerint módosul 

 
A /2014( .  számú rendelet mellékleteiben megállapított címenkénti 
bevételeket és kiadásokat e rendelet módosítja az alábbiak szerint: 
 
A rendelet  1.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 1-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  2.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 2-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  3.sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 3-es számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  4/b sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 4/b számú 
melléklete szerint. 
A rendelet  5/b .sz. mellékletét módosítja jelen rendelet 5/b számú 
melléklete szerint. 
 
 

          
3.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 
 
 
Harkány, 2015. február 
 
 
 
  Baksai Endre Tamás   Dr. Markovics Boglárka 
      polgármester      jegyz  
 
 
 
Kihirdetve:2015.  
 
   
       Dr. Markovics Boglárka  
        jegyz    
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Tisztelt Képvisel -testület! 

Központi jogszabályváltozások következtében – els sorban a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.évi XCIX. törvény rendelkezései 
miatt- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelent s 
mértékben átalakul, amelynek következtében szükséges a helyi szociális ellátásokat 
szabályozó rendelet módosítása vagy újraalkotása. A jobb áttekinthet ség biztosítása végett a 
Hivatal munkatársai javasolják a Képvisel -testületnek az új rendelet megalkotását. 

I. 

A szociális ellátások szabályozásának keretrendszerét meghatározó jogszabályok és az 
azok alapján kialakított települési támogatási rendszer: 

Az Alaptörvény XIX. cikke (1) bekezdése szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden 
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, 
fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén 
minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.  

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Szt.) 2.§ szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének 
önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felel sségén 
túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 

Az  egyenl  bánásmódról  és  az  esélyegyenl ség  el mozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.  
törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 4.§ b) pontja szerint az egyenl  bánásmód követelményét a 
helyi és nemzetiségi önkormányzatok, ezek szervei, jogviszonyaik létesítése során, 
jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) bekezdése szerint a jogszabályok 
megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az Alaptörvényb l ered  
tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedjen a jogrendszer egységébe, megfeleljen a 
nemzetközi jogból és az európai uniós jogból ered  kötelezettségeknek és megfeleljen a 
jogalkotás szakmai követelményeinek. 

2015. március 1- jét l a normatív lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési 
szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra 
vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre kerül az Szt. -b l. Ett l az id ponttól 
kezd en – az átmeneti szabályokban foglaltak kivételével – ezen ellátások biztosítása 
ebben a formában az Szt. alapján nem lehetséges. Helyükbe a települési támogatás lép, 
amennyiben az önkormányzat ezt rendeletében 2015. február 28. napjáig szabályozza. 

Az Szt. 2015. március 1- jén hatályba lép  132. § (4) b bekezdés g) pontja szerint 
felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési 
támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellen rzésének 
szabályait. Az Szt. 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képvisel -testületének a 
települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellen rzésének szabályairól szóló rendeletét legkés bb 2015. február 28-áig kell megalkotnia. 



A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan 
sorolja fel, ilyenek különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végz  személy 
részére,a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére nyújtott támogatás. 

Lehet ségük van tehát az önkormányzatoknak arra, hogy a korábbi lakásfenntartási 
támogatás, adósságkezelési szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a 
méltányossági ápolási díj támogatási céljainak megfelel  ellátási formákat állapítsanak meg a 
települési támogatás keretein belül. 

Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jelleg , így települési támogatás a fenti célokon túl 
bármely más, az önkormányzat által támogatandónak ítélt élethelyzet esetén is nyújtható, az 
Szt. a települési támogatás jogosultsági feltételei tekintetében nem tartalmaz korlátozást. 
Annak eldöntése tehát, hogy az önkormányzat e támogatás keretében mely feltételek 
teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összeg  támogatást nyújt, teljes mértékben az 
önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

A jogosultsági feltételek meghatározásának korlátai, hogy, azoknak kapcsolódniuk kell az 
ellátás céljához, összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, nem ütközhetnek a 
hatályos magyar jogszabályokba és nem tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport 
tekintetében hátrányos megkülönböztetést. 

Az egyetlen kötelez en szabályozandó ellátási forma a létfenntartást veszélyeztet  rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az id szakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd  
személyek részére megállapított rendkívüli települési támogatás. 

A létfenntartást veszélyeztet  élethelyzet fogalmának és az ilyen esetekben nyújtott támogatás 
összegének meghatározása az önkormányzat jogosultsága. 

Fontos követelmény továbbá, hogy a rendeletalkotás során az Szt. általános részében használt 
fogalmak (pl. jövedelem, vagyon, család, háztartás) alkalmazása során, azok törvényi 
meghatározásától nem lehet eltérni. 

Az önkormányzat rendelete lehet séget biztosíthat arra is, hogy ugyanazon személy ugyanarra 
az id szakra tekintettel több jogcímen részesülhessen települési támogatásban. Hozható 
ugyanakkor olyan szabályozás is, amely egyes ellátások párhuzamos biztosítását kizárja. A 
jelenlegi rendelettervezet nem zárja ki az egyes ellátások párhuzamos igénybe vételét. 

A jogszabályi kereteken túl a helyi rendelet megalkotása során több szempontot kell 
figyelembe vennie a Képvisel -testületnek: 

A szociális ellátásokra kapott állami pénzt csak a szociális feladatokra lehet felhasználni, és 
azzal el is kell számolni, tehát a támogatások alultervezése az ellátási feszültségek generálása 
mellett az elszámolást veszélyeztetné. Ugyanakkor a jelen rendelettel megállapított 
támogatások forrásigényének reális tervezésénél figyelembe kell azt is venni, hogy a   
szociális ellátásra kapott normatívát meghaladó forrásigényt  az önkormányzat a helyi 
adóbevételekb l köteles pótolni, amely eddig a beruházások forrása volt.  



A lakásfenntartási támogatás és a közgyógyellátás kifutó rendszere miatt a már megállapított 
támogatások év közben folyamatosan fognak lejárni, s addig a lakásfenntartási támogatás 90 
%-a a régi szabályok szerint visszaigényelhet , illetve a  települési gyógyszertámogatás csak a 
méltányossági közgyógyellátási igazolványok lejártával igényelhet , ezért a jelen rendelettel 
megállapított települési támogatások forrásigénye pontosan nem látható el re. 
Látni kell, hogy a lakásfenntartási támogatás helyébe lép  lakhatáshoz nyújtott települési 
támogatás korábbi feltételek mellett nyújtása messze meghaladná az önkormányzat anyagi 
lehet ségét, ezért ezen ellátás vonatkozásában mind a jogosultsági feltételeknél, mind 
összegszer ségében a rendelet alacsonyabb ellátási szintet eredményez  támogatást tartalmaz. 
A jelent s számú ellátottat érint  lakásfenntartási támogatás és a méltányossági 
közgyógyellátás korábban jegyz i hatáskör volt, ezt a lakásfenntartáshoz nyújtott települési 
támogatás és a gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás esetében is javasoljuk. Az 
önkormányzati segélyek ügyében a Szociális Bizottság döntött, hasonlóan javasoljuk 
megtartani ezt a rendszert a rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás, a 
temetési költségekhez nyújtott települési támogatás és a gyermek/fiatal feln tt rászorultságára 
tekintettel nyújtott települési támogatás esetében is. 

A szakmai érveken túlmen en a települési támogatások rendszerének kialakítása helyi 
politikai ügy is minden településen, nem könny  megtalálni a kényes egyensúlyt az anyagi 
lehet ségek és az igények között. Az önkormányzatok rendeletalkotási stratégiája is több féle 
lehet, lehet oly módon, hogy a támogatásokhoz els  körben óvatosan nyúlnak hozzá, s átlagos 
szinten megmaradnak az ellátások azzal, hogy az év végén a kialakult gyakorlat ismeretében 
felülvizsgálják, s a talán b vebb információk alapján módosítják az ellátásokat. Más stratégia 
az ellátások csökkentését irányozza el  már els  lépésként a rendelkezésre álló anyagi 
források bizonytalansága miatt. 
A beterjesztett rendelet a két stratégia között van, azonban mindenképpen célszer  a 2015-ös  
év végén – a kialakult gyakorlat ismeretében – a támogatási rendszert áttekinteni annak 
érdekében, hogy a teljes önkormányzati forrásból történ  2016-os finanszírozás biztonsága 
megteremthet  legyen.   

II. 

A korábbi ellátások sorsa 

Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-t l a Járási Hivatal hatáskörébe kerül. 

Az eddig biztosított önkormányzati segély átalakul települési támogatássá.  Az 
önkormányzati segély keretében korábban is nyújtott ellátásokat – egy kivétellel - 
gyakorlatilag átemeltük az új rendeletbe. Változást a létfenntartásukat veszélyeztet  
rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére korábban nyújtható kamatmentes kölcsön 
ellátási forma megszüntetése jelent.  Fontos azonban megjegyezni, hogy nem volt korábban 
sem példa ezen ellátási forma igénybe vételére. 

A temetési segélyt a korábbiakban az önkormányzati segély tartalmazta, és annak elkülönült 
kezelése lehetséges volt. A továbbiakban ez nem lehetséges, a jöv ben a rendkívüli 
települési támogatás tartalmazza. Ezért fontos az eljárásrend helyben történ  szabályozása. 

A korábban megállapított normatív lakásfenntartási támogatások jogosultsági idejük 
lejártáig folyósításra kerülnek. A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást a korábbi 
normatív lakásfenntartási támogatástól eltér  módon javasoljuk bevezetni. 



Méltányos közgyógyellátás iránt azok nyújthatnak még be kérelmet, akiknek az 
igazolványuk 2015. május 28-ig lejár. Ebben az esetben a február 28-án hatályos 
szabályozás szerint kell elbírálni, amennyiben a kérelem február 28. napjáig benyújtásra 
kerül. A méltányos közgyógyellátás helyébe a gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési 
támogatás lép, amit az önkormányzat 2015. március 1-t l természetben biztosít. A 
gyógyszertárakkal az elszámolásról külön megállapodást kötünk, valamint a hivatalban is 
külön nyilvántartást kell vezetni a gyógyszervásárlási keret ellen rzésére. 

Harkányban eddig is biztosított volt a méltányossági ápolási díj, ami szolgálati id nek 
számított és betegbiztosítást is nyújtott. A méltányossági ápolási díjat a törvény hatályon 
kívül helyezéssel 2015. március 1-t l megszünteti. A Kormányhivatallal történt egyeztetést 
követ en megállapítható, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15.§. (2) 
bekezdése alapján „a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltér en nem rendelkezik - a 
hatálya alatt keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási 
cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követ en is alkalmazni kell.” 
Ennek megfelel en a korábban megállapított méltányos közgyógyellátások csak 
felülvizsgálat eredményeként szüntethet k meg, amennyiben a jogosultak nem felelnek meg 
a jogosultsági feltételeknek. 

Az új szabályozást a korábbival azonos módon javasoljuk bevezetni azzal, hogy az ápolás 
szükségességét nem csak a háziorvos igazolja, hanem a gondozási szükséglet is határozza 
meg. A gondozási szükséglet megállapítása az egészségi állapoton alapuló szociális 
rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) 
SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével történik. Ezt az adatlapot a 
vezet  gondozó – aki a Siklós Kistérségi Szociális Központ munkatársa és diplomás ápoló - 
szakszer en ki tudja tölteni. A rendelet szerint a gondozási szükségletnek a napi 4 órát meg 
kell haladnia. Jelenleg nincs információnk arról, hogy az így bevezetett települési ápolási díj 
szolgálati id nek és betegbiztosításnak min sülne, innent l a jelenlegi törvény alapján nem 
biztosítási jogviszony, és a támogatott nem kap automatikusan egészségügyi ellátást sem.  

A Kormány T/3115. számon beterjesztett javaslata módosítani tervezi a jelenlegi szabályokat, 
és amennyiben a települési ápolási díj a központi költségvetésr l szóló törvényben 
meghatározott alapösszegének 80 %-át eléri, úgy a jogosult változatlanul biztosított lesz.  

A törvényt március 1-ig már nem tudják módosítani, de várhatóan az a parlament március 
hónapban elfogadja, ezért a rendeletben a juttatás mértékét már így terveztük.  

A méltányossági ápolási díjat eddig is teljes összegben az önkormányzat finanszírozta, ebben 
nincs változás. A folyamatban lév  támogatások kérdésében még nincs szakmai válasz. A 
javasolt feltételeket a táblázat tartalmazza, a támogatás javasolt összege az ápolási díj 
központi költségvetésr l szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80 %-a 
23.600.Ft/hó összeg (a jelenlegivel azonos). A beterjesztett rendelet mellékletét képezi a 
kezel orvos igazolása, mely alapján csak a valóban ápolásra szoruló beteg esetén válik az 
igényl  jogosulttá. 

 

 

 



III.  

Az tervezett egyes ellátások összefoglalása 

 

A rendelet-tervezet alapján Harkány Város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a 
jogosult számára lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást, ápoláshoz nyújtott 
települési támogatást, gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást, rendkívüli 
élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatást –ezen belül temetési költségekhez 
nyújtott települési támogatást, id skorúak települési támogatását, valamint gyermek/fiatal 
feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatást állapíthat meg. 

Az ellátási formák és a jogosultsági feltételek meghatározásánál azt vettük alapul, hogy a 
legrászorultabb réteg ne veszítse el a korábbi szabályozás által nyújtott ellátásokat, a 
jogcímek összeállításánál megpróbáltuk a legkritikusabb élethelyzeteket lefedni, 
figyelemmel voltunk továbbá arra, hogy a felállított új rendszer lehet ség szerint maradjon a 
rendelkezésre álló források szabta keretek között. 

Fontos kiemelni, hogy a rendelet mellékletét képez  kérelmek is átdolgozásra kerültek, illetve 
a térítési díjak vonatkozásában az aktuális térítési díjak kerültek meghatározásra. 

Mellékletek: 

1. melléklet: Jövedelem és vagyonnyilatkozat 

2. melléklet: Kérelem lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás megállapításához 

3. melléklet: Kérelem ápoláshoz nyújtott települési támogatás megállapításához 

4. melléklet: Kérelem gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás megállapításához 

5. melléklet Kérelem rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás 
megállapításához 

6. melléklet Kérelem rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott temetési támogatás 
megállapításához 

7. melléklet  Kérelem gyermek/fiatal feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott települési 
támogatás megállapításához 

8. melléklet Kérelem köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítéshez 

9. melléklet Kérelem étkeztetés megállapításához 

10.melléklet Étkeztetés térítési díja 

11. melléklet Gyermekek napközbeni ellátásának térítési díja    

12. melléklet Orvosi javaslat ápoláshoz nyújtott települési támogatás megállapításához 

13. melléklet Orvosi igazolás gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás 
megállapításához 

A rendelet-tervezet elfogadásához a Mötv. 50. §- alapján min sített többség szükséges. 



Kérem Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjék! 

 

Harkány, 2015. február 22. 

       dr. Lázár-Bognár Bernadett 

         aljegyz  

 

 
 



 
Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  

 /2015. (II.  ) önkormányzati rendelete 
 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról  
(tervezet) 

 
Harkány Város Önkormányzata Képvisel -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. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében,  48.§.(4) bekezdésében, 
62.§.(2) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában valamint a 
gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § 

 
A rendelet célja, hogy Harkány város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az 
önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság 
feltételeit, valamint az igénybevétel módját. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed: 
 
a) város közigazgatási területén életvitelszer en él , a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre, 
b) az a) pontban foglaltakon kívül hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül, arra a rászorulóra, akinek a 
rendkívüli települési támogatás, étkeztetés illetve szállás biztosításának hiánya életét, testi épségét 
veszélyezteti. 
 

3. § 
 
E rendeletben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátással kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a 
képvisel -testület a polgármesterre ruházza át, a másodfokú döntés a Képvisel -testület hatáskörébe 
tartozik. 

 
 
 

 
II. Fejezet 

 
A szociális és gyermekjóléti igazgatás általános szabályai 

 
3. Eljárási rendelkezések 

 
4. § 



 
(1) A települési támogatások iránti kérelmet a Rendelet 2-9 melléklete szerinti nyomtatványon, a Harkányi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. 
(2)  A  személyes  gondoskodásra  irányuló  kérelmet  a  Villányi  Családsegít ,  Gyermekjóléti  és  Szociális  
Központnál kell benyújtani. 
(3) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függ  ellátások esetében a rászorultság 
vizsgálatánál figyelembe kell venni - minden családtag rendszeresen mérhet  jövedelme esetén - a kérelem 
benyújtását megel  hónap jövedelmét. Nem havi rendszerességgel, illetve vállalkozásból vagy stermel i 
tevékenységb l származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megel  tizenkét hónap alatt 
szerzett Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem egy havi átlagát, valamint az Szt. 4. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint a család vagyoni helyzetét. 
(4) A vagyon számbavételénél figyelmen kívül kell hagyni azt a személygépkocsit, amely a kérelmez  
illetve vele közös háztartásban él  személy tartós betegsége, vagy rokkantság miatt indokolt. 
(5) A (4) bekezdés alkalmazása során: 
a) tartósan beteg az  
aa) aki, vagy aki után szül je vagy eltartója magasabb összeg  családi pótlékban részesül, 
ab) aki nagykorú és a háziorvos igazolása alapján olyan krónikus betegségben szenved, ami a 
személygépkocsi rendszeres használatát indokolja. 
b) rokkantnak azt a személyt kell tekinteni, aki rokkantsága okán ellátásban részesül. 
 

5. § 
 

(1) Szociális ellátásra az igényl  akkor jogosult, ha 
a) nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, illetve csatolja a rendelet 1. melléklete szerinti 
jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint a kitöltés alapját képez  igazolásokat, 
b) kérelmez , valamint nagykorú hozzátartozói hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogosultság megállapításához a 
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az adóhatóságtól, illetve a népesség-nyilvántartástól adatokat 
kérjen. 
(2) Amennyiben az igényl  az (1) bekezdés szerinti adatközlésnek a megadott határid re nem tesz eleget, az 
eljárást meg kell szüntetni. 
 

6. § 
 

(1) A Hivatal szükség esetén az igényl  szociális helyzetér l helyszíni szemle/környezettanulmány során 
tájékozódhat. 
(2) Ha a szociális támogatás folyósításának id tartama alatt a támogatott anyagi, szociális és 
lakáskörülményeiben változás következik be, azt 15 napon belül be kell jelenteni a Hivatalhoz. 
(3) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének elmulasztásából ered en jogosulatlanul 
felvett támogatást meg kell szüntetni, és a támogatást jogosulatlanul igénybevev t az elrendelése napján 
érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben visszafizetésére kell kötelezni a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 17. § (1)-(2) bekezdései alapján. 

 
III. Fejezet 

Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások 
 

4. Az ellátások formái 
 

7. § 
 
(1) Harkány Város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára lakásfenntartáshoz 
nyújtott települési támogatást, ápoláshoz nyújtott települési támogatást, gyógyszerkiadáshoz nyújtott 
települési támogatást, rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatást –ezen belül temetési 
költségekhez nyújtott települési támogatást, gyermekek és id skorúak települési támogatását, valamint 
gyermek/fiatal feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatást állapíthat meg.  
 



8. §  
 

Külön jogszabályokban, valamint a rendeletben foglaltak kivételével a szociális rászorultságtól függ  
pénzbeli és természetbeni ellátások esetén jövedelemre való tekintet nélkül nem jogosult támogatásra az aki, 
vagy akinek a családja az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik, 
kivéve az Szt. 4. § (3) bekezdésben meghatározott eseteket. 

 
9. § 

 
(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást, a gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást, 
és az ápoláshoz nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtását követ  hónap els  napjától, hat hónap 
id tartamra kell megállapítani. 
(2) A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell 
folyósítani. 
(3) A havi rendszeres települési támogatások mértéke egy jogosultsági id szak közben nem módosítható.  
(4) Új kérelem a jogosultság lejártát megel  egy hónappal nyújtható be azzal, hogy az új jogosultság 
ebben az esetben az el  jogosultság lejártát követ  naptól lehetséges. 
 
 

10. § 
 
(1) A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására tekintettel nyújtott települési támogatások részben vagy 
egészben természetbeni ellátásként is nyújthatók.  
(2) A természetbeni támogatás lehet különösen a közüzemi díjak vagy a szolgáltatás közvetlen kifizetése, 
személyi térítési díj vagy hátralék kiegyenlítése. 
 

5. Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás 
 

11. § 
(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 
tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
(2) Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távh -szolgáltatás, a csatornahasználat és a 
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törleszt  
részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzel anyag költségeihez lakásfenntartáshoz nyújtott települési 
támogatást biztosíthat az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.   
 

12.  § 
 

(1) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás 
formájában, a lakásfenntartással összefügg  azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 
megfizetésének elmaradása a kérelmez  lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 
(2) A támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról az eljárás során, az összes körülményt mérlegelve 
kell dönteni. 
(3) A támogatás els sorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha 

a) a kérelem közüzemi költség vagy díjhátralék megfizetésének támogatására irányul, vagy 
b) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhet , hogy a kérelmez  a pénzbeli támogatást nem a 

lakásfenntartással összefügg  rendszeres kiadásokra fordítja. 
 

 
13.  § 

 
 

(1)Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában  az egy 
re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és 

a háztartás tagjai egyikének sincs az Sztv.4 §. (1) b) pont szerinti vagyona. 



(2) A kérelmez  támogatásra jogosult, ha a háztartásnak igazoltan van lakbér, albérleti, vagy közüzemi 
díjfizetési kötelezettsége.  
(3) Kérelmet a Rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell 
a) a háztartás - a kérelem benyújtását megel  hónapban keletkezett - közüzemi számláit,  
b) bérleti jogviszony fennállása esetén a bérleti szerz dést,  
c) a Rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem –és vagyonnyilatkozatot. 
(4) A támogatás összege 2.500 Ft-tól 6.000 Ft-ig terjedhet az (5) bekezdésben foglalt táblázat alapján. 
 
 
(5) A támogatás összege a következ k szerint állapítható meg: 
 
  Többszemélyes háztartás Egyszemélyes háztartás 

Támogatás havi összege egy f re jutó jövedelmi értékhatárok az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének százalékáig 

6.000 Ft 50 %-ig (14.500 Ft) 50 %-ig 
4.000 Ft 100% -ig(28.500 Ft) 100%-ig 
3.000 Ft 150 %-ig (42.750 Ft) 150%-ig 
2.500 Ft 200 %-ig (57.000 Ft) 200%-ig 

 
(6) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás az ügyfél kérelmére, a kérelem benyújtásának hónapja 
utolsó napjával megsz nik.  
(7) A támogatás azok számára állapítható meg, akik, illetve a velük egy háztartásban él k a benyújtás 
id pontjában nem jogosultak a 2015. január 1. el tt megállapított lakásfenntartási támogatásra. 
(8) A háztartások egy f re jutó jövedelmének meghatározásánál a Szoc.tv. 4.§ (1) bek. e) és f) pontjai az 
irányadók.  
(9) A támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt kiadások összegét. 

 
 

6. Ápoláshoz nyújtott települési támogatás 
 

14. § 
 

Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 
nagykorú hozzátartozó [Ptk. (8:1. § (1) bekezdés 2. pont] részére biztosítható anyagi hozzájárulás. 
 

15. § 
 

(1) Ápoláshoz nyújtott települési támogatás állapítható meg a hozzátartozónak, amennyiben az alábbi 
együttes feltételeknek megfelel:  
a) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi, és az ápolt személlyel életvitelszer en 
közös háztartásban él, 
b) családban él  kérelmez  esetén az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egyedül él  vagy gyermekét egyedül nevel  esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori összegének 150 %-át, feltéve, hogy 
c) a családban nincs olyan ápolásra alkalmas személy, aki rendszeres pénzellátásban részesül, vagy keres  
tevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történ  munkavégzés kivételével – a napi 4 órát nem 
haladja meg, 
d) a kérelmez  nem részesül a járási hivatal által megállapított ápolási díjban, és az ápolt személyre 
tekintettel más személy sem részesül ápolási díjban, 
e) az Sztv. 4.§ (1) bek. b.) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik az ápoló és családja és 
f) a gondozott állandó felügyeletet vagy jelenlétet igényl  állapota miatt a gondozó keres  tevékenységet az 
- otthon történ  munkavégzés kivételével- a napi 4 órát meghaladóan nem tud folytatni. 
(2) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítása és megszüntetése során az 
Szt. 42. §-ában meghatározott el írásokat megfelel en alkalmazni kell. 



(3) Az (1) bekezdés a) pont tekintetében tartósan betegnek az a személy min sül, akinek - a gondozási 
szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti - gondozási 
szükséglete a napi 4 órát meghaladja és ezt a tényt a háziorvos 12. melléklet szerinti igazolása is 
alátámasztja. 
(4) Az ápolást végz  személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha: 
a) három egymást követ  napon nem személyesen látja el az ápoltat, 
b) az ellen rzést végz  az ápolt elhanyagolását tapasztalja, így különösen az ápolást végz  személy nem 
gondoskodik napi rendszerességgel az ápolt személy alapvet  gondozási, ápolási igényének kielégítésér l, 
az ellátott és lakókörnyezete megfelel  higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet 
kialakulásának megel zésér l. 
(5) Az (4) bekezdés a) pontja alól kivételt képez az ápoló, illetve az ápolt két hónapot nem meghaladó 
fekv beteg-gyógyintézeti ellátása, és az ápoló évente 15 napot meg nem haladó egyéb távolléte. A távollét 
idejére az ápolást végz  az ápolás teljesítésér l más módon köteles gondoskodni. 
 

16. § 
 

(1) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás összege megegyezik a mindenkori költségvetésr l szóló 
törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-ával. 
(2) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a Rendelet 3. melléklete szerinti 
nyomtatványon lehet benyújtani, melyhez az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, a 
vezet  gondozó és a háziorvos 12. melléklet szerinti igazolásait kell csatolni. 
(3) A 15. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükségletet megállapító igazolást a Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal megkeresésére a Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális Központ vezet  
gondozója állítja ki. 
(4) Az ápoláshoz nyújtott települési támogatást a benyújtást követ  hónap els  napjától 6 hónap id tartamra 
kell megállapítani. 
(5) A jogosultsági feltételek meglétét a támogatás megállapítása el tt, annak folyósítása során bármikor, 
illetve annak felülvizsgálatakor a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintéz je környezettanulmány 
készítésével is ellen rizheti. A jogosultsági feltételek fennállásának kétsége esetén a Hivatal Igazgatási 
Osztálya a felülvizsgálat lehet ségével él. 
  

 
7. Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás 

 
17. § 

 
(1) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi 
állapota meg rzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosítható 
természetbeni hozzájárulás. 
(2) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásban csak az a személy részesíthet , aki az Szt. 50. § (1) 
és (2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult. 
(3) A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás kétféle módon nyújtható: havi rendszerességgel és 
rendkívüli jelleggel. 

 
18. § 

 
(1) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy,  
a) akinek a családjában az egy f re jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át, vagy 
b) egyedül él  vagy gyermekét egyedül nevel  esetén a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja 
meg, és 
c) és gyógyszerköltsége legalább az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 30 %-a. 
(2) A havi rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás megállapításának további feltétele, 
hogy a kérelmez  egészségi állapota alapján vélelmezhet  legyen a c) pontban említett gyógyszerköltség 
tartósan, legalább 6 hónapig történ  fennállása. 



(3) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult, aki az Szt. 4.§ (1) b) 
pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik. 
(4) Különös méltánylást érdeml  esetben annak a kérelmez nek is megállapítható a gyógyszerkiadáshoz 
nyújtott települési támogatás, akinek a jövedelme a 18.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott 
jövedelmet 10 %-kal meghaladja. 
 

19. § 
 

(2) Rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás a jogosult számára kizárólag a személyes 
szükségletének kielégítéséhez havonta rendszeresen szedett gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
kiváltásához nyújtható. 
(3) Rendkívüli gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás a jogosult számára kizárólag a személyes 
szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyászati segédeszköz kiváltásához vagy akut betegséghez 
köt  gyógyszer kiváltásához nyújtható. 

 
 

20. § 
 

(1) A havi rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás mértéke a mindenkori 
nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén a 21. § (1) bekezdés szerint igazolt havi rendszeres 
gyógyszerköltség 50 %-a, minden további esetben a havi rendszeres gyógyszerköltség 25 %-a, de nem 
haladhatja meg a Rendelet 23.§ (2) bek-ben foglalt mértéket. 
(2) Az rendkívüli gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás mértéke a mindenkori nyugdíjminimum 
alatti jövedelem esetén a 21. § (2) bekezdés szerint igazolt eseti gyógyszerköltség 50 %-a, minden további 
esetben a gyógyszerköltség 25 %-a, de nem haladhatja meg a Rendelet 23.§ (3) bek-ben foglalt mértéket. 
(3) Havi rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás mellett rendkívüli települési 
gyógyszertámogatás kizárólag különösen indokolt esetben biztosítható. 

21.  § 
 
(1) A havi rendszeres gyógyszerköltség igazolásához a háziorvos a rendszeres gyógyszerekr l és 
gyógyászati segédeszközökr l igazolást állít ki a Rendelet 13. mellékletének megfelel en, mely alapján az 
önkormányzat által kijelölt gyógyszertár a havi költségeket igazolja.  
(2) Az akut betegséghez köt  költséget a kijelölt gyógyszertár a felírt receptek alapján igazolja. 
Gyógyászati segédeszköz szükségessége esetén az eszközt kiadó szolgáltató egyedileg ad igazolást. 
 

22.  § 
 

(1)A gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást a Rendelet 4. melléklete szerinti kérelem 
benyújtásával lehet kezdeményezni. A kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat 
által kijelölt gyógyszertár számára az adatszolgáltatást a kérelmez  engedélyezi. 
(2) A kérelemhez mellékelni kell 
a) a 21. § szerinti igazolást, 
b) a Rendelet 1. melléklete jövedelem és vagyonnyilatkozatot. 

 
23. § 

 
(1) A rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást hat hónap id tartamra kell 
megállapítani.  
(2) A rendszeres gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás havi összege a 12 000,-Ft-ot nem 
haladhatja meg és 1000,-Ft alatt támogatás nem állapítható meg.  
(3) A rendkívüli gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatást alkalmanként kell megállapítani, 
legfeljebb évi három alkalommal úgy, hogy alkalmanként a támogatás összege a 12 000,-Ft-ot nem 
haladhatja meg. 
(4) A támogatást megállapító határozatot a kijelölt gyógyszertárnak meg kell küldeni, aki a kérelmez  felé a 
támogatás összegét természetben érvényesíti.  



(5) A gyógyszertárral történ  elszámolásról külön szerz dés rendelkezik. 
 
 

8. Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás 
 

24.§. 
 

(1) A létfenntartást veszélyeztet , rendkívüli élethelyzetbe került, valamint id szakosan, vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzd  személyek, családok részére rendkívüli települési támogatás nyújtható, 
amennyiben a kérelmez  vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhet , hogy 
problémáját más módon megoldani nem tudja. 
(2) A rendkívüli települési támogatást a polgármester állapítja meg. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha a vagyontalan igényl :  
a) családjában a havi 1 f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130 %-át,  
b) egyedül álló, vagy gyermekét egyedül nevel  személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 160 %-át, és 
önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkez  
többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.  
(4) A (3) bekezdés alkalmazása során többletkiadásnak min sül különösen: a betegség, az elemi kár, 
lakhatás biztosítása vagy meg rzése, ha a gyermek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni, 
ha az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának el segítése indokolt, 
a gyermek nevelésbe vételének megsz nését követ  gyámhivatali visszahelyezés, iskoláztatás biztosítása, 
szociális válsághelyzetben lév  várandós anya gyermekének megtartása, ha a gyermek fogadásának 
el készítéséhez kapcsolódó kiadások biztosítására szükséges. 
(5) A rendkívüli települési támogatást els sorban természetbeni formában kell biztosítani. 
(6) A természetben nyújtott önkormányzati segély formája különösen élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási 
utalvány, tüzel vásárlási utalvány, tüzel anyag vagy a támogatás meghatározott célra történ  átutalása - ide 
értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját, illetve közüzemi szolgáltató díját is - 
lehet. 
 

25.§. 
 
Ha az igényl  életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják a rendkívüli települési támogatás 
bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igényl  nyilatkozata alapján is folyósítható. A kérelem 
elbírálásához szükséges igazolásokat utólag 15 napon belül pótolni kell, ellenkez  esetben a támogatás 
jogosulatlanul felvett ellátásnak min sül. 
 
 
 

26.§. 
(1) Nem állapítható meg rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás annak a 
létfenntartását veszélyeztet  rendkívüli élethelyzetbe került és id szakosan vagy tartósan létfenntartási 
gondokkal küzd  kérelmez nek, aki  

a) az Sztv. 4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. 
b) aktív korúak ellátásában részesült, az ellátás szünetelésének id tartama alatt, amennyiben a 

szünetelést együttm ködés hiányában kellett elrendelni. 
 

27.§. 
 

(1) A létfenntartásukat veszélyeztet  rendkívüli élethelyzetbe kerültek és id szakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzd k részére a rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás 
összege alkalmanként 2000-10.000-Ft lehet azzal, hogy egy család részére naptári évente maximum 30.000-
Ft összeg  segély folyósítható.  
(2) A támogatásban részesítettet elszámolásra lehet kötelezni. 



(3) Az a támogatott, aki elszámolási kötelezettségének önhibájából egymást követ  két alkalommal nem tesz 
eleget, illetve nem m ködik együtt az önkormányzattal, 6 hónapon belül segélyben nem részesülhet. 
(4) A rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályánál kell el terjeszteni a Rendelet 5. mellékletét képez  
formanyomtatványon. 

28.§. 
 

(1) Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési támogatás állapítható meg annak a vagyontalan 
személynek, aki a meghalt személy eltemettetésér l gondoskodott, ha  
a) családjában az egy f re jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 
200 %-a vagy, 
b) egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevel  személy és egy f re jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 220 %-a. 
(2) Az eltemettet  az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás 
iránti kérelmét a haláleset bekövetkezését l számított 30 napon belül nyújthatja be a Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán a Rendelet 6. mellékletét képez  formanyomtatványon. 
(3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolások mellett a temetés költségeit tartalmazó eredeti számlát 
és amennyiben a haláleset helye nem Harkány város közigazgatási területe, a halotti anyakönyvi kivonat 
másolatát is. Az igazgatási osztály ügyintéz je a temetési költségeket igazoló számlára rávezeti az elhunyt 
személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás összegét és a határozat számát, majd az eredeti 
számlát a kérelmez  részére (másolat készítése után) kiadja. 
(4) Ha a kérelmez  szociális körülményei indokolttá teszik, az elhunyt személy eltemettetésének 
költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás a temetés költségeinek kifizetésére el re is adható. Ilyen 
esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határid t, ameddig a kérelmez  köteles a temetés költségeit 
igazoló számláit bemutatni. 
(5) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt támogatás összege a 
helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 15 %-a, különös méltánylást érdeml  esetben –
különösen, ha az elhunyt eltemettetése az eltemettet  létfenntartását veszélyezteti a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költségeinek 50 %-a. 
(7) Az önkormányzat a támogatást közvetlenül, a temetési szolgáltatóhoz is kifizetheti, az önkormányzat 
nevére kiállított számla alapján.  
(8) Nem állapítható meg temetéshez nyújtott rendkívüli települési támogatás annak a személynek,  
a)aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 
b) aki az Sztv. 4.§ (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik. 
 
 

29. § 
 

9.Gyermek/fiatal feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás 
 

(1) Harkány Város Önkormányzata gyermek és fiatal feln tt rászorultságára tekintettel esti és rendszeres 
települési támogatást nyújthat. 
(2) A gyermek és fiatal feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott eseti települési támogatás adható annak a 
gyermeknek, fiatal feln ttnek,  
a) akinek családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át és a család id szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztet  rendkívüli helyzetbe került (pl.: gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szül k 
munkanélkülivé válása), illetve  
b) egyedülálló szül  gyermeke vagy fiatal feln tt esetén az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a család (fiatal feln tt) id szakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztet  rendkívüli helyzetbe került (pl.: gyermek 
tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szül  munkanélkülivé válása). 
(3) Fiatal feln tt részére az (2) bekezdésben foglaltakon túlmen en csak abban az esetben állapítható meg a 
támogatás, ha közép-vagy fels fokú oktatási intézmény tagozatán tanul. 



(4) Egy naptári éven belül az egy gyermeket nevel  család legfeljebb 20.000-Ft erejéig, a kett  vagy több 
gyermeket nevel  család legfeljebb 40.000-Ft erejéig részesíthet  gyermek és fiatal feln tt rászorultságára 
tekintettel nyújtott eseti települési támogatásban.  
(5) Azon gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári éven belül 
csak legfeljebb 10.000-Ft erejéig részesíthet  gyermek és fiatal feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott 
eseti települési támogatásban. 
(6) Azon gyermek/fiatal feln tt, aki (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel 
rászorultságára tekintettel rendszeres települési támogatásban részesíthet  különösen étkezési térítési díjhoz, 
kollégiumi díjhoz, vagy autóbusz bérlet díjához történ  hozzájárulásként, havonta 1000-3000 Ft közötti 
összegben. 
(7) A (6) bekezdés alapján nyújtott támogatás legfeljebb 6 hónapra állapítható meg a kérelem benyújtását 
követ  hónap els  napjától. 
(8) A gyermek/fiatal feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás iránti kérelmet a 
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályánál kell el terjeszteni a Rendelet 7. mellékletét 
képez  formanyomtatványon. 
 

30.§. 
 

(1) A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 
(2) Természetbeni ellátások különösen – a megállapított támogatás összegének erejéig -: 

- gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása; 
- élelmiszerutalvány biztosítása; 
- gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetend  díj átvállalása; 
- tandíj, kollégiumi díj átvállalása; 
- tankönyv-, tanszerellátás költségeinek biztosítása. 

(3) A támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról az eljárás során, az összes körülményt mérlegelve 
kell dönteni. 
(4) A támogatás els sorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha 

a) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) tandíjának, kollégiumi díjának, 
tankönyv-, tanszerellátásának, gyógyszerköltségének, egészségügyi szolgáltatásért fizetett díj 
támogatására irányul vagy 

b) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhet , hogy a szül  (gondozó) a pénzbeli támogatást 
nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja. 
 

10.Gyermekek és id skorúak települési támogatása 
 

31.§ 
 

 A Képvisel -testület az óvodás és általános iskolás gyermekek, valamint a 80. életévüket betöltöttek és az 
annál id sebbek részére természetbeni támogatásként – hivatalból - évente egy alkalommal 
élelmiszercsomagot biztosíthat, az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott forrás 
rendelkezésre állása esetén, képvisel -testületi határozat alapján.  

 
11.Köztemetés 

 
32.§. 

 
(1) Harkány Város Önkormányzata a Sztv. 48.§-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén gondoskodik 
az elhunyt személy közköltségen történ  eltemettetésér l.  
(2) A köztemetést a polgármester rendeli el a halálesetr l való tudomásszerzést követ  30 napon belül. 
(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki 
teherként a területileg illetékes közjegyz nél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a 
köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 
(4) Különös méltánylást érdeml  körülmények fennállása esetén az eltemettetésre köteles személy a 
köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesülhet, ha a 



családjában az egy f re jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét, egyedül él  esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 
(5) Különös méltánylást érdeml  körülménynek min sül különösen, ha a hagyatéki terhek összege 
meghaladja a hagyaték összegét, vagy ha a temetési költségek egy összegben történ  megfizetése az 
örökösök megélhetését veszélyezteti. 
(6) A megtérítésre kötelezett kérelmére polgármester a megtérítési kötelezettség teljesítésére részletfizetést 
engedélyezhet. 
(7) A (5) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettség alóli mentesülés iránti és az (6) bekezdés szerinti 
részletfizetés iránti kérelmet a Rendelet 8. mellékletét képez  formanyomtatványon lehet el terjeszteni. 
 

 
 
 

IV. Fejezet 
Szociális szolgáltatások 

 
12. Az ellátások formái 

 
33. § 

(1) Harkány Város Önkormányzata a szociálisan rászorultak részére a jelen rendeletben szabályozott 
személyes gondoskodást biztosító szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtja. 
(2) Feln tt korúak részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások keretében az 
önkormányzat 

a.) étkeztetést,  
b.) házi segítségnyújtást és  
c.) családsegítést nyújt 

(3) Gyermekek részére az önkormányzat a következ  gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b)gyermekek napközbeni ellátása keretében –óvoda és iskolai napközis foglalkozás. 
(4) Harkány Város Önkormányzata az ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújtó id sek otthona szakosított 
ellátási  formát  a  Centomilla  Szociális  Gondozó  és  Ellátó  Nonprofit  Kft.  által  fenntartott  intézmény  
(Harkány, Ady E.u.34.) keretein belül – feladat ellátási szerz déssel – biztosítja. A Centomilla Szociális 
Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft. tevékenységér l minden évben önálló napirendi pont keretében, átfogó 
értékelést nyújt Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének. 
(5) A házi segítségnyújtást, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Villányi 
Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális Központon keresztül biztosítja, mely tevékenységér l a Központ 
minden évben önálló napirendi pont keretében, átfogó értékelést nyújt Harkány Város Önkormányzata 
Képvisel -testületének. 
(6) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében az ellátást biztosító 
intézménybe történ  felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az intézményvezet höz 
kell benyújtani. A jogviszony keletkezésér l és az ellátás iránti kérelemr l valamint a fizetend  térítési díjról 
az intézmény vezet je dönt. 

 
13.Étkeztetés 

 
34. §. 

 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezésér l 
gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk 
b) egészségi állapotuk 
c) fogyatékosságuk 
d) pszichiátriai betegségük 



e) szenvedélybetegségük vagy 
f) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete 
szerinti formanyomtatványon, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán kell 
benyújtani.  
(3) Az Önkormányzat külön eljárás nélkül köteles az étkezés azonnali lehet ségét felkínálni, annak 
elfogadása esetén az étkeztetést biztosítani azoknak, akik az (1) bekezdésben írtaknak megfelel  helyzetben 
vannak és rászorultságukról a háziorvos, ápolón , véd , nevelési-oktatási intézmény vagy a családsegít  
szolgálat vezet je tesz bejelentést.  
(4) Az étkeztetés történhet szociális segít  általi házhoz szállítással vagy a jogosult általi elvitellel. 
(5) Az étkeztetésért fizetend  térítési díjakat Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
mindenkor hatályos költségvetési rendelete, illetve jelen rendelet 10. számú melléklete tartalmazza 
(6) A fizetésre kötelezettek körét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
114. §-sa szabályozza. 
(7) Az Önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti  
a) azt az ellátottat, akinek családjában az egy f re es  jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét nem éri el, 
b) azt az ellátottat, akinek családja jövedelemmel (Szt. 119/C.§.) nem rendelkezik. 
(8) a (2) bekezdés szerinti formanyomtatványt Rendelet 9. melléklete is tartalmazza. 

 
 
 

14.Házi segítségnyújtás 
35. §. 

 
(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vev  személy saját lakókörnyezetében kell 

biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges, az Sztv. 62.§-ban meghatározott 
ellátást. 

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális 
Központon keresztül biztosítja. 

(3) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése az intézmény vezet je intézkedése alapján 
az Sztv.93.§-94/A.§ rendelkezéseinek megfelel en történik. 

(4) Az ellátás térítésmentes. 
 
 
 

15.Családsegítés 
 

36. §. 
 
(1) Az Sztv. 64.§-sa szerinti családsegítést az önkormányzat a Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és 

Szociális Központon keresztül biztosítja, a Központ Szervezeti és M ködési Szabályzatában 
meghatározott módon.  

(2) Az ellátás térítésmentes. 
 
 

16. Gyermekjóléti Szolgáltatás 
 

37.§. 
                 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális 
keresztül biztosíja. 



(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szül , más törvényes képvisel  kérelmére, 
illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyz , a gyámhivatal vagy bármely 
állampolgár – gyermek veszélyeztetettségére utaló – jelzése alapján végzi. 

(3) A kérelmet el terjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a Szolgálat vezet jénél lehet. 

(4) Az ellátás biztosítását a Szolgálat vezet jének intézkedése alapozza meg. 

(4) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39–40. §-ai határozzák meg. 

17. Óvodai ellátás 

38.§. 

(1) Harkány Város Önkormányzata a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás által fenntartott Harkányi Óvoda 
(7815 Harkány, Dankó P.u.6.) által biztosítja az óvodai ellátást. 

(2)Az óvodai ellátás igénybevételére a nemzeti köznevelésr l  szóló 2011.évi CXC. törvényt kell alkalmazni. 

 
 
             18.Szakosított ellátás 
 

39.§. 
 

(1) A Centomilla Szociális Gondozó és Ellátó Nonprofit Kft. által fenntartott intézmény (Harkány, Ady 
E.u.34.) keretein belül – feladat ellátási szerz déssel – biztosított az id sek részére ápolást, gondozást nyújtó 
tartós bentlakásos ellátás. 
 

19. Szociálpolitikai kerekasztal 
 

40.§. 
 

 (2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. M ködésének kereteit maga határozza 
meg azzal, hogy évente legalább egy alkalommal ülésezik.  
(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
a) a Jogi és Szociális Bizottság elnöke, 
b) a Jogi és Szociális Bizottság küls s tagja 
b) a Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális Központ által delegált személy 
c) az Igazgatási Osztály vezet je, 
d) a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintéz je 
e) Harkány Város jegyz je 
f) Kitaibel Pál Általános Iskola Igazgatója 
g) Harkányi Óvoda vezet je 
h) véd  
i) a területen m köd  civil szervezetek vezet i közül azon személyek, akiket a szociálpolitikai kerekasztal a) 
– h) pontban megnevezett tagjai felkérnek. 

 
 

20. A személyes gondoskodásért megállapítható térítési díjak mértéke 
 

41. §. 
 
(1) A családsegítés, házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  



(2) Az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért 
kell térítési díjat fizetni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a 
Rendelet 11.  számú melléklete tartalmazza. 

(4) A Rendelet 33.§-ban szabályozott étkezés biztosítása esetén a térítési díj mértékét a a Rendelet 10. számú 
melléklete tartalmazza. A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vev  havi 
jövedelmének 30%-át. 

(5) Az alapellátásért megállapított személyi térítési díj mérsékelhet , illetve elengedhet , a hátralék 
befizetésére részletfizetési kedvezmény állapítható meg, ha a személyi térítési díj kifizetése az ellátásban 
részesül  napi megélhetését veszélyezteti. 

(6) A kérelem elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, mely jogkörét a fenntartón keresztül 
gyakorolja. 
(7) A napi megélhetése különösen annak a személynek veszélyeztetett, akinek rendkívüli kiadása volt vagy 
közüzemi hátralékot halmozott fel. 

 
 

V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
42. § 

 
(1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, a rendelkezéseit (2) – (3) bekezdés kivételével a 
folyamatban lév  ügyekben is alkalmazni kell.  
(2) Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás kizárólag annak állapítható meg, akinek a korábbi 
jogszabályok alapján kiállított közgyógyellátási igazolványa lejárt. 
(3) Lakásfenntartáshoz nyújtott támogatás kizárólag annak állapítható meg, akinek a korábbi jogszabályok 
alapján megállapított lakásfenntartási támogatása megsz nt.  
(4) A 2015. január 1. napját megel en megállapított normatív lakásfenntartási támogatásokat a lejáratig 
kell folyósítani. 
 

43. § 
 

(1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a 
szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 8/2003. (V. 07.) önkormányzati rendelet. 
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 
 
Harkány, 2015. február 23. 
 
 
 
  Baksai Endre Tamás    Dr. Markovics Boglárka  
  polgármester     jegyz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Hatásvizsgálat  

 
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 

rendelethez   
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 
 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
I. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: 
 
Társadalmi hatások: 

A rendelet-tervezet elfogadását megel en is szabályozta a képvisel -testület az ellátásokat 
viszont Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 
XCIX. tv. olyan mértékben módosította a szociális ellátások rendszerét, hogy új rendelet 
alkotása vált szükségessé. Az Sztv. 132. § (4) b bekezdés g) pontja szerinti felhatalmazás 
alapján a települési önkormányzatoknak helyi rendeletükben kell szabályozni az általuk saját 
hatáskörben, saját forrásból nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellen rzésének 
szabályait. 
A települési támogatások közül várhatóan a lakásfenntartási támogatásban és az ápolási díjban 
eddig részesül k száma csökkenni fog a jogosultsági feltételek változása miatt. Az ellátásból 
kikerül k, illetve a csökkentett ellátásban részesül k számára mindez jövedelem-csökkenést 
eredményez, amely a társadalmi feszültségeket szül, illetve az eddig támogatott réteg további 
leszakadását eredményezheti. 
Összefoglalva:  
A rendelet elfogadásával Harkány város lakóinak szociális biztonsága bizonyos ellátások 
terén-például a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás- növekszik, egyes korábbi 
ellátások azonban a lakhatáshoz nyújtott települési támogatás vonatkozásában mind a 
jogosultsági feltételeknél, mind összegszer ségében a rendelet alacsonyabb ellátási szintet 
eredményez  támogatást tartalmaz, de miután az önkormányzat az utolsó szociális háló, 
igyekszünk a leginkább rászorult réteget többféle ellátási forma párhuzamos igénybevételének 
lehet ségével segíteni. 
 
 
Gazdasági hatások: 
 
A csökken  szociális támogatások tovább ronthatják az ellátottak életszínvonalát, nehezítik a 
megélhetésüket, emellett a már így is leszakadó hátrányos helyzet  térségek további 
vásárlóer  csökkenést is kénytelenek elszenvedni.  
 
Költségvetési hatások 
 
Az el terjesztésben írtak szerint a 2015-ös gazdálkodási évben az ellátások fedezete 
biztosított, az igazi költségvetési forrásigény nagysága el ször a kifutó támogatások teljes 
megsz nését követ en, a 2016-os évben számszer síthet k.  
Összességében: az önkormányzatnak meg kell találnia azokat a forrásokat, amelyek a jelen 
rendelettel bevezetni kényszerült támogatások emelésével az ellátottak jövedelemcsökkentését  



megállíthatja, illetve keresni kell azokat a támogatási formákat, amelyek  célhoz kötöttek, és  
felhasználásuk eredménye beazonosítható.   
 
 
II. Környezeti és egészségi hatások:  
 
A rendelet elfogadásával Harkány város lakóinak szociális ellátása szabályozottá válik.  A 
rendeletnek közvetett egészségügyi hatása, hogy a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési 
támogatás korábbinál kedvez bb jogosultsági feltételei a szükséges gyógyszerekhez való 
hozzájutást segítik az érintett jogosultaknál. 

 

 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 
A rendeletben foglaltak végrehajtása minimális plusz adminisztratív terhet ró az Harkányi 
Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályára. Az eddig járási szinten intézett normatív 
lakásfenntartási támogatás megszüntetésével és a helyi lakhatáshoz nyújtott települési 
támogatás bevezetésével gyarapszik a helyben intézend  szociális ügyek száma, az aktív 
korúak ellátásának járási hivatalokhoz történ  telepítésével viszont jelent s kapacitások 
szabadulnak fel. A szociális ellátások új rendszeréhez az ügyintéz knek is igazodniuk kell.  

 
 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A helyi szociális rendelet megalkotását Magyarország 2015. évi központi költségvetésnek 
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 89. §-a írja el , 
mely szerint az önkormányzat rendeletét 2015. február 28-ig megalkotja. A szabályozás 
elmaradása az ügyfeleket bizonytalan jogi helyzetbe hozná. 

 
 

V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak. Ezek vonatkozásában a pénzügyi fedezetet a költségvetés biztosítja, de pontos 
pénzügyi kihatását ebben a pillanatban még nem lehet látni. 
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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. február 25-i  ÜLÉSÉRE 

 
4. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
- 

MEGTÁRGYALTA:  
- 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
Rendelet és határozat 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Határozat - Egyszer  többség 
Rendelet – Min sített többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
4. oldal el terjesztés 

Rendelet tervezet 
Vállalkozási szerz dés 

Benyújtott pályázat 
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

Tárgy: A nem közm vel összegy jtött háztartási 
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El terjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének soron következ  
képvisel -testületi ülésére. 

El terjesztés címe: A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása, közszolgáltatási szerz dés 
megkötése 

El terjesztést készítette:Dr. Markovics Boglárka, jegyz  valamint Albrecht Ferenc, m szaki 
osztályvezet  

El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka, jegyz  és Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti F osztálya 2015. január 08. 
napi keltezés  törvényességi felhívásábanmegállapította, hogy Harkány Város Önkormányzat 
Képvisel -testülete mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követett el, mivel nem tett 
eleget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) el írt, 
nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó rendeletalkotási 
kötelezettségének.  

A Vgtv. 45. § (6) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat képvisel -testülete 
számára, hogy a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (4) bekezdése értelmében a 
felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. 

A hivatkozott törvény 44/C.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a 
közszolgáltatás megszervezésér l is, ugyanezen § (2) bekezdése pedig tartalmazza az 
önkormányzati rendelet szabályozási tárgyának körét is. 

„44/C. § (1) A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelez en ellátandó 
közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi 
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begy jtésére 
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A nem közm vel 
összegy jtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezet  

 erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító m vet (a továbbiakban együtt: 
átadási hely) a vízügyi hatóság – az átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyz je véleményének kikérésével – jelöli ki. 

(2) A települési önkormányzat képvisel -testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
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b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a m ködési területnek a határait, amelyen 
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás 
céljából történ  átadási helyet; 

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és id tartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefügg  jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerz dés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás 
igénybevételének módját és feltételeit; 

e) az ingatlantulajdonost terhel  díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás 
ingyenességének eseteit; 

f) az üdül ingatlanokra, az id legesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos szabályokat; 

g) a közszolgáltatással összefügg  személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) értelmében a települési 
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz dés útján biztosítja.  
A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési 
eljárást folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekr l szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint 
nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz dés 
megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerz dés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.  
A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz 2014. évi adatait alapul véve a begy jtött 
háztartási szennyvíz megközelít leg 4500 m3, melynek szállítási és gy jtési díja maximálisan 
6,7 millió forint, mely nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Ennek megfelel en 
közbeszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges. A kötelez  önkormányzati feladat pályázat 
útján történ  meghirdetése elegend . 

A fentiekre tekintettel a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki Osztálya a kötelez  
közszolgáltatás biztosítására árajánlatokat kért be a Harkányban és környékén m köd , 
megfelel  engedélyekkel rendelkez  vállalkozóktól.  

A megkeresett vállalkozók közül csak egy nyújtotta be pályázatát a megadott határid ig. A 
bekért árajánlatot az el terjesztéshez csatoltuk. 

A fentiek alapján a képvisel -testületnek szükséges döntenie a közszolgáltató személyének 
kiválasztásáról; valamint a kiválasztott szolgáltatóval meg kell kötnie az el terjesztéshez 
csatolt közszolgáltatási nyújtására irányuló szerz dést. 
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Ezen kívül szükséges a Vgt. szerinti tartalommal megalkotni a szolgáltatásról szóló rendeletet. 
(A Baranya Megyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívás alapján 
legkés bb 2015. március 10. napjáig!) 

Az el terjesztéshez csatolásra került: a megkeresett szolgáltatók által küldött árajánlatok; a 
közszolgáltatási szerz dés tervezete valamint a megalkotandó rendelet-tervezet. 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály el készít je számára el írja egy el zetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról –önkormányzati rendelet esetében a képvisel  –testület 
tájékoztatását, ezért itt ezekr l rendelkezni kell. 
 

 
Hatásvizsgálat 

 
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A rendelet megalkotásával 
megsz nik az önkormányzati mulasztás által el idézett törvénysért  helyzet. 
 
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben megnevezett 
közszolgáltatóval a háztartási szennyvíz begy jtésére kötelezett ingatlantulajdonosok, 
ingatlanhasználók kötnek szerz dést, így az önkormányzat vonatkozásában ennek 
költségvetést érint  hatása nincs. 
Környezeti és egészségi következménye: a kötelez  közszolgáltatás megszervezésével a 
település term talaja és ivóvízkészlete hatékonyabban védhet . 
 
Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása és rendelkezéseinek betartatása 
növeli az apparátus adminisztratív terheit. 
 

Tisztelt Képvisel -testület! A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat és 
rendelet tervezet megvitatását és annak elfogadását. 

 

Határozati javaslat 

A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó közszolgáltatás 
megszervezésér l; közszolgáltatás nyújtására irányuló szerz dés elfogadásáról 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti F osztálya által 2015. január 08. napján kelt törvényességi 
felhívást megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz. 

1.) A képvisel -testület megállapítja, hogy a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz 
begy jtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére bekért ajánlatok közül a 
………….cég/vállalkozó által nyújtott ajánlat a legkedvez bb. 

2.) Ennek megfelel en a képvisel -testület a legkedvez bb feltételeket nyújtó 
……………………….. céggel /vállalkozóval közszolgáltatás nyújtására irányuló szerz dést 
köt, amelynek tartalmát a bekért árajánlat és az el terjesztéshez csatolt szerz dés-tervezet 



5 

 

szerinti jóváhagyja. A képvisel -testület felhatalmazza polgármestert a közszolgáltatás 
nyújtására irányuló szerz dés aláírására.  

Határid : azonnal 

Felel s: polgármester, jegyz  

 

Dr. Markovics Boglárka 
jegyz  
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Harkány Város Önkormányzat képvisel -
testületének 

 …/2015. (….) számú önkormányzati rendelete 
a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 
 
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 

 
 

A rendelet célja 
 

1. §   A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák 
Harkány város közigazgatási területén keletkez , nem közm vel összegy jtött háztartási 
szennyvíz begy jtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, 
az ezzel összefügg  feladatok eredményes végrehajtását a város term talajának és 
ivóvízkészletének védelme érdekében.  

 
A rendelet hatálya 

 
2. § A rendelet hatálya k i t e r j e d a Harkány város közigazgatási területén található 
azon ingatlanok természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez  
tulajdonosára, vagyonkezel jére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt: 
ingatlantulajdonos), akiknek az ingatlanán keletkez  nem közm vel összegy jtött háztartási 
szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott, valamint a nem közm vel 
összegy jtött háztartási szennyvíz összegy jtésére, elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra. 
 

Alapfogalmak 
 
3. § A rendelet alkalmazásában: 
 

a. nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a 
keletkezés helyér l vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a 
helyben történ  tisztítás és befogadóba vezetés lehet ségének hiányában – gépjárm vel 
szállítanak el ártalmatlanítás céljából. 

 
b. szennyvízbekötés: közüzemi csatornahálózatra való csatlakozás vagy engedélyezett, egyedi 

módon történ  szennyvízkezelés után befogadó használata. 
 

c. a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó 
közszolgáltatás: az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatás, mely 
kiterjed a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíznek az ingatlantulajdonostól 
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történ  átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából történ  átadására. 
 

d. közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerz dés alapján a nem 
közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére jogosult és kötelezett vállalkozás. 

 
 
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje 
 

4. § (1) Harkány Város Képvisel -testülete a város közigazgatási területén keletkez  nem 
közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére (átvételére, elszállítására, 
ártalmatlanítás céljából történ  átadására) közszolgáltatást szervez és tart fenn. 
(2) A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtését csak közbeszerzési eljárás 
vagy – ha a közbeszerzésekr l szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján 
jogosultságot nyert, az önkormányzattal közszolgáltatási szerz dést kötött közszolgáltató 
végezheti. 
(3) A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2015. ….. napjától 2015. … napjáig 
a képvisel -testület által kijelölt ………. Kft-t (………………) kell érteni. 
(4) A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történ  
átvételére köteles a  … hrsz-ú külterületen kialakított, ……………..üzemeltetésében lév  - 
a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség …….. 
számú határozatával engedélyezett – szennyvíztisztító telepen található szippantott szennyvíz 
fogadó m tárgy. 
(5) A (4) bekezdésben megjelölt ártalmatlanítás céljából történ  átadási helyre a nem 
közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó közszolgáltatás 
keretében kizárólag a rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott szennyvíz szállítható. 
(6) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkez , közüzemi csatornahálózatba vagy 
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm.rendeletben meghatározott 
módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási 
szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységre 
és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló  kormányrendeletben meghatározott 
módon gy jteni, ideiglenesen tárolni, szükség szerint elszállíttatásáról a közszolgáltató 
igénybevételével gondoskodni és a rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni. 
(7) A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz összegy jtését, rendszeres 
elszállítását annak összegy jtésére feljogosított közszolgáltatónak történ  átadással az 
ingatlantulajdonosnak kell biztosítani a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján, a 
közszolgáltatás igénybevételével. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a 
tulajdonos nem végeztetheti.  

 
A közszolgáltatási szerz dés 

 
 
5. § (1) A képvisel -testület a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz 
begy jtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárás vagy – ha a 
közbeszerzésekr l szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján jogosultságot 
nyert vállalkozással írásban közszolgáltatási szerz dést köt. 
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerz dést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. 
(3) A közszolgáltatási szerz désnek tartalmaznia kell: 
1. a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait, a 
közszolgáltató elnevezését, azonosító adatait, a közszolgáltatás megkezdésének id pontját és 
id tartamát, 
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2. a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz gy jtésének módját, valamint 
elszállításának a bejelentést l számított maximális idejét, az ártalmatlanítás céljából történ  
átadási helyet, 
3. a közszolgáltató és az önkormányzat jogait és kötelességeit, a közszolgáltató vállalását a 
közszolgáltatás folyamatos, jogszabályi el írásoknak megfelel  teljesítésére, a közszolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, 
4. a közszolgáltatás igazolási és ellen rzési kötelezettségét, annak módját, 
5. a  közszolgáltatás  finanszírozásának  elveit  és  módszereit,  az  önkormányzat  által  vállalt  ez  
irányú kötelezettség esetén a teljesítés feltételeit és biztosítékait, 
6. a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszedésére vonatkozó módszer leírását, a 
díjnak a szerz dés megkötésekor érvényesíthet  legmagasabb mértékét és a díj 
megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást, az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére 
vonatkozó eljárást, 
7. a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási 
kötelezettségét és teljesítésének módját, 
8. a közszolgáltatással összefügg  személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, 
9. a közszolgáltató nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét, 
10. a szerz dés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, a szerz dés felmondásának 
és megsz nésének szabályait. 
(4) A közszolgáltatási szerz désben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni: 
1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 
információk szolgáltatását, 
 
2. a települési igények kielégítésére alkalmas ártalmatlanításra szolgáló hely és létesítmény 
megállapítását, 
3. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását, 
4. a településen m ködtetett különböz  közszolgáltatások összehangolásának el segítését. 
(5) A közszolgáltatási szerz désben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni: 
1. a közszolgáltatás folyamatos és teljes kör  ellátását, 
2. a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer szerinti teljesítését, 
3. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiség  és min ség  járm , gép, eszköz, 
berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettség  szakember 
alkalmazását, 
4. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és b víthet  teljesítéséhez szükséges fejlesztés és 
karbantartás elvégzését, 
5. a közszolgáltatás körébe tartozó nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítására a felügyeletet ellátó hatóság által kijelölt, a rendeletben megállapított 
helyek és létesítmények igénybevételét, 
6. a közszolgáltatás teljesítésével összefügg  adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és 
meghatározott nyilvántartási rendszer m ködtetését, 
7. a fogyasztók számára hozzáférhet  ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer m ködtetését, 
8. a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását, 
9. a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékér l és az alkalmazás 
tapasztalatairól az önkormányzat közgy lésének történ  legalább évenkénti egyszeri 
tájékoztatását. 
(6) A közszolgáltatási szerz dés megsz nik: 
1. a szerz désben meghatározott id tartam lejártával, 
2. a közszolgáltató jogutód nélküli megsz nésével, 
3. elállással, ha a teljesítés még nem kezd dött meg, 
4. felmondással. 
(7) A képvisel -testület és a közszolgáltató a közszolgáltatási szerz dést a vízgazdálkodásról 



4 
 

szóló törvényben meghatározott esetekben mondhatja fel. 
(8) A közszolgáltatási szerz dés felmondási ideje 6 hónap. 
(9) A közszolgáltatási szerz dés felmondása esetén a képvisel -testületnek intézkednie kell, 
hogy a felmondási id  lejártát követ en a közszolgáltatás biztosítva legyen. 

 
A közszolgáltatás díja 

 
 
6.§ (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében a közszolgáltatás 

igénybevételét követ en a helyszínen köteles megfizetni. A számlát a közszolgáltató állítja ki. 
(2) A közszolgáltatási díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza. 
(3) Az egytényez s közszolgáltatási díjat a képvisel -testület egyéves díjfizetési id szakra, 
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint határozza meg. 
(4) A közszolgáltató minden év november 30. napjáig a következ  évre vonatkozóan 
díjkalkuláció készítésével kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a 
közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek költségelemzéssel alátámasztott változása 
mértékének függvényében. 
(5) A közszolgáltatási díj megállapítását, valamint felülvizsgálatát megel en a 
közszolgáltató minden esetben köteles költségelemzést és díjkalkulációt készíteni és azokat 
határid ben az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
 
 
(6) Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a 
költségtervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell. A 
közszolgáltatónak a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, 
elszámolását és díját szigorúan el kell különítenie, és e költségeket a közszolgáltatás díjából 
nem finanszírozhatja. 

 

(7) A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló 
törvény tartalmazza. 

 
 

A közszolgáltató kötelezettségei 
 
7.§ (1) A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített 
különleges rendeltetés , zárt rendszer , gépi üzemeltetés , csepegés, b z- és szaghatást kizáró 
eszközzel és úgy végezhet , hogy az teljes mértékben megfeleljen a környezetvédelmi, 
vízügyi és közegészségügyi el írásoknak. 
(2) A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az 
szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséb l ered  szennyezés esetén 
a közszolgáltató köteles a szennyezés eltakarításáról, a terület szennyez désmentesítésér l, a 
kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról saját költségén 
haladéktalanul gondoskodni. 
(3) A közszolgáltató felel s a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz rendeltetési 
helyére történ  biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyez  telep 
üzemeltet jével igazoltatni kell. 
(4) A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárm veket, a 
közszolgáltatás végzéséhez szükséges eszközöket kizárólag az engedélyezett telephelyen 
szabad tárolni. 
(5) A szállítóeszköz tisztítása és fert tlenítése kizárólag csak engedélyezett mosón végezhet , 
ahol olaj és iszapfogó beépítésre került, továbbá a vízforgató rendszer biztosítja a 
fert tlenít szeres technológiai szennyvíz elreagálásához szükséges feltételeket. 
(6) A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére a közszolgáltatás 
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megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerz dés jön létre, melynek 
keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak 48 órán belül a megrendel vel 
egyeztetett id pontban eleget tenni. A megrendelés történhet írásban (levél, e-mail) vagy 
telefonon. A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles a megrendel  aláírásával 
igazoltatni. 
(7) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a megrendel  
ingatlantulajdonos természetes személyazonosító adatait, valamint lakcímét kizárólag a 
közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellen rzéshez tartja nyilván és kezeli. 
(8) A közszolgáltató a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy 
egyéb módon feltételezhet , hogy a közüzemi csatornahálózatba nem engedhet . 
(9) A közszolgáltató köteles: 
1. folyamatosan gondoskodni a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz 
begy jtésér l a környezetvédelmi szempontoknak megfelel en, 
2. a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvizet a begy jtés napján a rendelet 3. § (4) 
bekezdésében meghatározott átadási helyre szállítani, 
3. ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani, 
4. a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, az elszállított és 
tisztítás céljára átadott nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz mennyiségér l a 
felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak adatot szolgáltatni, 
 
 
5. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiség  és min ség  járm , gép, eszköz, 
berendezéssel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és képzettség  szakembert 
alkalmazni, 
6. a közszolgáltatói tevékenységér l évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a 
tárgyévet követ  év március 31-ig az önkormányzatnak benyújtani. 

 
Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

 
8.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkez , közüzemi csatornahálózatba 
vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett 
háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott módon gy jteni, ideiglenesen tárolni, szükség szerinti 
elszállíttatásáról a közszolgáltató igénybevételével gondoskodni és  a  rendeletben 
megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni. 
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiállított számlát köteles 5 évig meg rizni és 
azt a közszolgáltatónak vagy az önkormányzatnak ellen rzés esetén bemutatni. 
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közm vel összegy jtött háztartási 
szennyvizet az ingatlantulajdonos el zetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az 
ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függ  elszállításáról. 
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezd  id pontja az a nap, amelyen a 
közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdésér l és lényeges feltételeir l az 
ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. 
(5) A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 
kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. A szennyvíz elszállítását arra 
jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti. 
(6) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, megfelel  
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rendszerességgel és id ben igénybe venni és a közszolgáltatás akadálytalan elvégzéséhez 
szükséges feltételeket biztosítani. 
(7) Az ingatlantulajdonos köteles megadni a közszolgáltató részére a közszolgáltatás ellátása 
során a természetes személyazonosító adatait, valamint a lakcímét. 
 

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellen rzés 
 
9.§ (1) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos köteles eleget tenni a nem közm vel 
összegy jtött szennyvíz vonatkozásában a környezetvédelmi és vízügyi jogszabályokban 
meghatározott bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 
(2) Azon közszolgáltatást igénybe vev  ingatlantulajdonosok tekintetében, akik a nem 
közm vel összegy jtött szennyvizüket a közszolgáltatónak adják át, az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségek teljesítésér l a közszolgáltató gondoskodik. 
(3) Az az ingatlantulajdonos, aki a nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz 
kezelésér l közszolgáltatáson kívül gondoskodik, köteles err l a tényr l annak bekövetkeztét 
követ  15 napon belül a közszolgáltató egyidej  tájékoztatása mellett a nyilvántartás számára 
a jegyz höz címzetten írásban nyilatkozni és egyidej leg igazolni, hogy a mentesülés alapjául 
szolgáló feltételeknek megfelel. 
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat megfelel en alkalmazni kell akkor is, ha az 
ingatlantulajdonosnak a nyilvántartásban szerepl  adataiban változás következett be. 
(5) A közszolgáltató jogosult ellen rizni, hogy az ingatlantulajdonos a rendeletnek 
megfelel en igénybe veszi -e a közszolgáltatást. 
 

(6) Az önkormányzat jogosult ellen rizni, hogy az ingatlantulajdonos a keletkezett nem 
közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz elszállításáról a rendeletnek megfelel en 
gondoskodik –e, a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti –e, valamint a 
közszolgáltató a rendeletben foglaltak alapján végzi –e a tevékenységét. 

 
Záró rendelkezések 

 
10.§ (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 

 
 
 
 

Baksai Endre Tamás    Dr. Markovics Boglárka 
polgármester      jegyz  
 

 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Harkány, 2015. február …. 
 
 
 
 
        Dr. Markovics Boglárka 
         jegyz  
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Melléklet a …../2015. (II….) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésével, szállításával és 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj mértéke 

 
 
 

szállítás elhelyezés, 
ártalmatlanítás 

 
összesen 

Ft/m3 
   

 
A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értend k, a közszolgáltatás díjára 
felszámításra kerül a mindenkori ÁFA összege. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS 
 

(Nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz gy jtésére, elszállítására) 
 
 

mely létrejött egyrészr l a HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (7815 Harkány, 
Pet fi S. u. 2-4., adószáma: 15724076-2-02; törzsszám: 724078, képv.: Baksai Endre Tamás 
polgármester, kapcsolattartó: Fischer Erzsébet m szaki ügyintéz , Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal), mint Megrendel  
 
másrészr l Kovács Levente (Vállalkozó nyilvántartási száma: 22061698, adószáma: 
60678724122, lakcím/ székhely: 7815 Harkány, Munkácsy M. u. 17., telephely: 7800 Siklós, 
Ipartelepi út 2.), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alulírt helyen és 
id ben, az alábbi feltételekkel: 
 
1)  Megrendel  a 37/2015.(II.25.) számú kt. határozat alapján megbízza Vállalkozót, hogy a 2) 

pontban megjelölt közszolgáltatási tevékenységet 2015. március hó 01. napjától 2016. 
február 28. napjáig tartó, határozott id szakra vonatkozóan a Megrendel  érdekében 
eljárva folyamatosan ellássa. Vállalkozó a közszolgáltatás folyamatos biztosításáta 
szerz dés hatálya alatt elvállalja. Vállalkozó a 2) pontban meghatározott tevékenység 
ellátása során köteles személyesen eljárni, más személy közrem ködését csak Megrendel  
írásbeli hozzájárulása esetén veheti igénybe.  

 
2)  Vállalkozó a Harkány város közigazgatási területén Megrendel  által szervezett és 

fenntartott nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 
közszolgáltatás ellátását – ennek keretében a szennyvíz gy jtését, elszállítását és erre a 
célra kijelölt és kialakított közcélú ártalmatlanító telepen történ  elhelyezését – 
folyamatosan végzi. Vállalkozó tevékenysége kifejtése során köteles a nem közm vel 
összegy jtött háztartási szennyvíz gy jtésére és szállítására vonatkozó jogszabályi 
el írásokat maradéktalanul betartani. Az ezen pontban foglaltak megszegéséb l adódó 
kártérítési felel sségét Megrendel  jelen szerz dés aláírásával kizárja.  

 
3)  Vállalkozó tevékenységét jelen szerz dés érvényességi ideje alatt id beli korlát és 

behatárolás nélkül végzi. Megrendel  és Vállalkozó kapcsolattartása és a szerz dés 
teljesítése Vállalkozó és a Megrendel  által kijelölt alkalmazottak személyes 
közrem ködése révén valósul meg.  

 
4)  Vállalkozót Harkány Város Önkormányzatának 8/2015 (II.27.) számú rendelete alapján az 

alábbi díjak illetik meg: 
 

Lakossági díj (alapdíj + leürítési díj):      1400,- Ft/m3 
Közületi díj (alapdíj + leürítési díj):      1500,- Ft/m3 

      A szennyvízszippantó gépkocsitól számított 20 
     méternél távolabb lév  szennyvíztárolóból történ  szivattyúzás esetén  5 m3 – ként 300 Ft 
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A díjak a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes 
törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg  módosításáról szóló 2013. évi 
CXIV. törvényben megfogalmazottak figyelembevételével kerültek meghatározásra, 
ezáltal a rezsicsökkentés érvényesítésre került. 

 
Vállalkozó jogosult a fenti mérték és min sítés szerinti díj, valamint az általa elszállított 
mennyiség alapulvételével meghatározott díjat, mint vállalkozási díjat számla ellenében, 
közvetlenül a közszolgáltatás igénybevev jével szemben érvényesíteni. Ezen díj magában 
foglaljaVállalkozónak a szerz dés teljesítése során felmerült valamennyi költségét. A 
Vállalkozó a tárgyhavi érvényesített vállalkozási díjról kiállított számlák 1 db másolati 
példányát havonta, az adott hónapot követ  3. munkanapig köteles Megrendel  
kapcsolattartójaként megjelölt személy részére átadni. Vállalkozó tudomással bír arról, 
hogy a közszolgáltatás megrendelése során a közszolgáltatás tényleges igénybevev je, 
mint Megrendel  és Vállalkozó, mint Vállalkozó között vállalkozási jogviszony 
keletkezik. 

 
5)  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerz dés 4) pontjában meghatározott díjak 

magukba foglalják az általános forgalmi adó összegét. Tudomásul veszi, hogy ezen 
túlmen en sem Megrendel vel, sem pedig a közszolgáltatások tényleges igénybevev jével 
szemben további díjat, vagy egyéb jogcímen költségtérítést nem érvényesíthet.  

 
6)  Vállalkozó saját költségére köteles a jelen szerz dés 2) pontjában meghatározott 

feladatokat ellátni. Ezen túlmen en Vállalkozó köteles erre irányuló kérés esetén, az 
ingatlanokon elhelyezett árnyékszékek tisztítására is, melynek díját szabadon, a 
tulajdonossal közösen állapítja meg. Vállalkozó jelen szerz dés aláírásával kötelezettséget 
vállal a jelen szerz désben meghatározott tevékenységek végzésével kapcsolatos, külön 
jogszabályban meghatározott nyilvántartások naprakész vezetésére, környezetvédelmi 
engedélyek megszerzésére és az abban foglaltak betartására, kötelez  adatszolgáltatások 
teljesítésére. Vállalkozó kijelenti, egyben elismeri, hogy a Harkány Város 
Önkormányzatának 8/2015. (II.27.) számú rendeletében a nem közm vel összegy jtött 
háztartási szennyvíz gy jtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó egyéb el írásokat 
ismeri, annak egy példánya részére jelen szerz dés aláírásával egyidej leg átadásra kerül. 

 
7)  Vállalkozóérvényes megállapodással rendelkezik a Baranya-Víz Zrt. által üzemeltetett, 

közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz tisztítására szolgáló szennyvíztelepre történ  
beszállításra vonatkozóan.  

8)  A jelen szerz dést a felek kölcsönös megegyezéssel az érvényességi id n belül bármikor 
megszüntethetik. Felek rögzítik, hogy jelen szerz dés megsz nik a Vállalkozó jogutód 
nélküli megsz nésével, bármelyik fél elállásával, ill bármelyik fél általi felmondás esetén, 
mely esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv 44/G. §-t kell megfelel en 
alkalmazni. 
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9)  Vállalkozó a szerz dés teljesítése során tudomására jutott üzleti információkat, adatokat, 
illet leg a tevékenysége során realizált forgalmi adatokat köteles üzleti titokként kezelni.  

 
10)  Jelen szerz déssel kapcsolatban felmerül  összes vitás kérdést Felek békés úton 

rendezik. Amennyiben nem sikerül megállapodniuk, úgy jelen szerz désb l fakadó 
jogvitájuk esetén a Siklósi Járásbíróság, illet leg a Pécsi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

 
 
11)  A jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
Jelen szerz dést Felek - mely három eredeti példányban készült - elolvasás után, mint 
akaratukkal mindenben megegyez t, képviseleti jogosultságukat igazolva cégszer en írták 
alá, mellyel egyidej leg elismerik, hogy a szerz dés egy-egy eredeti példányát átvették. 
 
 
Harkány, 2015. március 2. 
 
 
 
 
 
 
  ...............................................................   ........................................................ 
  Harkány Város Önkormányzata                     Kovács Levente 
               Megrendel                 Vállalkozó 
Képviseli: Baksai Endre Tamás, polgármester     
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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. február 25-i  ÜLÉSÉRE 

 
5.. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 

MEGTÁRGYALTA:  
2015. február 24-i ülésén tárgyalja 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Min sített többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 

Rendelet-tervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

 

 

Tárgy: Követelések elengedéseinek eseteir l 
szóló rendelet elfogadása 

Melléklet: Rendelet tervezet 
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. február 25. napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére 

EL TERJESZTÉS CÍME: A követelések elengedésének eseteir l szóló rendelet-tervezet 
elfogadásáról 

EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka, jegyz  

EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 97.§ (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzatokat rendeletalkotási lehet ség illetve kötelezettség 
terheli.  
 
A követelésállomány elengedésér l szóló helyi rendelet nem terjedne ki az adóhatóság által 
nyilvántartott követelésekre, azokra az adótörvények rendelkezései irányadóak. A javaslat egy 
id ponthoz rendelné a - feltételeknek megfelel  - követelésállomány elengedését, amely a 
mindenkori zárszámadás id pontja lenne; tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok el  is 
írják a zárszámadás készítése esetén a követelések értékelését. Így a követelésekr l történ  
lemondás kérését ezzel összhangban kellene megtárgyalni.  
 
A gazdálkodó szervezetek behajthatatlan követelések min sítésével, kezelésével kapcsolatos 
feladatait a Számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (1) bekezdés 10. pontja szabályozza az 
alábbiak szerint. 
10.28behajthatatlan követelés: az a követelés, 
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a 
követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre 
és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéb l következ en a behajthatatlanság – 
nemleges foglalási jegyz könyv alapján – vélelmezhet ), 
b) amelyet a hitelez  a cs deljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési 
eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, 
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, 
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat 
szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 
e)29 amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, 
a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható 
összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a 
veszteséget), amelynél az adós nem lelhet  fel, mert a megadott címen nem található és a 
felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel, 
f) amelyet bíróság el tt érvényesíteni nem lehet, 
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. 

Az Államháztartási törvény az alábbiakról rendelkezik: 
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„Áht. 97. § (1) Az állam, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, 
a nemzetiségi önkormányzatok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követelésér l 
lemondani csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. 

(2)569 A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk 
irányított költségvetési szervek követelésér l lemondani csak törvényben vagy helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 

(3) Az önkéntes teljesítésre történ  felhíváson kívül a központi költségvetésr l szóló törvényben 
megállapított értékhatárt el nem ér  kis összeg  követelést behajtásra el írni nem kell.” 

Az Áht. által hivatkozott szakasz a központi költségvetésr l szóló 2014. évi C. törvény alapján: 

„68. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összeg  követelés értékhatára 
100 000 forint.” 

A rendelet megalkotásának indoka: 

A követelések elengedésének eseteir l szóló rendelet megalkotása fontos lenne annak 
érdekében, hogy a Harkány Város Önkormányzatnál felhalmozódott kintlev ségek évenkénti, – 
zárszámadást megel  – min sítése, értékelése megtörténjen, ennek keretében a törvény illetve 
a rendelet hatálya alá es , speciális feltételekkel rendelkez  követelések leírásra kerülhessenek. 
Az ilyen követelések leírása nem min sül követelés-elengedésnek. 

Fontos lehet azonban az is, hogy az Áht. felhatalmazásával élve az önkormányzati rendelet által 
szabályozott, tágabb körben is sor kerülhessen egyes speciális esetek figyelembe vételére, 
amelyek szintén megalapozhatják egyes követelések elengedését.(pl. kis összeg  követelések, 
közérdek  cél, méltánylást érdeml  körülmények). 

El zetes hatásvizsgálat: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján, mint a lenti jogszabály 
el készít je az alábbi el zetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 
következményeir l, melyr l az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képvisel -testületet. 

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A rendelet megalkotásával 
megvalósulna a behajthatatlannak min síthet  kintlev ségek leírása, ill. egyéb, speciális 
helyzetek testület általi értékelhet ségével a követelések elengedésének lehet sége. 
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: nem jelent s. 
Környezeti és egészségi következménye: nincs ilyen hatás. 
Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása és rendelkezéseinek betartatása 
növeli az apparátus adminisztratív terheit. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: a követelések elengedésének lehet sége nem nyer szabályozást, annak 
alkalmazására nem lesz jogszer  lehet ség. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak.  

Harkány, 2015. február 5.   dr. Markovics Boglárka, jegyz  
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Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 

…/2015.(….) önkormányzati rendelete 
a követelések elengedésének eseteir l 

 

HarkányVárosÖnkormányzatKépvisel -
testületeazAlaptörvény32.cikk.(2)bekezdésébenbiztosítotteredetijogalkotóihatáskörébeneljárva,a
zállamháztartásrólszóló2011.éviCXCV.törvény97.§(2)bekezdésébenkapottfelhatalmazásalapján
akövetkez ketrendeliel: 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra 
ésvalamennyiönállóanm köd vagyönállóanm köd ésgazdálkodóköltségvetésiszerveire. 
 

2.§ 
 

(1)AKépvisel testület–azÁht.97.§(2)bekezdésébenfoglaltakalapján–
azÖnkormányzatotésazirányításaalátartozóköltségvetésiszerveitillet követelésr ltörtén lemon
dáseseteitazalábbiakbanhatározzameg: 

a.) akövetelés–aszámviteliel írásoknakmegfelel kritériumokalapján-
behajthatatlannakmin sül, 

b.) aköveteléskisösszeg ésazönkéntesteljesítésretörtén felhívásnemvezetetteredményre, 
c.) akövetelésbehajtható,deabehajtássalkapcsolatosbecsült(várható)költségekakövetelésöss

zegételérik,vagymeghaladják, 
d.) cs degyezségi megállapodás esetén, 
e.) bírói egyezségkeretében, 
f.) azönkormányzatképvisel -

testületeahelyiönkormányzatokrólszólótörvényésmásjogszabályokáltalmegfogalmazott
közérdek célesetében,haalemondásaközérdek célmegvalósításátszolgáljaésnemellentét
esazállamháztartásrólszólótörvényrendelkezéseivel. 

g.) olyan méltánylást érdeml  körülmények merülnek fel a 
követeléskötelezettjénél,amelyretekintettelakövetelésr lvalólemondásindokolt,ígykülö
nösen:akötelezettrendszeresjövedelemmellegalább1évenemrendelkezik,egészségiállapo
ta,szociálishelyzetemiattképtelen 
akövetelésteljesítésére,éshelyzetemiattakedvez változásajöv bensemvárható,vagyolya
nrendkívüliesemény,káreseménykövetkezikbeakötelezettnél,amelyméltányoskövetelésr

lvalólemondástindokolttáteszi. 
 

(2) A behajthatatlan követeléseket a könyvviteli mérleg bennem lehet kimutatni,azt 
hitelezésiveszteségkéntasajátt kévelszembenlekellírni.Abehajthatatlankövetelésmeghatározásá
tazállamháztartásszervezeteibeszámolásiéskönyvvezetésikötelezettségéneksajátosságairólszóló 
kormányrendelet, és az Önkormányzat számviteli politikája 
rögzíti.Abehajthatatlannakmin sítettkövetelésleírásanemmin sülköveteléselengedésnek. 

 

(3) ASzámviteliszabályokel írásaiszerint,azéveszárásel ttvalamennyiköltségvetésiszervmin s
ítia 
kintlév ségeketésszükségeseténjavaslatotteszabehajthatatlankövetelésekleírására,azértékveszté
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selszámolására. A követelés elengedése tárgyában a döntési hatáskör címzettje, egyedi kérelem 
alapján az itt megjelölt id ponttól eltér  id pontban is határozhat. 

 

 

3.§ 

(1)Azönkormányzatésazirányításaalátartozóköltségvetésiszerveka2.§(1)bekezdés 
a.)pontjábanfoglaltszámviteliel írásokalapjánbehajthatatlannakmin sül követelésr lésaz(1)bek
ezdésb.)pontjábanfoglaltkisösszeg követelésr lazönkormányzatnálapolgármester,apolgármester
ihivatalnálajegyz ,azönkormányzatirányításaalátartozó 
költségvetésiintézménynélazintézményvezet javaslataalapjánapolgármester,írásbafoglalt-
aszámvitelipolitikábanel írtdokumentumokkalalátámasztott-megalapozottdöntésévelmondhatle. 
 
(2) A2.§(1)bekezdésc.)-
g.)pontjábanfoglaltesetekbenajegyz el terjesztésealapjánakövetelésrészbenivagyteljeselengedés
eaKépvisel -testülethatáskörébetartozik. 
 

(3) Akövetelésekelengedésérejogosultakeljárásuksoránalaposanmérlegelikakötelezett(adós)pé
nzügyihelyzetét,személyikörülményeit,azönkormányzattal,önkormányzatiintézménnyelfenntarto
ttüzletiésegyébkapcsolatait,tartóskapcsolateseténamegállapodások,kötelezettségekbetartásávalka
pcsolatosmagatartását,teljesít képességét,azelengedésel nyeitéshátrányait.Azadósságjellegévelé
sakötelezett(adós)helyzetévelösszefügg enazalaposdöntéshezszükségesmindeniratotbekellszere
zni.(Ígykülönösen:jövedelemigazolásokat,azüggyelkapcsolatosszerz déseket,számlákat,pénzügy
imérlegeket,máshatóságok,szervekhatározatait,ítéleteit,döntéseit,tulajdonilapot,stb.) 
 

(4) Akövetelésr lrészbenvagyegészbenlehetlemondani.Részbenvagyegészbenellehettekintenia
késedelmikamatokmegfizetését lis. 
 
(5) Akövetelésekr ltörtén lemondáselbírálásárajogosultmegállapodhatakötelezettel(adóssal)a
követelésbehajtásaésbeszedéseérdekébenazönkormányzatrészérefelajánlottszolgáltatásteljesítésé
ben.Köthet részletfizetésivagykövetelésbeszedését,teljesülésétbiztosítómáspolgárijogiszerz dés
is.(beszámításimegállapodás,tartozásátvállalás,kezesiszerz dés,zálogszerz dés,stb.) 

 

4.§ 
 
Amindenkoriköltségvetésitörvénybenmeghatározottkisösszeg követelésektekintetébenlemond
ani(akövetelésttörölni)csakazokrólazértékhatáralattivev ikövetelésekr llehet,melyekszolgáltat
ásnyújtásból,térítésidíjból,közterület-
használatidíjbólésmunkavállalókkalszembenikövetelésb lszármaznak. 

 

5.§ 

Ezen rendelet nem terjed ki 
azadókmódjárabehajtandókövetelésekre.Abehajthatatlankövetelésnekmin sül adótartozásokat
azadóhatóságazadózásrendjér lszóló2003.éviXCII.törvénybenmeghatározottakszerinttörli. 
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6.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésér l a jegyz  gondoskodik. 
 
Harkány, 2015…………… 

 

 

Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

            polgármester jegyz  

 

A rendelet kihirdetve: 

Harkány, 2015………………………… 

 

 Dr. Markovics Boglárka 

 jegyz  
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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. február 25-i  ÜLÉSÉRE 

 
6. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 

MEGTÁRGYALTA:  
2015. február 24-i ülésén tárgyalja 

 
 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 

Beszerzési szabályzat 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: A közbeszerzési törvény hatálya alá 
nem tartozó Beszerzési szabályzat elfogadása 

Melléklet: Beszerzési szabályzat 
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. február 25.napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére 

EL TERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának 
megtárgyalása és elfogadása 

EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka, jegyz  

EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

Harkány Város Önkormányzat hatályos szabályzatait áttekintve észleltem, hogy városunk 
rendelkezik Közbeszerzési Szabályzattal, ugyanakkor a közbeszerzési értékhatárt el nem ér , 
az alatt maradó, kvázi egyszer  beszerzésekre vonatkozó szabályozás nincs. Ez a hiány 
problémát okoz a szervezet mindennapi életében, ugyanis a rendeltetésszer  m ködés során 
az önkormányzat napi szinten végez különböz  beszerzéseket, rendel meg szolgáltatásokat, 
amelyek menetét a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó esetekben is célszer  
szabályozni a verseny tisztaságának, az esélyegyenl ség, és a közpénzek átlátható 
felhasználásának biztosítása érdekében. 

A fenti helyzet megoldására elkészült az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának tervezete, 
amelyet az el terjesztéshez csatoltunk. Fontos tudni, hogy a csatolt beszerzési szabályzat 
tárgyi hatálya bár nem terjed ki a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalra, a Hivatal 
beszerzései sem maradnak szabályozatlanul, mert a Hivatalra vonatkozó beszerzésekre a 
jegyz  ad ki szabályzatot, jegyz i intézkedés formájában, amely már megtörtént. 

A csatolt szabályzat tervezet f bb paraméterei a következ k: 

- hatálya kiterjed azon beszerzésekre, ahol a beszerzési érték áru-és szolgáltatás esetén: 
nettó 200.000,-Ft-ot; építési beruházás esetén a 300.000,-Ft-t eléri; (az el zetes 
felmérések szerint ezek azok a határok, amelyek értéküket tekintve már 
meghatározóak, és még nem nehezítik meg aránytalanul a napi beszerzések alakulását; 
mert a túl alacsonyan meghatározott beszerzési határoknál a m ködés nehézkessé, az 
adminisztrációs terhek az elérend  céllal arányban nem álló mérték vé válhatnak); 

- részletesen tartalmazza a kivételek körét; 
- minden. a szabályzat hatálya alá tartozó esetben meg kell jelölni a beszerzés 

teljesítésére potenciálisan alkalmas három ajánlattev t;  
- az ajánlatkérések intézéséért és annak dokumentálásáért a beszerzés tárgya szerint 

illetékes osztályvezet k a felel sek; az ajánlattev k személyét a polgármester 
egyetértésével határozzák meg; 

- fontos eldöntend  kérdés az, hogy a beérkezett ajánlatok vonatkozásában a döntési 
jogkör kit illessen meg; a napi m ködés során életszer tlen, hogy minden egyes 
esetben, a legkisebb beszerzésr l is a képvisel -testület döntsön, ugyanakkor bizonyos 
értékhatár felett ez mindenképpen indokolt. Javasoljuk megjelölni azt az értékhatárt, 
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amely alatt a polgármester jogosult dönteni, illetve amelynek elérése esetén a döntés a 
képvisel -testület hatáskörébe tartozik. Ezt természetesen az Önkormányzat 
vagyonrendeletében foglaltakkal is összhangba kell hozni! 

Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy a csatolt Szabályzat tervezetét tekintsék át, és az alábbi 
határozati javaslatot fogadják el. 

 
Határozati javaslat: 

Harkány Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete Harkány Város Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzatának tervezetét megtárgyalta, és azt az el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 
 

Határid : azonnal 
Felel s: jegyz , polgármester 
 
Harkány, 2015. február 14. 
 
       Dr.Markovics Boglárka, jegyz  
         
        



Harkány Város Önkormányzat Szabályzata  

a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekr l 

 

Harkány VárosÖnkormányzat azon beszerzéseit, amelyek nem tartoznak a közbeszerzésekr l 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:Kbtv.) hatálya alá, a verseny tisztaságának, az 
esélyegyenl ség, és a közpénzeket átlátható felhasználásának biztosítása érdekében a 
következ  szabályzat szabályozza. 

 

1. A szabályzat hatálya 
 

1.1. Az szabályzat tárgyi hatálya - az 1. 2. pontban foglalt beszerzések kivételével – 
kiterjed: 
a.) Harkány VárosÖnkormányzat árubeszerzéseire és szolgáltatás megrendeléseire, 

amelyek esetében az ellenszolgáltatás várható ellenértéke a nettó 200.000 Ft-ot; 
b.) építési beruházásaira, amelyek esetében az ellenszolgáltatás várható ellenértéke a nettó 

300. 000 Ft-ot meghaladja. 
1.2.  Az szabályzat hatálya nem terjed ki azokra beszerzésekre amelyek:  

a.) a Kbt. hatálya alá tartoznak; 
b.) a Kbt.9. § és 120. §rendelkezéseiben meghatározott kivételi körbe tartoznak; 
c.) amelyeknél jogszabály meghatározza a beszerzés folyamatát (pl. tervpályázati 

eljárások); 
d.) pályázati támogatásból valósulnak meg és a pályázati útmutató, vagy a támogatási 

szerz dés meghatározza a beszerzés folyamatát; 
e.) az épületüzemeltetés, a közüzemi szolgáltatások vagy energiahordozók beszerzése 

körébe tartoznak; 
f.) az önkormányzat dolgozóinak juttatásához (cafetéria) vagy munkavégzésük szakmai 

támogatásához (szakmai kiadványok, adatbázisok továbbképzések) szükségesek; 
g.) megrendelése az élet vagy testi épség megóvása illetve elháríthatatlan kár vagyveszély 

megel zése miatt haladéktalanul indokolt; 
h.) a szerz déskötés a Kbt. 6. § (1) bekezdés a.) – d.) pontjai szerinti ajánlatkér kkel, 

vagy olyan gazdálkodó szervezettel történik, amelynek részvényei,vagy üzletrészei 
kizárólag a Kbt.6. §(1)bekezdés a.) – d.) pontja szerinti ajánlatkér  tulajdonában 
vannak; 

i.) HarkányVáros Önkormányzat bels  ellen rzésévelkapcsolatos szolgáltatások; 
j.) HarkányVáros Önkormányzata és/vagy a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

szerver számítógépének üzemeltetésére, illetve a hozzájuk kapcsolódó 
rendszergazdaifeladatok ellátására jönnek létre; 

k.) a beszerzés tárgya egyedi, vagy rendkívül specifikus, illetve szellemi tulajdonjoggal 
terhelt.        



1.3. Az szabályzat személyi hatálya kiterjed Harkány VárosÖnkormányzat 
tisztségvisel ire, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztvisel ire, 
ügykezel ire.  

1.4. Az szabályzat a beszerzése irányuló szerz dés megkötésének (vagy megrendelésnek 
megküldésének) el készítéséig szabályozza a beszerzések el készítését és lefolytatását.  

1.5. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzéseire vonatkozó Szabályzatot a 
Jegyz  jegyz i intézkedés formájában adja ki. 

2. Az ajánlattev k meghatározása 

2.1. A beszerzések megrendelését ajánlatkérés el zi meg.Ajánlattételre mindenesetben 
legalább három (a beszerzés teljesítésére alkalmas) potenciális ajánlattev t kell felkérni.  

2.2. A potenciális ajánlattev ket HarkányVáros Önkormányzatára vonatkozó beszerzéseknél a 
beszerzés tárgya szerint illetékes Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó 
osztályvezet  – kivételesen az erre a polgármester vagy jegyz  által külön felkért más 
tisztvisel  vagy köztisztvisel  - a polgármesteregyetértésével határozza meg.A potenciális 
ajánlattev k meghatározását írásban rögzíteni kell.  

3. Az ajánlatkérés 

3.1. A beszerzések megrendelése dokumentálható, a potenciális ajánlattev k részére 
megküldött írásos ajánlatkérés alapján történik. Írásos ajánlatkérésnek min sül az e-mailen és 
a faxon történ  ajánlatkérés is. 

3.2. Az ajánlatkérésnek legalább a következ ket kell tartalmaznia:  
a.) az ajánlatkér  neve; 
b.) az ajánlatkérés tárgya; 
c.) az ajánlatok benyújtásának módja, helye és határideje; 
d.) az ajánlatok elbírálásának szempontja; 
e.) az ajánlatkérés a tájékoztatást adó neve és elérhet sége; 
f.) az ajánlatkérés id pontja; 
g.) az ajánlatkér  aláírása az e-mail történ  ajánlatkérés esetében elegend  az irattári 
példányon. 
 
3.3.Ha a beszerzés tárgya, vagy jellege indokolja, az ajánlatkérés az el  pontban 
foglaltakontúl tartalmazhatja:  
a.) a teljesítésig határidejét vagy id tartamát; 
b.) a szerz dést biztosító mellékkötelezettségeket; 
c.) a fizetési feltételeket; 
d.) a referencia kérését; 
e.) az alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját; 
f.) egyéb a beszerzés vagy a teljesítés szempontjából jelent s követelményeket, 
körülményeket.  
 
3.4. Ha beszerzés tárgya vagy jellege indokolja az ajánlatkéréshez a szerz déstervezet is 
csatolható.  
 



3.5. Az ajánlatkérés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy abból a beszerzés egyértelm en 
azonosítható és meghatározható legyen.  
 
3.6. Az ajánlatok elbírálásának a szempontja alapesetben csak a legalacsonyabb összeg  
ellenszolgáltatás lehet, a beszerzéssel kapcsoltban az ajánlatkér  által - az ellenszolgáltatás 
összegén felül - elvárt követelményeket a beszerzése vonatkozó szerz désben kell 
rögzíteni.Kivételesen - ha beszerzés jellege ezt indokolja, lehet ség van - az ajánlatok 
összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása szerint történ  elbírálása a Kbt. 70. § (3)-(4) 
bekezdésében és a 72. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak megfelel  alkalmazásával.  
 
3.7. Az ajánlatkérés elkészítéséért és dokumentálásáért a közös önkormányzati hivatal azon 
szervezeti egysége a felel s, amelyik feladatkörébe az adott beszerzés tartozik. Az 
ajánlatkérés elkészítéséért felel s ügyintéz t az érintett szervezeti egység vezet je jelöli ki.  
 
3.8.HarkányVáros Önkormányzatára vonatkozó ajánlatkérést a polgármester és a beszerzés 
tárgya szerint illetékes osztályvezet  írja alá. (A 2.2. pontban szerepl  esetben a másik aláíró 
értelemszer en a polgármester vagy a jegyz  által kijelölt más személy.)Az aláírt ajánlatkérés 
megküldéséértés dokumentálásáérta beszerzés tárgya szerint illetékes osztályvezet  felel s. 
 
3.9. Ha beszerzés jellege lehet vé teszi az ajánlatkéréssel egyenérték : az aktuális nyilvános 
árlista, prospektus, szórólap, internetes hirdetés, vagy árlista alapján történ  
beszerzés.Nyilvános árlista alapján történ  beszerzés esetén a nyilvános árlistákat, vagy azok 
másolatát mellékelni kell az el adói ívhez, olymódon hogy azokból a beszerzésre kerül  
termék, vagy szolgáltatás és annak ellenértéke egyértelm en megállapítható legyen.  
 

4. Az ajánlatok elbírálása 
 
4.1.A beérkezett ajánlatok elbírálásához a 3.7. pont szerinti szervezeti egység feljegyzést 
készít, amelyben az ajánlatokat értékeli és az illetékes osztályvezet  javaslatot tesz a nyertes 
ajánlattev re, illetve az ajánlatkérés megismétlésére (érvénytelen ajánlatok vagy 
rendelkezésre álló fedezetnél magasabb összeg  ajánlatok esetén).  
 
4.2. Az el  pontban meghatározott értékelés alapján HarkányVáros Önkormányzatára 
vonatkozó ajánlatkérés esetében az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottakkal 
összhangban………………..Ft értékhatárig a polgármester, ezen értékhatár felett pedig a 
képvisel -testület írásban dönt a nyertes ajánlattev l vagy az ajánlatkérés megismétlésér l.  
 
4.3. Amennyiben a beszerzés megrendelésérea rendelkezésre álló fedezetnél magasabb 
összeg  ajánlatok miatt nem kerülhet sor, az ajánlatkérés megismétlése történhet úgyis,hogy 
az eljárás korábbi ajánlattev it a 4.2. pontban meghatározott döntéshozó írásban felkéri újabb, 
a korábbinál alacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás megajánlására. 
 
4.4. Nem akadálya a nyertes ajánlattev k kiválasztásának és a beszerzés megrendelésének az, 
ha a potenciális ajánlattev k részér l nem érkezett három ajánlat vagy nincs három érvényes 
ajánlat. Ezekben az esetekben azonban a 4.2. pontban meghatározott döntéshozó dönthet 
újabb ajánlattev  vagy ajánlattev k felkérésér l. Újabb ajánlattev , vagy ajánlattev k 
felkérése a korábbi ajánlatkérés alapján történik és az szabályzat2. – 3. címében foglaltakat 
kell értelemszer en alkalmazni.  
 



4.5. Az ajánlatkérés eredményér l a 3.7.szerint kijelölt szervezeti egység- az ajánlatkérés 
megküldésével megegyez  módon - értesíti a beszerzésre ajánlatot adókat.  
 
4.6. Nyertes ajánlattev  meghatározását követ en a 3.7. szerint kijelölt szervezeti egység 
gondoskodik arról, hogy az ajánlatkérésre meghatározott követelmények, és a nyertes 
ajánlatban foglaltak a beszerzése vonatkozó szerz désbe (megrendelésbe) beépítésre 
kerüljenek, továbbá a végleges szerz dés megkötésének idejér l és módjáról értesíti a nyertes 
ajánlattev t.  
 

5. Zárórendelkezések 
 
5.1. Jelen szabályzatot Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete …………számú 
határozatával fogadta el. A Szabályzat 2015. március 1. napján lép hatályba.  
 
5.2.  Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidej leg biztosítani kell, hogy az szabályzat 
rendelkezéseit az 1.3. pontban meghatározott személyek megismerhessék. 
 
 
Harkány, 2015. február 25. 
 
 
 
 
 Baksai Endre Tamás    Dr. Markovics Boglárka 
 polgármester          jegyz  



 

 
 
 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. február 25-i  ÜLÉSÉRE 

 
8. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 
- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.02.24-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
1. oldal el terjesztés 

1 db Szabályzat 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: Harkány Város Önkormányzata 
Településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefügg  Partnerségi Egyeztetési Szabályzata 
elfogadásáról döntés 

Melléklet: 1 db Szabályzat 



El terjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének soron következ  
képvisel -testületi ülésére. 

El terjesztés címe: Harkány Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefügg  Partnerségi Egyeztetési Szabályzata. 

El terjesztést készítette: Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

El terjeszt :  Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

Tisztelt Képvisel -testület! 

A Képvisel -testület a 22/2015.(II.03.) számú Önkormányzati határozatban foglaltak szerint 
elhatározta, hogy elkészítteti Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr l, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekr l kimondja: 

„20. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának közös szabályai 

28. § (1) A koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester, illetve a 
polgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés 

szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelel en, az államigazgatási szervekkel, az 
érintett területi és települési önkormányzatokkal. 

(2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési 
eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szint  jogszabály 
rendelkezésének változása miatti ellentétes – helyi önkormányzati – el írás hatályon kívül 
helyezése esetén. 

(3) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel 
történ  véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelel en, a feladat jellegének 
figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 

(4) A településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben 
megállapított településrendezési követelményeknél megenged bb követelményeket az 
országos településrendezési és építési követelményekr l szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 111. §-ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, 
ha ahhoz az állami f építész, a 40. § (8) bekezdése szerinti esetben a településfejlesztésért és a 
településrendezésért felel s miniszter záró szakmai véleményében hozzájárul. 

21. A partnerségi egyeztetés 

29. § Az önkormányzat – a teljes kör  nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben 
meghatározott határid k figyelembevételével – a tervezés el tt dönt a partnerségi egyeztetés 
szabályairól, amelynek során meghatározza: 

a) az egyeztetésben résztvev k (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és 
eszközeit, 

b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 



c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendjét, 

d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedéseket. 

22. A településfejlesztési koncepció egyeztetésének és elfogadásának szabályai 

30. § (1) A polgármester 

a) a készítend  koncepcióról el zetes tájékoztatót küld a 9. mellékletben meghatározott 
államigazgatási szerveknek, az érintett területi (megyei és f városi) és a közvetlenül érintett 
szomszédos települési önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: érintett területi, települési 
önkormányzat), 

b) az el zetes tájékoztatót ismerteti a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban 
érintett résztvev kkel, 

c) adatszolgáltatási kérelmet küld a Központi Statisztikai Hivatalnak (a továbbiakban: KSH) a 
település szegregációsz rése céljából, továbbá ha indokolt a településrészek kijelölése, a 
településrészek helyzetelemzéséhez szükséges mutatókat is megkéri, csatolva a lehatárolandó 
településrészek határainak leírását. 

Tisztelt Képvisel -Testület! 

A különböz  településfejlesztési és településrendezési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, 
ITS, Rendezési Terv) létrehozásának folyamata tehát jogszabállyal szabályozott. Ezeknek a 
dokumentumoknak a megalkotása fajtánként különböz  eljárási rendet von maga után. Bizonyos 
eljárási szakaszokban, a jogszabályban el írtak szerint, érvényesíteni kell a partnerség elvét, miszerint 
széles társadalmi nyilvánosságot, és véleményezési lehet séget kell biztosítani. Ennek egyik fontos 
eszköze a mellékelt Partnerségi Egyeztetési Szabályzat tervezet. 

Tekintettel a törvényi kötelezettségre, mellékelten el terjesztem Harkány Város Önkormányzata 
Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefügg  Partnerségi Egyeztetési Szabályzata 
tervezetét, és kezdeményezem a Szabályzat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Harkány Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefügg  Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzata elfogadásáról 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete megtárgyalta a Harkány Város Önkormányzata 
Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefügg  Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló 
el terjesztést, és az alábbiak szerint határoz. 

1.) A képvisel -testület jóváhagyja Harkány Város Önkormányzata Településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefügg  Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát, és kéri annak 
alkalmazását a vonatkozó eljárások során. 

Határid : folyamatos 
Felel s: m szaki osztályvezet  
 

Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  



HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL 

ÖSSZEFÜGG  PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATA1 

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történ  egyeztetéseknél a minél szélesebb kör  
véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények megfelel  dokumentálási rendszerének és az 
elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása érdekében a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr l, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29. §-ban el írtak teljesítése érdekében az alábbi Partnerségi Egyeztetési Szabályzatot alkotja meg: 

I. 

Az egyeztetésben résztvev k/partnerek köre 

1. Harkány Város lakossága 

2. valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkez  gazdálkodó szervezet 

3. Harkány Város területén m köd  civil szervezetek 

4. a helyben m köd  egyházak. 

II. 

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehet ségei 

1.1. Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának el segítésére a „http://www.harkany.hu” 
honlapján (továbbiakban: városi honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés tárgyát 
képez  és az egyeztetés során keletkez  dokumentációk megjeleníthet sége érdekében. 

1.2. A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától 
függ en az alábbi táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az 
értelmezéshez szükséges részletezettség  és szükség esetén alátámasztó munkarészeket 
tartalmazó tájékoztatást biztosít az 1.1. pontban megjelölt honlapon, melynek megjelenésér l 
felhívást tesz közzé a városi honlapon és a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal épületében lév  
hirdet táblán. 

                                                             
1A szabályzatot a képvisel -testület a ………………..-i ülésén a …………………………… határozatával fogadta el. 

http://www.harkany.hu/


 

 

Dokumentum Eljárás fajtája El zetes 
tájékoztatás 

Elfogadás el tti 
tájékoztatás 

Településfejlesztési koncepció - Van Van 
Integrált Településfejlesztési 
Stratégia - Nincs Van 

Településrendezési eszközök (helyi 
építési szabályzat, szabályozási terv, 
településszerkezeti terv) 

Teljes eljárás Van Van 
Egyszer sített eljárás Nincs Van 

Tárgyalásos eljárás Nincs Van 
1.3. Az Önkormányzat a partnereket a véleményezés megindulásáról, annak menetér l, 
határidejér l az 1.1. pontban megjelölt városi honlap mellett a helyi sajtó és szórólapok 
igénybevételével értesíti. 

1.4. A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határid ig írásos 
észrevételeket tehetnek az alábbi módokon: 

 Az írásos észrevétel Harkány Közös Önkormányzati Hivatal címére (7815 Harkány, Pet fi S. u. 
2-4.) történ  megküldésével, 

 Elektronikus levélben történ  megküldéssel a titkarsag@harkany.hu e-mailcímre. 

1.5. Az Önkormányzat az eljárás során - annak fajtájától függ en - szükség esetén nyilvános 
fórumot szervez a partnerek tájékoztatása, véleményezési lehet ségének biztosítása érdekében. 

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja 

2.1. A beérkezett véleményeket a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki Osztályvezet je 
összegzi. 

2.2 A véleményekr l készített összegzést ügyiratban kell meg rizni. 

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje 

3.1. Valamennyi beérkez  véleményt a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki 
Osztályvezet je megküldi a fejlesztési dokumentum, illetve a településrendezési eszköz 
készítésével megbízott tervez nek, aki szakmai javaslatot készít a Megbízó részére. 

3.2. A tervez i szakmai javaslat alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki 
Osztályvezet je valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a 
beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát. 

3.3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények elutasításának indokolását a Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal M szaki Osztályvezet je feltölti a városi honlapra. 

3.4. Az el nem fogadott javaslatok elutasításának indoklását a 2.2. pontban jelölt ügyiratban kell 
meg rizni. 

mailto:titkarsag@harkany.hu


 

4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedések 

4.1. Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz jóváhagyásának 
kihirdetését követ  15 napon belül a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal M szaki 
Osztályvezet je az elfogadott települési eszközt teljes terjedelmében megjeleníti a városi 
honlapon. 

III. 

A szabályzat hatálya 

1. Ez a szabályzat ……………………………….-én lép hatályba. 

2. A szabályzatban foglaltakat a hatályba lépést követ en megkezdett, Harkány Város közigazgatási 
területére készül  fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos 
eljárásokra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökr l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni. 

 

Harkány, ……………………………. 

 

 

 Baksai Endre Tamás Dr. Markovics Boglárka 

 polgármester jegyz  

 



 

 
 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. február 25-i  ÜLÉSÉRE 

 
9. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Baksai Endre Tamás 

polgármeter 
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
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: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal 

Szabadságolási terv 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: A polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói 
döntések meghozatala 
Melléklet:  



EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. február 25. napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére 
 
EL TERJESZTÉS CÍME: A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos 
munkáltatói döntések meghozatala 
 
EL TERJESZT : Baksai Endre Tamás, polgármester 
 
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek 2014. évi választásának napjával, 
2014. október 12-ével hatályon kívül helyezte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt (a 
továbbiakban: Pttv.). 
 
Az Országgy lés a Pttv. egyes rendelkezéseit az Mötv.-ben, másokat a közszolgálati 
tisztvisel kr l szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-én 
hatályba lépett, a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 
különös rendelkezésekr l szóló VII/A. fejezetében szabályozta újra. A Kttv. tartalmazza a 
polgármester és az alpolgármester vonatkozásában a szabadsággal, a végkielégítéssel, a 
fegyelmi és kártérítési felel sséggel, a jutalom megállapításával kapcsolatos szabályokat, a 
tisztség megsz nését követ  munkakör átadásának eljárását, valamint a Kttv. azon további 
szakaszainak tételes felsorolását, amelyeket megfelel en alkalmazni kell. 
A Kttv. 225/J. § értelmében  a képvisel -testület a polgármester foglalkoztatási 
jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felel sségének megállapításával kapcsolatos 
hatáskörét nem ruházhatja át.  
 
A Kttv. 225/C. § alapján: 
„(1) A f állású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. 
(2) A polgármester el terjesztésére a képvisel -testület minden év február 28-igjóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak 
megfelel en kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság 
igénybevételér l a képvisel -testületet a következ  ülésen tájékoztatja. A polgármester a 
szabadságot az ütemezést l eltér en csak el re nem látható, rendkívüli esetben, vagy az 
igénybevételt megel en legkés bb tizenöt nappal megtett el zetes bejelentést követ en 
veheti igénybe.  
(3) Minden év január 31-ig a jegyz  által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a 
polgármester el  évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot 
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.  
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkés bb a következ  év 
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.  
(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben 
foglaltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja 
jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki.” 
 



Tájékoztatom a testületet, hogy 2015. évben 25+14 nap szabadsággal rendelkezem, melyet a 
határozat mellékletében meghatározottak szerint vennék igénybe. Ehhez kérem, hogy a 
határozatot elfogadni szíveskedjenek. (A mellékletben feltüntetésre kerül a 2014. évr l 
áthozott szabadság is.) 
 

Határozati javaslat: 
A polgármester 2015. évi szabadságtervének jóváhagyása 

 
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete 
 

1. Baksai Endre Tamás polgármester 2015. évi szabadságának ütemezését jelen 
el terjesztés mellékelte szerinti tartalommal jóváhagyja; 

2. felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételér l a képvisel -testületet az 
igénybevételt követ  ülésén a két ülés között eltelt id szakról szóló beszámoló 
keretében tájékoztassa. 

 
Határid : azonnal, illetve 2015.12.31. 
Felel s : jegyz  
 
 
 
El terjesztés melléklete:  1. melléklet Harkány Város Önkormányzat polgármesterének 

2015. évi szabadságolási terve 
 
 

 
 
 
 

Baksai Endre Tamás  
 polgármester 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet 
 

Harkány Város Önkormányzat polgármesterének  
2015. évi szabadságolási terve 
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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. február 25-i  ÜLÉSÉRE 

 
10.) Egyebek Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Kesjár János 

bizottsági elnök 
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Kesjár János 

bizottsági elnök 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 

MEGTÁRGYALTA:  
2015. február 24-i ülésén tárgyalja 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal  

Rendezvény költségek táblázat 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. 
február 25. napján tartandó rendes ülésére 

EL TERJESZTÉS CÍME: Harkány Város 2015. évi rendezvény naptárában szerepl  
rendezvényekhez kapcsolódó költségkeretek és szervezési alapinformációk 
meghatározása 

EL TERJESZT : Kesjár János bizottsági elnök 

EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kesjár János bizottsági elnök 

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága el zetes egyeztetései, 
illetve a 2015.II.24-én megtartott ülése keretében tárgyalta az elfogadott rendezvénynaptárban 
szerepl  rendezvények költségkeretének meghatározására valamint a rendezvényeket érint  
alapvet  információk megjelölésére vonatkozó napirendet. Ennek eredményeképpen 
csatolásra került egy olyan táblázat, amely a legfontosabb információkat tartalmazza minden 
egyes rendezvényr l. Ezek: id pont, rendezvény neve, forrása, költségvisel  megjelölése és a 
szervezési felel s. A csatolt táblázat elfogadásával áttekinthet bbé és ellen rizhet bbé válik a 
rendezvények lebonyolításának folyamata. Bizottsági elnökként javaslatot tettem az egyes 
rendezvényekr l szóló egyedi beszámolók benyújtására is. Az önkormányzat 2015. évi 
biztonságos m ködése érdekében indokoltnak tartom a 2015. évi rendezvényekre vonatkozó 
költségvetési keret ideiglenes zárolását, tekintettel arra, hogy esetleges nem várt költségek 
jelentkezése esetén a potenciális átcsoportosítási lehet ség adott legyen. Mivel az egyes 
rendezvényeknél más lehet a kötelezettségvállaló, bizottsági elnökként fontosnak tartom, 
hogy a rendezvény szervez  az egyes kötelezettségvállalások el tt egyeztessen a 
költségvisel vel f szabályként el zetesen, kisebb jelent ség  (10.000 Ft alatti) 
kötelezettségvállalás esetén utólagosan.  
 
Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el. 
 
 

Határozati javaslat: 
2015. évi rendezvény naptárban szerepl  rendezvényekhez kapcsolódó költségkeretek és 

szervezési alapinformációk meghatározásához 
 

1. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy a Harkány Város 
2015. évi rendezvény naptárában szerepl  rendezvényekhez kapcsolódó költség 
keretek és szervezési alapinformációk meghatározásáról szóló tervezetet az 
el terjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A képvisel -testület az egyes rendezvényeknél megjelölt szervezési felel s személyt 
kötelezi a rendezvény lebonyolítását követ  30 napon belül a részletes bevételeket és 
kiadásokat tartalmazó pénzügyi beszámoló benyújtására. 
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3. A képvisel -testület elrendeli az Önkormányzat és a M vel dési Ház költségvetésében 
el irányzott rendezvénykeret ideiglenes zárolását.  

4. A képvisel -testület úgy határoz, hogy a rendezvény szervezéséért felel s személy 
csak a költségvisel  el zetes jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget; utólagos 
jóváhagyás csak 10.000 Ft alatti kötelezettségvállalások esetén lehetséges. 

 
 

Határid : azonnal 
Felel s: bizottsági elnök 
 
 
Harkány, 2015. február 20. 
         Kesjár János 
        bizottsági elnök 
         
        



Dátum Rendezvény neve  Rendezvény költségvetése  Forrás   Felel s 

2015.02.13. Vujity Tvrtko el adása          200.000.-   vel dési Ház  Májer Béla 

2015.02.17.  Fejezetek a magyarság störténetéb l         15.000.-   vel dési Ház  Májer Béla 

2015.02.27. Téltemet                     130.000.-   vel dési Ház  Májer Béla 

2015.03.08. N napi rendezvény            389.800.-  vel dési Ház  Májer Béla 

2015.03.21. Tavaszköszönt             150.000.-  Önkormányzat-TDM  Májer Béla 

2015.04.04. Húsvéti játszóház             40.000.-   Önkormányzat-TDM 
           kétoldalú megállapodás Májer Béla 
 
2015.04.10. Költészet napja             40.000.-                         Önkormányzat-TDM  Májer Béla 

2015.04.30. Májusfa állítás                   120.000.-                         Önkormányzat-TDM  Májer Béla 

2015.05.1-2. Fröccsliget-akusztikus koncertek         484.000.-                         Önkormányzat-TDM  Májer Béla 

2015.05.16. Ötödik családi sportnap           155.000.-                        Önkormányzat-TDM  Májer Béla 

2015.05.25. Pünkösdi hagyomány rz  nap          250.000.-                        Önkormányzat-TDM             Májer Béla 

2015.05.30.  Májusfa kitáncolás           100.000.-                         Önkormányzat-TDM  Májer Béla 

2015.05.31. Gyermeknap            500.000.-                         Önkormányzat-TDM             Májer Béla 

2015.06.05. A Nemzeti Összetartozás Napja         100.000.-                         Önkormányzat-TDM             Májer Béla 

2015.06.13-14. Harkányi Búcsú          200.000.                         Önkormányzat-TDM             Májer Béla 



2015.06.15-09.15. Zsigmondy sétány zenés rendezvényei 2.500.000.-                        Önkormányzat-TDM             Májer Béla 

2015.07.25. Horvát Nemzetiségi táncház, Anna bál     127.000.-                         Önkormányzat-TDM             Májer Béla 

2015.08.09. Harkányi XXI. Joola Kupa Nemzetközi 
  Veterán Asztalitenisz Ranglista Verseny    50.000.-                          Önkormányzat-TDM            Májer Béla 
 
2015.08.20-22. Államalapítás Ünnepe, Hosszúhétvége   495.000.-                          Önkormányzat-TDM            Májer Béla 

2015.08.29. Markovics János Emlékverseny           50.000.-                          Önkormányzat-TDM            Májer Béla 

2015.09.4-6. XXI. Szüreti Fesztivál        9.634.000.-                         Önkormányzat-TDM Májer Béla 

2015.09.18-19. Sörfesztivál             635.000.                           Önkormányzat-TDM            Májer Béla 

2015.10.1-2. Id sek világnapja a fürd ben és a  
  vel dési házban             440.000.-                        Önkormányzat-TDM Májer Béla 
 
2015.12.06. Mikulás ünnep    200.000.                        Önkormányzat-TDM Önkormányzat 

2015.12.21-23. Adventi programok     254.000.-                      Önkormányzat-TDM Májer Béla 

2015.12.31. Szilveszteri bál     300.000.-                      Önkormányzat-TDM           Májer Béla 

Nemzeti ünnepeink megrendezésének költségvetése 100.000.-                       Önkormányzat-TDM 
Marketing költségek       300.000.-                      Önkormányzat-TD  Májer Béla 
Rendezvények egyéb költségei              500.000.-                       Önkormányzat-TDM Májer Béla 
Források összesítése:  
Önkormányzat – TDM kétoldalú megállapodása 17.724.000.-  

vel dési Ház költségvetése: 735.000.- 
Források összesen: 16.659.000.- 
Rendezvénybevételek: 1.635.000.- Ebb l M vel dési Ház bevételei: 135.000.- 



 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. február 25-i  ÜLÉSÉRE 

 
10.) Egyebek Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 
- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
Tárgyalja a 2015.02.24-i ülésén 

MEGTÁRGYALTA:  
- 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
1. oldal el terjesztés 

Szerz dés 
 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: Harkányi Gyógyfürd  Zrt. V-VI. 
medencéje felújításának és a VI. medence 
csúszda beszerzésének-építésének 
kivitelezéséhez kapcsolódó 
beszerzési/közbeszerzési feladatok ellátása 

Melléklet:  



El terjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének soron következ  
képvisel -testületi ülésére. 

El terjesztés címe: Közbeszerzési tanácsadó szerz désének jóváhagyása 

El terjesztést készítette: Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

El terjeszt :  Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

 
Harkány Város Önkormányzata az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján vissza nem térítend  
támogatásban részesül. A támogatás mértéke 215 MFt, amely mellé 20 MFt önrészt biztosít 
Önkormányzatunk. A korábbi döntés értelmében a támogatás felhasználása a fürd  V-VI. 
medencéinek felújítására-korszer sítésére fordítódik. A tervez  a szintén korábban meghozott döntés 
alapján beszerzés útján került kiválasztásra, a tervek február 27-ére elkészülnek. A tervek 
elkészültével egy id ben fontos, hogy a kivitelezés közbeszerzése is kiírásra kerüljön. Ennek 
érdekében a tervez  kiválasztásához hasonlóan megtörtént a közbeszerz  kiválasztása. A beszerzéses 
eljárás szabályosan lefolytatásra került, melynek eredményeképp a beruházás beszerzési/közbeszerzési 
feladatainak ellátását az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.-t (1024 Budapest, 
Buday László u 2. I. em. 2., képviseli Nagy László ügyvezet ) nyerte 1.850.000,-Ft + ÁFA vállalási 
díjjal. 

 

Mindezekre tekintettel arra kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a fentieket tudomásul 
venni és a közbeszerz  kiválasztását elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

Közbeszerzési tanácsadó szerz désének jóváhagyása ügyében 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozathoz 
kapcsolódó fürd  felújítási kivitelezés beszerzési/közbeszerzési feladatainak ellátása ügyét 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz. 

1.) A képvisel -testület tudomásul veszi és elfogadja, hogy a lefolytatott beszerzés 
eredményeképp az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozathoz kapcsolódó fürd  felújítási 
kivitelezés beszerzési/közbeszerzési feladatainak ellátását az IMPERIAL TENDER 
Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, Buday László u 2. I. em. 2. képviseli Nagy 
László ügyvezet ) végzi 1.850.000,-Ft + ÁFA vállalási díjjal. 

2.) A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerz vel történ  szerz dés 
aláírására.  

Határid : azonnal 

Felel s: polgármester 

Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 



Határozati javaslat 

a fürd  területén létesítend  csúszda ügyében 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozathoz 
kapcsolódó csúszdaépítés ügyét megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz. 

1.) A képvisel -testület elhatározza, hogy az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozathoz 
kapcsolódó fürd  felújítási kivitelezés csúszdaépítési munkálatait nem a VI.-os számú 
medencéhez kapcsolódóan kívánja megvalósítani, hanem a medencét l m szakilag és 
fizikailag teljesen különállóan. A képvisel -testület egyúttal elhatározza új csúszda tervezését, 
és a medencét l keleti irányban található üres zöldövezetben való megépítését, az eredeti 
csúszda költségének nagyságában. 

2.) A képvisel -testület felkéri a m szaki osztályt, hogy a fürd  vezetésével egyeztetve bonyolítsa 
le az új csúszda terveztetését, engedélyeztetését.  

Határid : azonnal 

Felel s: m szaki osztály 

 


