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ELŐTERJESZTÉS 

 

Harkány Város Polgármesterének 2020. május 15-i döntéséhez 

 

 

Előterjesztés címe: Döntés a Rendezési terv záróvéleményezési dokumentációjának megküldéséről 

 

Előterjesztő: Albrecht Ferenc, beruházási és üzemeltetési mérnök 

 

Előterjesztést készítette: Albrecht Ferenc, beruházási és üzemeltetési mérnök 

 

Szükséges döntés: K-20/2020. (V.15.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Melléklet: 2 db záróvéleményezési dokumentáció, 1 db állami főépítészi egyeztetési dokumentáció 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napján a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a 

képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 

veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.  

 

A jelenlegi helyzetben a veszélyhelyzet fennállásáig az önkormányzat érdekében szükséges döntéseket 

polgármesterként magam hozom meg.  

 

Harkány, 2020. 05.14. 

 

 

       Baksai Endre Tamás  

              polgármester 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

A képviselő-testület 134/2019.(VI.20.) számú határozatában döntött Harkány településrendezési 

eszközei, valamint településképi rendelete módosításáról. A módosítással kapcsolatos főépítészi 

egyeztetéseket és az egyeztetési dokumentációt a HÜBNER Tervező Kft. (7621 Pécs, János u. 8.) 

készítette Dr. Hübner Mátyás vezető tervező vezetésével. Az egyeztetési szakasz sikeresen lezárult, így 

a tervező Úr elkészítette a záródokumentációt. 

A Polgármester Úr a K-12/2020. (IV.21.) számú polgármesteri határozatával a fenti záróvéleményezési 

dokumentációt jóváhagyta, és az megküldésre került az Állami Főépítész részére. Az állami Főépítész 

véleményében kisebb hibákra hívta fel a figyelmet, melynek javítását kérte. 

A javítás megtörtént, és elkészült a javított záróvéleményezési dokumentáció.  

A fentiek alapján az alábbi döntés meghozatala szükséges: 

Az Állami Főépítész véleményének elfogadása mellett a javított záróvéleményezési dokumentáció 

Állami Főépítésznek történő megküldése. 

 

Tekintettel a fentiekre mindezekre kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az alábbi határozati 

javaslatot támogatni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

Döntés a Rendezési terv egyeztetési szakaszának lezárásáról és a záróvéleményezési dokumentációk 

megküldéséről 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak 

szerint határoz: 

 

1. A Polgármester megállapítja, hogy Harkány Város településrendezési eszközök módosításának és a 

Településképi rendelet módosításának véleményezési szakasza lezárult. 

2. A Polgármester a Dr. Hübner Mátyás vezető tervező által elkészített – 1-es pont szerinti tárgyú – Záró 

dokumentációkat megküldi az Állami Főépítész részére a záró dokumentációk kiállítása céljából. 

3. A Polgármester a településrendezési eszközök módosításai közül a 4-es számú kérelmet Állami 

Főépítészi eljárásra bocsátja, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően. 

Határidő: azonnal, 

Felelős:  főépítész., jegyző 

 

Harkány, 2020. május 14.       

   Albrecht Ferenc főépítész sk.
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Harkány Város Polgármesterének 2020. május 15-i döntéséhez 

 

 

Előterjesztés címe: Átfogó értékelés az önkormányzat 2019. évi gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról, valamint beszámoló a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi szakmai 

munkájáról 

 

Előterjesztő: Dr. Kecskeméthy-Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Kecskeméthy-Hohner Éva igazgatási osztályvezető 
 

Szükséges döntés: K-18-19/2020. (V.15.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Melléklet: Gyermekvédelmi beszámoló, Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napján a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a 

képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 

veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.  

 

A jelenlegi helyzetben a veszélyhelyzet fennállásáig az önkormányzat érdekében szükséges döntéseket 

polgármesterként magam hozom meg.  

 

Harkány, 2020. 05. 4. 

 

 

       Baksai Endre Tamás  

              polgármester 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv. (továbbiakban 

Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak 

ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó 

értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi 

megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében írtak alapján, figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletben írtakra 

jelenleg a korona vírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet okán alábbiak irányadóak: 

"Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti." 

A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 

települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és 

állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

Az elkészített, 2019. évre vonatkozó értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) számú 

Korm. rendelet 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.  

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

-  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre 

 vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot 

 terhelő kiadás nagysága, 

-  egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 

 vonatkozó adatok, 

-  gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

 statisztikai adatok. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

-  gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

 (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 

 válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek 

 szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 

-  gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

 ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 



4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

 ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

 tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

 ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 

 érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

 készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők 

 számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak 

 bemutatása. 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

 milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 

 (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

Fent részletezett szempontok alapján elkészítettük Harkány Város Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2019. évre vonatkozó beszámolóját, mely két részből 

áll: 

1. Az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatokról szóló 2019. évre vonatkozó 

beszámoló. 

2. Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ 2019. évi szakmai beszámolója, 

tekintettel arra, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a 

Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központon keresztül biztosítja. 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztett 2019. évre vonatkozó beszámolókat 

elfogadni szíveskedjen! 

 

1. sz. Határozati javaslat: 

Átfogó értékelés az önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak 2019. 

évi ellátásáról 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat Gyermekjóléti és 

Gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Dr. Kecskeméthy-Hohner Éva igazgatási osztályvezető 
 

 

2. sz. Határozati javaslat: 

Beszámoló a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi szakmai munkájáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 



törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere a Villányi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Dr. Kecskeméthy-Hohner Éva igazgatási osztályvezető 
 

 

 

Kelt: Harkány, 2020. május 4. 

 

   Dr. Kecskeméthy-Hohner Éva igazgatási osztályvezető s.k. 

 
 

      



Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

7773 Villány, Deák F. u. 22. 

Telefon: 72/579-240, +36 30/424-8043 

e-mail: csaladsegitovillany@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Éves beszámoló 2019-es évről 

 

         Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelentet és köszönöm, hogy eljöttek a 2019-es  

évet összefoglaló beszámolónkra. A Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe 

2019 –ben  nem változott az előző évhez képest. Szolgálatunk továbbra is 26 településen látja el a 

Családsegítős, gyermekjólét-is feladatokat, valamint 21 településen a házi szociális gondozást. 

Intézményi változások 

A szolgálatot működtető Villányi Mikrótérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak az 

önkormányzati választásokat követően új elnöke van Mayer István Villány Város polgármestere, és új 

alelnöke  Hosszúné Dávid Éva Harkány Város alpolgármestere személyében. 

Személyi változások 

Czár Viktória 2019. április 8-án, 

Zsinka Flóra 2019 augusztus 15-én      kezdett szolgálatunknál családsegítőként. 

Győrmárton Józsefné kolléganő 2019. júniusától a felmentési idejét  töltötte 2020 januártól 

nyugállományban vonult.  

 

A házi szociális gondozásról röviden 

 

A 2019-es évben összesen 274 gondozottat láttunk el naponta,  63350 órában. Ebből személyi 

gondozás 56571 míg a szociális segítés 6779 órát tett ki.  32 kolléganő dolgozik Szolgálatunknál a 

házi gondozásban. Átlagban 8-9 idős embert látnak el segítőink. Gondozónőink  90 %-a szakképzett 

a hiányzó szakképesítések megszerzése folyamatban van.   A  társulás adottságai miatt a terhelésük 

egyenletlen. Ennek ellenére a fluktuáció minimálisra csökkent, új kolléga felvételét a gondozotti 

létszám emelkedése tette szükségessé. A tavalyi  évben  megnövekedtek a  gondozási feladatok  a 

szociális segítések száma pedig lecsökkent. A KSH legfrissebb adataiból jól látszik, hogy 

térségünkben a 65 év feletti népesség aránya magasabb, mint az országos átlag, és folyamatosan 
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növekvő tendenciát mutat. Ebből következik, hogy  emelkedik azok száma, akik igénylik a 

szolgáltatást Ez az ellátási forma sajátos jellegű hisz nem intézményesített keretek közt zajlik, 

hanem a gondozott saját lakókörnyezetében történik. Jellegéből adódóan kihívást jelent az 

ellenőrzés kérdése és a kollégák motivációjának fenntartása. 

Az ellenőrzés hatékonyabbá tételéhez - itt is megragadva az alkalmat - kérem a települések 

polgármestereit, és minden jelzőrendszeri tagot a rendszeres visszajelzésekre, ezzel is segítve a 

munkánkat. 

A motiváció, az  összetartozás erősítésére az év végén egy közös összejövetelt szerveztünk, ami 

nagyon jó hangulatú kellemes este volt. 1 kivétellel minden munkatársunk eljött, ez jelentős pozitív 

változást jelent  az előző évekhez képest, így ennek nagyon örültünk.  

 

Családsegítés:  

A felnőtt családsegítés önkéntes, így a kliensek keresik meg problémáikkal Szolgálatunkat.  Az 

ellátási területünkön mostanra már megismerték, és megszokták a lakosok, hogy akár az intézményi 

elhelyezésben való segítésről vagy hivatalos ügyek intézéséről, esetleg pénzbeli juttatásokhoz való 

hozzájutásról van szó, kollégáim minden esetben igyekeznek megoldani a felmerült problémákat. 

2019-ben  109 fő 433 esetben kereste fel intézményünket.  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, a Katolikus Caritasnál rendszeresen  közreműködünk 

hátrányos helyzetű családoknak élelmiszer csomagok, műszaki cikkek, ruhaneműk  igénylésében. 

Az utóbbi évben jelentősen megemelkedett azoknak az időseknek a száma,  akik intézményi 

elhelyezést szeretnének igényelni. Közülük is többen  vannak, akiknek a jövedelme nem elegendő a 

térítési díj fedezéséhez,  családtagjaik pedig nem képesek, vagy nem vállalják  a költségek 

kiegészítését. 

A megfelelő jövedelemmel rendelkezők sem jutnak azonnal intézményi elhelyezéshez, mert a 

férőhelyek száma jóval alatta marad a igénylők számának. Átmeneti megoldást az ápolási és 

krónikus osztályokon való elhelyezés jelenthet. 

Ezeken kívül Szolgálatunk rendszeresen biztosít  ruhaadományokat, bútorokat, televíziókat és 

minden olyan tárgyat, a klienseinknek,  amit adományba kapunk. Minden felajánlást 

megköszönünk. 

 

Gyermekjólét 2019-évi összegzése: 



Az ellátási területünkhöz tartozó 26 települést 5 családsegítő kolléganő látja el. 

Frőhling Adrienn 6 települést látott el, 

Ganyu Ramóna  9 települést látott el, 

Zsinka Flóra 2 települést gondoz + a harkányi telephelyet vezeti + a tanulmányait végzi a Pécsi 

Tudomány Egyetemen 

Szenténé Waller Lilla 4 település családsegítője + részben a gyermekjólét szakmai vezetői feladatait 

végzi  + a tanulmányait végzi a Pécsi Tudomány Egyetemen 

Czár Viktória 5 település családgondozója. 

Területi elosztás : 

Ellátási terület Családsegítő 

Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva, 

Siklósbodony, Babarcszőlős, Kisdér,  
Frőhling Adrienn 

Kémes, Szaporca, Tésenfa, Ipacsfa,  

Diósviszló, Rádfalva, Szava, Garé, Bisse, 

továbbképzésekért felelős    

Ganyu Ramóna 

Harkány, Kovácshida Zsinka Flóra 

Drávaszabolcs, Drávapalkonya, 

Drávacsehi, Gordisa, 
Szenténé Waller Lilla 

Drávacsepely, Drávaszerdahely, Cún, 

Drávapiski, Márfa, 
Czár Viktória 

A gyermekjólét 2019-es mutatószámai: 

 Szolgálatunk alapellátásban 112 gyermeket, védelembe vétel keretein belül  63-t, szakellátásban  6 

kiskorút  gondozott a tavalyi évben. Két falu kivételével minden településen volt gondozottunk. A 

gépkocsikkal több, mint 25.000 km-t tettünk meg.  

Eseti gondozás 232 alkalommal volt, amit legtöbbször egy- két látogatással, beszélgetéssel vagy 

ügyintézéssel sikerült lezárni.  

A 2018-as évhez képest az alapellátásban gondozott, a védelembe vett gyermekek száma is nőtt, ez 

a növekedés azonban nem jelentős. Az eseti gondozások száma 211- ről 232- re emelkedett. 

Összesen  a tavalyi évben   413 esetet kezeltünk. 



 

 

 

 

 

Gondozási tevékenység  2019. 01. 01. – 2019. 12. 31. 

 

 

 
Alapellátott 

 

Védelembe 

vett 

Szakellátott 

 

Eseti 

gondozott 

Összesen 

 

Összes 

2018 108 53 20 211 392 

Összes 

2019 112 63 6 232 413 

 

 

Ha korosztályok szerint nézzük a legveszélyeztetettebbek a 6-13 évesek. A magas számot 

elsősorban az iskolai hiányzások generálják. A 14-17 éves korosztályban is jelentős emelkedés 

látható.  Ezekben a korosztályokban vannak a korai iskolaelhagyók. Visszatérő és az iskola és a 

szülő számára is kezelhetetlen probléma, hogy a klienseink körében nincs értéke a tanulásnak, a 

tudásnak. 

Az előző évekhez képest csökkent a 0-2  éves gondozott gyermekek száma. Az elsődleges 

problématípus ebben a korosztályban a szülői elhanyagolás, ami egyrészt a fiatalon szült lányok 

esetében jelenik meg, hisz még nincsenek felkészülve a gyermekvállalásra, gyermeknevelésre, 

másrészt azoknál a szülőknél akik, sajátos szemlélettel nevelik gyermekeiket. Például nem adatják 

be a védőoltásokat, nem működnek együtt a gyermekorvossal, védőnővel. 

 

Gondozotti létszám korosztály szerinti bontásban          / eseti gondozottak nélkül/ 

 

 

0-2 éves  3-5 éves 6-13 éves 

 

14-17 éves 

 

18-24 éves 

férfi 14 23 95 47 4 

nő 15 36 66 35 1 



Összesen 29 59 161 82 5 

 

 

Gondozási tevékenység települések szerinti bontása 

A gondozási tevékenység település szerinti bontását a diákon a kolléganők ellátási területei szerint 

bontottuk meg. Az egyenletes terhelésre törekszünk a gyermekjóléti ellátásokban is , azonban a 

területi eloszlások és a megnövekedett plusz feladatok miatt ez nem mindig lehetséges. 

 

Település Családok 

száma 

Alapellá

-tásban 

gondozo

tt 

Védele

mbe 

Vétel 

alatt 

áll 

Nevelésb

e vett / 

utógondo

-zott 

Gyerm

ek eseti 

gondoz

ott 

Felnőtt 

családg

on-

dozás 

Eseti 

gondoz

ott 

felnőtt 

Babarcszőlős 3 1 3 - - - 1 

Bisse 1 2 - - - - - 

Cún 4 1 - - 1 - 2 

Diósviszló - 9 7 1 7 - 4 

Drávacsehi 16 2 4 - 15 1 - 

Drávacsepely 2 - - - - 2 - 

Drávapalkonya 28 7 7 - 37 1 - 

Drávapiski 4 6 6 - - - - 

Drávaszabolcs 37 14 5 - 35 4 - 

Drávaszerda-

hely 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

Garé 4 2 - - - - 2 

Gordisa 28 5 1 2 41 - 1 

Harkány  18 4 - 12 - 20 

Ipacsfa - - - - - - - 

Kémes 8 2 - - 2 - 2 

Kisdér 4 2 - - 5 - - 

Kisjakabfalva 3 2 - - - 2 - 

Kovácshida - 4 - - - 1 2 

Márfa 8 4 2 - 9 - - 



Rádfalva - - - - 2 - 1 

Siklósbodony 6 6 1 - - - 1 

Szaporca - - - - - - - 

Szava 8 1 - - 19 - 2 

Tésenfa 8 8 6 - 1 - 3 

Villány 100 24 11 3 45 3 41 

Villánykövesd 3 - - - 1 1 1 

Összesen        

 

 

 

 

Jelzőrendszer által küldött jelzések 

 

A következő táblázatban a jelzőrendszer tagjaitól érkezett jelzések száma látható. Bár az esetszám 

nőtt a jelzések száma azonban csökkent a 2018-as évhez képest. A legtöbb értesítés tavaly is a 

közoktatási intézményekből érkezett. Aránylag magas a rendőrségi  jelzések száma, azonban 

csökkent a védőnői értesítések mennyisége ez  a korosztályok szerinti esetszámokon már látszott is. 

Bízunk benne, hogy ez azt jelenti, hogy javuló tendenciát mutat a családok helyzete.  Találkoztunk 

olyan eset is, ahol szolgálatunk olyan körülmények között talált egy anyát újszülött gyermekével, 

hogy az anyának és a babának azonnal el kellett hagynia a lakhelyét. Ha a krízis helyzet még a 

várandóság alatt  a tudomásunkra jutott volna, akkor annak végkimenetele talán kevésbé lett volna 

kellemetlen, mint a fent említett szituációban.  

Az ellátási területünkön a jelzőrendszer működése megfelelő. A problémás esetekről a jelzések 

rendszerint időben eljutnak  Szolgálatunkhoz. A jogszabályok  gyakori változása miatt időnként -de 

egyre ritkábban- előfordul, hogy az információk  koordinációja nem  megfelelő. A  Szolgálat, a 

Siklósi Gyermekjóléti Központ  és a Gyámhivatal közti jó együttműködésnek köszönhetően a 

megküldött jelzések minden esetben célba érnek. Előfordulnak  olyan problémákról érkező jelzések, 

amik nem tartoznak a szolgálatunk hatáskörébe. Pl. egy tanórai rendbontás, a tanuló integrálása az 

osztályba nem a Szolgálat kompetenciája. 

Összességében a jelzőrendszer tagjaival  jó a  kapcsolatunk, rendszeres az együttműködés.  

 

 



Küldő intézmény 
küldött jelzések 

száma 

Védőnői jelzés 6 

Klinikai, orvosi jelzés  

Óvodai jelzés  

Közoktatási intézmény 50 

Rendőrség 28 

Átmeneti gondozást biztosítók  

Pártfogó felügyelet  

Önkormányzat, jegyző 1 

Gyermekjóléti szolgálat/központ 9 

Járási hivatal, gyámhivatal 6 

Állampolgári jelzés  

Egyéb - Katasztrófavédelem 1 

Összesen 101 

 

Szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermekek száma szerint   

( halmozott adat  de az eseti gondozottak nélkül) 

Az előző évekhez képest változás történt a probléma típusoknál. Az eddigi leggyakoribb okot az 

anyagi problémát, megelőzte a családon belüli konfliktus, amit a szülők életviteli, életvezetési 

problémái okoznak. Jelentősen nőtt  a bántalmazások száma. 

 

Probléma típusa 

kezelt 

problémák 

száma   

Anyagi 121 

Magatartászavar, 

teljesítményzavar 31 

Gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézség 25 

Szülői elhanyagolás 35 

Szülők vagy a család életvitele 86 



Gyermeknevelési 62 

Családi konfliktus 164 

Szenvedélybetegségek 5 

Családon belüli bántalmazás   

(fizikai, szexuális, lelki) 28 

Szabálysértés, bűncselekmény  

Információ hiány 15 

Ügyintézési probléma 16 

Összesen: 666 

 

 

 

 

 

 

Szakmai tevékenység 

A szakmai tevékenységek közül a területi gondozások magas számát emelném ki. Családsegítőink 

heti rendszerességgel személyes találkozás keretében veszik fel a kapcsolatot a kliensekkel. 

Látogatásaik alkalmával az ügyfeleknek a saját otthonukban igyekeznek segíteni, tanácsot adni. 

A tavalyi évben magas volt az információnyújtások száma, ami a térség hátrányos jellegéből 

adódhat, a perifériára szorult emberek egyre nagyobb elszigetelődését mutatja. 

 

Informáci

ó nyújtás 

Tanácsadá

s 

Segítő 

beszélget

és 

Hivatalos 

ügyekben való 

közreműködés 

Közvetítés más 

szolgáltatásba 

 

Területi 

gondozás 

Sikertelen 

családlátoga

tás 

Természet- 

beni 

juttatás 

865 135 287 57 21 1044 165 404 

 

Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés 9 alkalommal történt. 



 

 A Szolgálat által kezdeményezett megbeszélések száma: 

 

Éves szakmai beszámoló: 1 

Szakmaközi megbeszélés: 18 

Esetkonferencia: 45  

Esetmegbeszélés: 220 alkalommal tartottunk. 

Pszichológiai tanácsadáson    12019-ben 43 fő vett részt 447  alkalommal.  

 

Szakmai munka tapasztalatai 

 

A  2019-es évben az előző évekhez hasonlóan családi, életviteli és anyagi problémák, 

gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek, magatartásproblémák  miatt érkezett hozzánk 

jelzés és  kerestük fel leggyakrabban a családokat.  A problémák gyökerét továbbra is abban látjuk, 

hogy klienseink zsáktelepüléseken élő emberek, közlekedési nehézséggel, hiányzó szolgáltatásokkal 

(bolt, posta).  Jövedelmük minimális, legtöbbször közfoglakkoztatott-i bérből, szociális 

ellátásokból, valamint  a gyermekek után járó juttatásokból tartják fenn magukat. A lakosság 

jelentős száma idénymunkás. A korlátozottan rendelkezésre álló munkalehetőségek, miatt a 

családok szűkös anyagi körülmények között élnek, ami hatással van  a gyermekek 

életkörülményeire is. Egy elhúzódó munkanélküliség , vagy  munkaerő-piaci szempontból inaktívvá 

válás  pl.: gyermeknevelés miatt, rokkantság miatt, vagy egy elhúzódó betegség a család életében 

komoly problémákhoz vezethet. Jellemzően a klienseknél ez még mindig magas számban fordul 

elő. Miután a gyermekek első számú szocializációs közege a család, a szülői mintát követve 

elsősorban a közmunkát tartják elérhetőnek, iskolába  járni, szakmát szerezni  nincs igényük, illetve 

ezekben a családokban nem érték a tanulás.  

A magas igazolatlan hiányzások, valamint a korai iskolaelhagyások, egyre fiatalabb korra 

tolódnak, a szakiskolából az általános iskola felé.    

A hiányzások elkerülése érdekében, de a problémák megoldása céljából is lehetőségként jött 

szóba eddig  a  magántanulói jogviszony igénybe vétele, azonban 2019. szeptember 1-től 

jogszabályi változás történt, ennek következményeiről a jövő évben tudunk majd beszámolni. 

A 2019-es év folyamán több eset  is előfordult a munkánk során,  ami mellett nem mehetünk el 

szó nélkül. Vannak olyan gyermekek a rendszerünkben, akiknek a szülei megtagadták az együtt 

működést Szolgálatunkkal. Ezekről a gyermekekről a jelzőrendszer tagjaitól rendszeresen érkeznek 

olyan problémákról jelzések, ami a család abnormális működését, a gyermekek elhanyagolását, 



veszélyeztetettségét jelzik. A szolgálat a központ és a gyámhivatal együttműködésének ellenére is 

sikerül a szülőknek kijátszani a rendszert, ennek eredményeként 5 gyermek másfél éve ellátatlan. A 

tavalyi évben említettem a beszámolómban egy esetet, ahol előfordult, hogy a szülő nem szerette 

volna közösségbe engedni a gyermekeit, szívesebben tudja maga mellett őket, mert szerinte ő egy 

személyben jobban szocializálja a kiskorúakat, mintha a saját korosztályukkal is érintkeznének.  „ 

Nem kívánja a társadalomba engedni a kicsiket”. Ők még mindig ebben a szellemben nevelkednek. 

A jelzések  több mint fele az oktatási intézményekből, az  óvodákból, iskolákból érkezett. 

Szolgálatunk minden esetben  felveszi a kapcsolatot a családdal  osztályfőnökkel. Sajnálattal 

tapasztaljuk, hogy az átlagtól eltérő,  akár magatartászavaros, kevésbé vagy rosszul szocializált 

gyermekek beilleszkedésének segítésére, sajátos nevelésű igényű gyermekek integrálására, 

fejlesztésére nagyon kevés kapacitásuk marad az iskoláknak. 

Véleményünk szerint sok probléma gyökere a családból ered. Egy - egy családlátogatás nagyon sok 

olyan információval szolgál, ami könnyebbé teszi megérteni a gyermekek viselkedését. Szívesen 

felajánljuk az oktatási intézmények dolgozóinak az  együttműködésünket és vállaljuk a közös 

családlátogatás lehetőségét. Az iskolai jelzések jelentős részét az igazolatlan  hiányzások teszik ki.  

Tapasztalataink szerint a   háziorvosok  a tanulók  igazolásait nem azonos elvek mentén állítják ki, 

ez sok esetben generál problémát.. A fennálló helyzet nehézséget jelent a gyermeknek, szülőnek és 

az oktatási intézményeknek egyaránt. 

Az ellátási területünkön lévő oktatási intézményekkel  a kapcsolatunk megfelelő, rendszeresen 

megbeszéljük a gondozott gyermekekkel kapcsolatos problémákat, minden félévben megkapjuk a 

gyermekekről a helyzetértékeléseket,  Az ellátási területünkön kívül eső iskolákkal már nehezebb a 

kapcsolattartás. 

Javult Szolgálatunk kapcsolata a körzetünkben dolgozó házi orvosokkal, gyermekorvosokkal 

is,azonban még mindig nehezen fogadják el, a Szolgálat közreműködését a családok, 

gyermekek életvitelében. A  nehézségek után szeretnék a sikereinkről beszámolni. A tavalyi 

év folyamán szolgálatunk területén nem történt családból való kiemelés. 

 

Egyéb szakmai tevékenységek: 

 

Szolgálatunk 2019-ben továbbra is részt vett  egy 2017-ben indult pályázatban, melyben  az ellátási 

területünkhöz tartozó hat település  mellett konzorciumi partnerek voltunk. Ehhez egy teljes 

munkaidős kolléganőt  foglalkoztatunk. 2019 november 30-án zárult a pályázat, melynek kereteiben 

ismeretterjesztő programok, kirándulások kerültek megszervezésre. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Rászoruló Személyek számára Természetbeni 



juttatást nyújt, ami  a 0-3 éves korú gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülnek, és a kismamáknak, valamint a nyári szünetben a 7-14 éves korú 

gyermekeknek élelmiszer csomagokat juttat. Ezeknek a csomagoknak a kiosztása központilag 

történik, a lebonyolításhoz azonban szükség van a Szolgálat közreműködésére.  

 Itt szeretném megköszönni a jegyzőknek az Önkormányzatoknak az ehhez nyújtott segítségüket. 

 

2019-ben szabadidős programokat is szerveztünk. 

A hagyományosnak mondható gyermeknapon a tavalyi évben a  pécsi Mecsextrém parkba vittük el 

a gyermekeket  három iskolából. 

A már hagyományos Mikulás ünnep olyan nagy szabásúvá nőtte ki magát, hogy  a Kisjakabfalvai 

Fehér ház vezetője elismerését fejezte ki, és példaértékűnek tartja az összefogást amellyel sikerült 

ilyen magas színvonalúvá tenni ezt a programot. Jelentős szerepe van ebben a harkányi Német 

Nemzetiségi Önkormányzatnak. Vendéglátásukkal 80 gyermeknek szereztek kellemes élményt. Az 

előadáson kívül nagy örömet szereztünk a kicsiknek a személyesen megjelenő Mikulással és az 

édességgel teli  csomagokkal, amit a télapó kiosztott a jelenlévő gyermekeknek.  

Ez  a program teljes egészében   adományokból valósult meg. Büszkén mondhatjuk el, hogy 

Harkányban és Villányban is sokan támogatják rendezvényeinket. 

Hogy folytassam az adományok sorát: Villányban megkereste szolgálatunkat egy étterem 

tulajdonosa és felajánlotta, hogy minden hónapban egy  pizzát ad ajándékba egy olyan családnak, 

akik ezt nem engedhetik meg maguknak. Ez egy folyamatos felajánlás, azóta is tart. Karácsonykor 

kettő harkányi étterem látott vendégül  egy egy családot.  

A harkányi fürdővállalat 2019-ben ismét cipős - doboz akciót szervezett, melynek 

eredményeképpen nagyon sok ajándékot oszthattunk ki az ellátási területünk egészén, megszépítve 

ezzel sok gyermeknek a Karácsonyt. 

Szabadidős programjaink: 

Áprilisban a budapesti Madách színházban a Mary Poppins-t nézhettük meg Szirtes Tamás igazgató 

úr  felajánlásának köszönhetően;   

A tavalyi évben a pécsi Buborék játszóházba is eljutottunk 14 óvódással. 

Az iskolásokkal  pedig a planetáriumban töltöttünk el egy kellemes napot. 

Ahhoz hogy ezek a programok megvalósulhassanak Villány Város Önkormányzata és a Kitaibel Pál 

általános iskola nyújtott segítséget. Köszönjük, és számítunk a további támogatásaikra. 

 

Összefoglalva a 2019-es évben végzett munkánkat úgy gondolom értékelhetjük sikeresnek. 



Természetesen a sikereket nem mérhetjük látványos, nagy dolgokkal, de sok apró segítséget 

nyújtottak kollégáim a rájuk bízott családoknak, amelyekkel ha kis lépésekkel is de igyekeznek 

közelebb juttatni a a klienseket a megoldáshoz.  A fenti számokat nézve sok gyermeknek, sok 

családnak az életvitelét igyekezetek helyes mederbe terelni, nem mindig a legideálisabb 

körülmények között. Ezt most  szeretném megköszönni nekik.  

 

Önöknek köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

Kérem akinek van kérdése, hozzáfűzni valója az mondja el köszönöm! 

 

  

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS 

 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS                                                                                                                                                             

GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2019. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv. 

(továbbiakban Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam 

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 

meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 

esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a 

gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül 

javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a 

Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 

gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében írtak alapján, figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletben írtakra 

jelenleg a korona vírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet okán alábbiak irányadóak: 

"Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.” 

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 

10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.  

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

-  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre 

 vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot 

 terhelő kiadás nagysága, 

-  egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra 

 vonatkozó adatok, 

-  gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

 statisztikai adatok. 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

-  gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

 (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, 
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 válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek 

 szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), 

-  gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

 ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

 ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

 tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

 ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 

 érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

 készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők 

 számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak 

 bemutatása. 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

 milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek 

 (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: 

 

A gyermekek életkor szerinti megoszlása korcsoport szerint: (2019. december 31-i állapot) 

KOR ÖSSZESEN (FŐ) 

0-3 134 

4-7 150 

8-14 270 

15-18 163 

ÖSSZESEN                                 717 

1.  
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Harkány összlakossága (2019. december 31-i állapot) :  

Férfi:                                                                              2410  fő 

Nő:                                                                                 2612 fő 

Összesen:                                                                       5022 fő 

 

Élve születések száma:                                                      33 fő 

 

  2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A települési önkormányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot állapít meg a Gyvt. 19-20. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 

annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben 

meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, illetve külön 

jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl: ingyenes tankönyv) az 

igénybevételére. A kedvezmény a feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra kerül 

megállapításra. A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 

augusztus hónapjára tekintettel, valamint akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására. A 

2019-es évben első alkalommal ez nem Erzsébet-utalvány formájában, hanem készpénzben 

(utalás, pénztári kifizetés) került kiosztásra a jogosultak részére. A pénzbeli támogatás 

esetenkénti összege gyermekenként 6000 forint, hátrányos helyzet esetén gyermekenként 

6500 forint volt. Ez az összeg az állami költségvetésből kerül kifizetésre. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint: 

 

 0-6  7-14 15-18  19-    összesen 

 éves  

gyermekek 

száma 

14 33 6 5 58 

 

 

Tárgyév folyamán összesen 57 gyermek felelt meg a jogosultsági feltételeknek és ez alapján a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnak. Összesen 35 gyermek 

esetében került megállapításra a hátrányos helyzet, 7 gyermek esetén halmozottan hátrányos 

helyzet. 

1 szülő kérelmét kellett elutasítani magas jövedelmük miatt, továbbá 1 szülő kérelmét 

kellett elutasítani, mert nem rendelkezett állandó harkányi lakóhellyel, 2 szülő  (6 

gyermek) kérelme került áttételre és 0 gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megszüntetésére került sor. 

 

Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: 

Az egy gyermekes családok esetében sok az egyedülálló szülő, akiknek alacsony a jövedelme.  

A több  gyermekes családoknál többnyire csak az egyik szülő dolgozik.  

A döntések ellen fellebbezés nem érkezett. 
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b) Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatás 

 

- Települési támogatás 

 

A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt 

települési támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

másfélszeresét és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (pl.: gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, 

szülők munkanélkülivé válása), illetve egyedülálló szülő gyermeke vagy fiatal felnőtt esetén 

az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszeresét és a család (fiatal felnőtt) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, 

vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (pl.: gyermek tartósan beteg, 

elemi kár, beiskolázás, szülő munkanélkülivé válása). 

 

Fiatal felnőtt részére az csak abban az esetben állapítható meg a támogatás, ha közép-vagy 

felsőfokú oktatási intézmény tagozatán tanul. 

 

Egy naptári éven belül az egy gyermeket nevelő család legfeljebb 20.000-Ft erejéig, a kettő 

vagy több gyermeket nevelő család legfeljebb 40.000-Ft erejéig részesíthető támogatásban.  

 

Azon gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári 

éven belül csak legfeljebb 10.000-Ft erejéig részesíthető támogatásban. 

 

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli települési támogatásban 

összesen 9 kérelmező szülő vonatkozásában, 18 esetben részült támogatásban gyermek. 

 

2019. évben önkormányzati támogatásban részesített gyermekek száma:  

 

 gyermekek száma felhasznált összeg  

Egyszer részesült 

támogatásban 

15 190.000 -Ft 

Kétszer részesült 

támogatásban 

3 30.000 -Ft 

Összesen: 18 220.000- Ft 

 

Az önkormányzatot terhelő kiadás: 220.000.. Ft. 

 

A döntések ellen fellebbezés nem érkezett. 

 

Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: 

A szülők többnyire iskola-, illetve óvodakezdésre kértek önkormányzati támogatást.  

 

 

Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: 

A szülők többnyire iskola, illetve óvodakezdésre, illetve a fűtésszezon idején kértek 

önkormányzati támogatást. Több háztartás egyetlen hivatalos bevételi forrásának az 

önkormányzati támogatásokat tekinti, életkörülményeik változatlanok vagy csak kis 

mértékben javultak. 
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A szülők többsége a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen kívül más települési 

támogatást nem igényel, ezen családok leginkább a gyermekek étkeztetése végett igényli a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 

 

- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

Az Önkormányzat által kiírt ösztöndíj pályázatok a 2019-es esztendőben: 

„A” típusú ösztöndíjra 20 db pályázat, a „B” típusú ösztöndíjra 1 db pályázat érkezett.  

 

A pályázókat egységesen 5.000.-Ft/hó támogatásban részesítette az önkormányzat. 

Az „A” típusú ösztöndíjpályázaton nyert hallgatók ösztöndíjának folyósítási időtartama 2 X 5 

hónap, (2 tanulmányi félév). A „B” típusú pályázaton nyert hallgatók (érettségi előtt álló 

tanulók, illetve akik még korábban nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, sikeres 

felvételi esetén) ösztöndíjának folyósítási időtartama 6 X 5 hónap, (6 tanulmányi félév). 

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi 

önkormányzati támogatási összegét. 

 

c.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai  adatok 

 

Harkányban egy óvoda (Harkányi óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha) működik, ahova 8 

településről összesen 176 gyerek jár. Az óvoda a 2018/2019 nevelési évtől két csoportos mini 

bölcsődei szolgáltatással is bővült, ahova csoportonként maximum 8-8 fő helyezhető el abban 

az esetben, ha minden gyermek betöltötte a 2. életévét. Amennyiben nem, akkor 7-7 fővel 

működhet. A 2018/2019-es és a 2019/2020-as nevelési évben maximum 14 fővel működött a 

két csoport.  

 

A városban működik egy Általános- és Zeneiskola működik (Kitaibel Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola), ahol a tanulói létszám 436 fő volt. Az intézménybe a gyerekek 

összesen 24 településről járnak.  

 

A gyermekétkeztetés az óvodások, mini bölcsődések és általános iskolás gyermekek esetében 

is a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv révén valósul meg, 

melynek konyhája fizikailag az Iskola épületében található. Az óvodai, mini bölcsődei 

épületben egy tálaló, befejező konyha működik. 

 

Étkezési térítési díjak alakulása (2019. december 31. szerint): 

 ÓVODA (FŐ) ISKOLA (FŐ) 

100 % 

KEDVEZMÉNYBEN 

RÉSZESÜLŐK 

162 

 

117 

 

50 % 

KEDVEZMÉNYBEN 

RÉSZESÜLŐK 

0 85 

NEM RÉSZESÜL 

KEDVEZMÉNYBEN 
14 174 
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Az óvodai és az általános iskolai étkezést térítési díj nélkül vehetik igénybe a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek. A nagycsaládos szülők gyermekei, 

illetve a tartósan beteg gyermekek 50 % kedvezményt kapnak az étkezési díj összegéből. 

Az étkezési térítési díj összege óvodások esetében 428,-Ft/nap, iskolások esetében 507-

Ft/nap. 

A 2015/2016-os tanévtől országos szinten bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés, 

melynek keretében a 2018/2019-es tanév vonatkozásában 2019-ben a tavaszi és nyári 

szünetben, valamint a 2019/2020-as tanév vonatkozásában 2020-ban az őszi és téli szünetben 

is a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek déli meleg főételben 

részesültek az Önkormányzat szervezésében. 

 

3. Az önkormányzat által- a Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központon 

keresztül- biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

A gyermekjóléti szolgálatok többek között 

• folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

• az alapellátás keretében, önkéntes együttműködés alapján családgondozással segítik a 

támogatást kérő családokat, gyerekeket 

• ha a gyámhatóság egy gyerek védelembe vételéről dönt, akkor elkészítik a védelembe 

vett gyermek gondozási-nevelési tervét, és biztosítják a kötelezően igénybe veendő 

családgondozást, 

• szervezik a helyettes szülői hálózatot, nyilvántartást vezet a helyettes szülői 

férőhelyekről 

• felkérésre környezettanulmányt készít, 

• a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja 

az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 

• családgondozással segítséget nyújt a családjukból kiemelt gyermekek mielőbbi 

visszakerüléséhez a szülői házba 

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 

nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 

Alapellátásban részesülők száma a 2019-es évben 18 fő, a védelembe vett vagy védelembe 

vétel alatt álló gyermekek száma 4 fő, nevelésbe vett/utógondozott 0 fő, eseti gondozott 12 fő, 

felnőtt családgondozásban 0 fő és eseti gondozott felnőtt vonatkozásban 20 fő volt.  

b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 

ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. 
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A Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ a csatolt 2019. évi beszámolójában 

fogalmazza meg a tapasztalatait. 

4.  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 

ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 

tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása 

A 2019-es évben a Baranya Megyei Kormányhivatal által lefolytatott szakmai ellenőrzés nem 

talált hibát. 

5.  Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen 

ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 

érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

A gyermekek védelme vonatkozásában a jövőre vonatkozó céloknak, elképzeléseknek arra 

kell irányulniuk, hogy a város megfelelő környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvő fiatal 

korosztály számára, ahol otthonosan érzik magukat, ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik, 

ahol problémák esetén szakértő segítséget találnak azok megoldásához, és ahol 

felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő magyar állampolgárként való felnőtt életükre. 

A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a 

preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A 

hatósági gyermekvédelmet az esetek többségében meg kell, hogy előzze a rászoruló 

gyermekekre vonatkozó alapellátás, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége 

van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi 

okból a családjából kiemelni. 

A családnak nagy szerepe van a gyermeknevelésben. Amennyiben a jövő nemzedékek 

érdekében tenni akarunk valamit, elsősorban a családokat kell támogatni, hogy szocializációs 

alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak felelni. Az anyagi biztonságot a munkavégzés 

során szerzett jövedelem adja, így a munka világából másfelé orientálódott szülők 

munkavállalásra való ösztönzése továbbra is kiemelt cél. A gyermekek helyzetének javítása 

érdekében fontos a még szorosabb együttműködés a családokkal, különös tekintettel a 

gyermeki jogok érvényesítésére.  

Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai között összehangolt munka jelenlegi 

színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek 

mindenek felett álló érdekeinek a szem előtt tartása. 

 

Harkány Város Önkormányzata az alábbi területeken lát szükségesnek stratégiai beavatkozást 

a gyermekek helyzetének javítása érdekében. 

 

Az iskolai igazolatlan hiányzásokat megszüntető programok az egységes szakmai elvek 

mentén való együttműködés során (a járási Kormányhivatal jelzése alapján a családsegítő 

szolgálat, az általános iskola közreműködésével) melyben a tanulás értékként jelenik meg. 

Cél: a gyermekek tankötelezettség teljesítésének elősegítése, kompenzálni hátrányaikat, 

segíteni az iskolai megfelelést, sikerélmény megélésével az iskolai rendszerű oktatásban való 

maradást, és a megfelelő minták elsajátítását. 

Továbbra is telefonos, elektronikus gyors jelzés a jelzőrendszeri tagok között, melyet írásos 

jelzés követ. Szükség esetén a családgondozók és a pedagógusok közös családlátogatást 

szerveznek, valósítanak meg. Családgondozók szülői értekezleten való részvételének 

támogatása. 

 

A gyermekeket és fiatalokat körülvevő devianciákhoz vezető rizikófaktorok monitorozása. 

Cél: A komplex és hatékony megoldás keresése során szükségesnek tartjuk a magatartási és 

viselkedészavarokkal küzdő gyermekek számának csökkentését, a családi ártalmak 
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csökkentését, készségeik fejlesztését, a dizájnerdrogokkal kapcsolatos következményekkel 

kapcsolatos hatékony és adekvát információnyújtás. 

Tanárok, védőnők, szakemberek részvételével team ülések rendezése a komplex problémák 

rendezése érdekében. 

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 

készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának 

az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

Bűnmegelőzési program nem készült a településen. 

A D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) a Magyar Rendőrség általános iskolai 

ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programja. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk 

jelentése: Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. 

A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében 

jelentkező veszélyeket. A D.A.D.A.  célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a 

veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásolásokat. Ki 

tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. A D.A.D.A. Program 

a rendőr-pedagógus-szülő hármas egységére, együttműködésére épül. Fontos eleme a tanári 

karral és a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken és szülői 

értekezleteken valósul meg. 

 

Harkányban D.A.D.A. Program nem csak az általános iskolában van, már az óvodásoknak is 

tartanak játékos prevenciós órákat a dohányzás és az alkohol tekintetében. 

Gyermekkorú és fiatalkorú bűncselekményt elkövetőkről nincs tudomásunk. 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében 

milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 

szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.) 

A „Szebb jövő” alapítvány keretében önsegítő szerveződés működik Harkányban, melyet az 

Önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel támogat. A Művelődési Ház ad otthont az 

évente rendszeresen megrendezésre kerülő Alapítványi Bálnak, mely az Általános Iskola, az 

Óvoda, a Sportkör és a Könyvtár javára, forgó-rendszerben rendezi a támogatások gyűjtését.  

 

Intézményi Tanács:  

 

A köznevelési törvény 2013. év augusztusi módosítása az Intézményi Tanács egy új, kötelező 

típusáról rendelkezik, melyet a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti 

települési önkormányzat delegáltjaiból kellett megalakítani. 2013. év októberében 

Harkányban is megalakult az Intézményi Tanács, amely 3-3 fő tagja a szülők, a nevelőtestület 

és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat tagjaiból áll. 

Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az 

Intézményi Tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját 

megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 

A gyermek-és ifjúságvédelem területén kiemelten fontos a prevenció. A DADA programot a 

rendőrség és az iskola bevonásával továbbra is folytatni szükséges. 

A városunkban élő fiatalkorúak és gyermekek jelentik a város jövőjét is, ezért szükségesnek 

tartjuk a helyes életvezetési szabályokat gyermekkorban tudatosító nevelését prevenció 

keretében az óvodai és iskolai oktatás keretein belül. Az önkormányzat e tekintetben vállalja 

az iskolai, védőnői és esetlegesen egy szakember bevonásával szerveződő programok 

koordinálását. 
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Az önkormányzat folyamatosan tartotta a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálattal, intézményekkel, iskolával és óvodával, a gyermekorvossal és védőnőkkel, 

valamint a rendőrséggel. 

Az önkormányzat a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit szem előtt tartva a hatályos 

jogszabályok érvényre juttatásával intézte a feladat- és hatáskörébe utalt ügyeket, figyelembe 

véve az ügyfelek egyéni és szociális érzékenységét. 

 

Kelt: Harkány, 2020. április…. 

        Baksai Endre Tamás polgármester 
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Előterjesztés címe: Döntés a tanácsnoki tiszteletdíj felfüggesztéséről 
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Szükséges döntés: Polgármesteri Rendelet 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11. napján a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelent. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 

állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, 

a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 

veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.  

 

A jelenlegi helyzetben a veszélyhelyzet fennállásáig az önkormányzat érdekében szükséges 

döntéseket polgármesterként magam hozom meg.  

 

Harkány, 2020. 05.14. 

 

 

       Baksai Endre Tamás  

              polgármester 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:polgarmester@harkany.hu
http://www.harkany.hu/


Tisztelt Polgármester Úr! 

  

A 2020. évi koronavírus járvány és a hozzá kapcsolódó gazdasági válság elsőként a turizmust 

érintette. A szállodák, vendéglátó egységek és maga a fürdő is gyakorlatilag a veszélyhelyzet 

kihirdetését követő pillanatban állt le, magával hozva súlyos gazdasági következményeket, 

amelyek az önkormányzat oldalán is jelentkeznek, ill. várhatók. 

  

Az idegenforgalmi adó és a hozzá tartozó támogatás felfüggesztése, a piac és a fizető parkoló-

rendszer működésének felfüggesztése, a helyben működő gazdasági társaságok bevételeinek 

jelentős csökkenése miatt jelentkező iparűzési adó csökkenés együttesen komoly bevételkiesést 

eredményeznek az önkormányzat 2020. évre elfogadott költségvetésében. Ennek kezelésére fel 

kell készülni, az intézkedések megtétele elodázhatatlan.  

 

A folyó évi költségvetés áttervezésén a hivatal és az önkormányzat vezetése már dolgozik, a 

folyamat eredményeképpen a veszélyhelyzet fennállásának hatályától függően a Polgármester 

vagy a képviselő-testület elé terjesztjük a 2020. évi költségvetést módosító rendeletet.  

 

Addig is azonban minden lehetséges takarékossági intézkedést meg kell hozni a biztonságos 

működés érdekében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 35.§-a rendelkezik a képviselői, bizottsági tagi, tanácsnoki tiszteletdíjak bevezetésének 

lehetőségéről az alábbiak szerint: 

 

„ 35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a 

tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. 

(1a)28 A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagjai számára közgyűlési tagságukért tiszteletdíjat, 

költségtérítést, költségátalányt és egyéb juttatást nem állapíthat meg. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb 

összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem 

veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.” 

 

 

A fentiekben biztosított lehetőséggel tavaly élt is a képviselő-testület, és a megválasztott 

tanácsnok részére havi 150.000,-Ft összegű tiszteletdíjat állapított meg a 12/2019.(X.22.) 

számú rendelet elfogadásával. Az idei évben azonban a koronavírus járvány miatt előállt 

helyzetre tekintettel javaslatot teszünk a tiszteletdíj 06.01. napjától történő felfüggesztésére, és 

az erről szóló rendelet hatályon kívül helyezésére. 

 

Természetesen annak nincs jogi akadálya, hogy a képviselő-testület később, egy kedvezőbb 

gazdasági időszakban és helyzetben, hasonló tárgyban új rendeletet alkosson.  

 

Előzetes hatásvizsgálatot a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. § (1)-(2) 

bekezdése szabályozza.  

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

ab) környezeti és egészségi következményeit,  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 

A Jat 17/A. §-a alapján a jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az előzetes hatásvizsgálat 

eredményét mérlegelje, és - a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével - akkor 

tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül 

szükséges.  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.381626#foot28


A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 

tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:  

a) a rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  

 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletalkotásnak az idei évre 1,1 millió 

Ft (tiszteletdíj 7 havi összege járulékkal) összegű megtakarítást eredményező hatása van. 

ab) környezeti és egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti, 

egészségi következményei nincsenek.  

 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotása adminisztratív 

terheket nem keletkeztet.  

 

b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendeletalkotás a 2020. évi költségvetés áttervezésnek fontos része, 

a koronavírus járvánnyal kialakult gazdasági válság helyi kezelésének egy pontja. A 

tiszteletdíj felfüggesztése az Mötv. hivatkozott 35.§ (2) bekezdése alapján is indokolt.  

 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 

adottak, többlet pénzügyi feltételt nem követel meg.  

 

Indoklás 

 

A 2020. évi koronavírus járvány és a hozzá kapcsolódó gazdasági válság elsőként a turizmust 

érintette. A szállodák, vendéglátó egységek és maga a fürdő is gyakorlatilag a veszélyhelyzet 

kihirdetését követő pillanatban állt le, magával hozva súlyos gazdasági következményeket, 

amelyek az önkormányzat oldalán is jelentkeznek, ill. várhatók. 

  

Az idegenforgalmi adó és a hozzá tartozó támogatás felfüggesztése, a piac és a fizető parkoló-

rendszer működésének felfüggesztése, a helyben működő gazdasági társaságok bevételeinek 

jelentős csökkenése miatt jelentkező iparűzési adó csökkenés együttesen komoly bevételkiesést 

eredményeznek az önkormányzat 2020. évre elfogadott költségvetésében. Ennek kezelésére fel 

kell készülni, az intézkedések megtétele elodázhatatlan. Ezen intézkedések egyik fontos pontja 

a tanácsnoki tiszteletdíjról szóló rendelet hatályon kívül helyezése.   

 

 

A fentiek okán javaslom a képviselő-testület által elfogadott 12/2019.(X.22.) számú 

rendeletének hatályon kívül helyezését, és e tárgyban a csatolt rendelet elfogadását! 

 

Harkány, 2020. 05.14. 

 

     Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k. 
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