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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. március 7. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2018. évi pénzeszköz
átadásról és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat és a Harkányi Turisztikai Egyesület 2011. július 21-én
egymással Közép-távú Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek,
amelyet egységes szerkezetbe foglalva, 2012. július 30. napján módosítottak. Az
együttműködési megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott
DDOP-2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási,
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – azaz a 2019. év végéig szól.
A módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó Önkormányzat vállalta,
hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással megnövelt összegű
idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai Egyesületnek.
A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb, mint az
előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének 20%-a. A IV.2.
pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás összegéről évente április
15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete. (A tavalyi évi támogatás felhasználásáról
szóló beszámoló még nem készült el – az erre rendelkezésre álló határidő sem telt még le-, erre
tekintettel a 2017. évi TDM - beszámoló a képviselő-testület későbbi ülésén kerül majd
napirendre.)
A megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően tehát az önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletének tervezetébe beépítésre kerül a pályázat alapján vállalt és a
szerződés szerint megállapítható lehető legkisebb összegű támogatási díj, (IFA-bevétel
állami támogatással növelt összegének 20%-a.) Ezen összeg csökkentésére a pályázati és élő
szerződési kötöttségek miatt nincsen mód.
Az ilyen módon átadott támogatási összeget az Egyesületnek egyfelől a KEM-ben vállalt
feladatok tartós ellátására kell fordítania, különösen: egész évben nyitva tartó turisztikai
információs iroda működtetése, települési és térségi marketing feladatok tekintetében a
kifejezetten turisztikai jellegű és célú megjelenések előkészítése, összehangolása és végzése,
saját költségen történő részvétel turisztikai kiállításokon és vásárokon stb.
A KEM VII. fejezete az egyesület kötelezettségeiről szól; annak 5. pontja pedig az alábbiakról
rendelkezik:
„Desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatok körében az Egyesület
feladatkörébe tartozik saját rendezvényeinek illetőleg Harkány Város Önkormányzatával
kötött, pénzeszközök átadásáról szóló megállapodásban rögzített rendezvények, valamint a
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másoktól szerződéssel átvett rendezvények előkészítése és lebonyolítása saját költségén, egyéb
rendezvények sikeres lebonyolításának szakmai segítése erre irányuló felkérés alapján.”
A fenti szerződéses rendelkezés tehát lehetővé teszi, hogy a pénzeszköz átadására vonatkozó
éves megállapodás ne csak az átadandó éves támogatási összeget és annak ütemezését
tartalmazza, hanem módot ad arra is, hogy a Harkányi Turisztikai Egyesület, mint TDMszervezet, a pénzeszközök átadására vonatkozó éves megállapodásban rögzített feltételekkel
részt vállaljon az önkormányzat által abban megjelölt rendezvények lebonyolításából és
költségeinek viseléséből is.
Erre tekintettel az előterjesztéshez csatolásra került a 2018. évre vonatkozó pénzeszköz-átadási
megállapodás tervezete, amelyet - élve az önkormányzat keret-megállapodásban biztosított
lehetőségével és jogaival – az idei évre már kiegészítettük a pénzeszköz felhasználására
irányuló, rendezvények költségátvállalására is kitérő rendelkezésekkel.
Baksai Endre Tamás, polgármester úr Végi János, egyesületi elnökkel történt előzetes
egyeztetésének eredményeképpen az Egyesület vállalta, hogy az önkormányzat által 2018.
évben átadásra kerülő 42.436.560,-Ft összegű pénzeszközből a 2018. évben összesen
12.000.000,-Ft-ot, azaz tizenkettő-millió forint összeget biztosít a csatolt megállapodás alapján
programok lebonyolítására.
Ezen kívül az előzetes egyeztetések szerint további 3.000.000,-Ft-ot fordít az Egyesület onlinemarketingre, 1.000.000,-Ft-ot a vizuális városmarketing biztosításra és további 2.000.000,-Ftot egy korcsolya pálya bérlésére az adventi időszakban.
A megállapodás tervezetét az előterjesztéshez csatoltuk. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy
az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
A Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő, 2018. évi pénzeszköz átadásról és annak
felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (7815
Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli: Végi János, elnök) a 2018. évi pénzeszköz átadásról
és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző, polgármester

Harkány, 2018. március 2.
Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.
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MEGÁLLAPODÁS
(2018. évi pénzeszköz átadásról és annak felhasználási feltételeiről)

Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzat (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi
S. u. 2-4. képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester) mint pénzeszközt átadó, a
továbbiakban: Átadó;
másrészről a Harkányi Turisztikai Egyesület (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli:
Végi János, elnök; bankszámlaszám: 50800173-11004132) mint pénzeszközt átvevő – a
továbbiakban: Átvevő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
1. Előzmények:
1.1.Felek egybehangzóan rögzítik, hogy 2011. július 21-én egymással Közép-távú
Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek, amelyet egységes
szerkezetbe foglalva, 2012. július 30. napján módosítottak. Az együttműködési
megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott DDOP2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási,
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – a 2019. évig - szól.
1.2.A fenti pont szerinti, módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó
Önkormányzat vállalta, hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással
megnövelt összegű idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai
Egyesületnek.
1.3.A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb,
mint az előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének
20%-a. A IV.2. pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás
összegéről évente április 15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete.
1.4.A megállapodás megkötése a következő jogszabályokra tekintettel történt: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet, a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény valamint az
annak végrehajtásáról szóló 67/2008.(III.29.) Korm.rendelet és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény.
A fentiek alapján Felek a pénzeszköz átadásról és annak feltételeiről 2018. évre az alábbi
tartalmú megállapodást kötik.
2. A Támogatás összegének és az átadás feltételeinek meghatározása
2.1.Felek rögzítik, hogy a 2018. évben az Átvevő részére átadandó pénzösszeg
mindösszesen: 42.436.560,-Ft, azaz negyvenkettőmillió-négyszázharminchatezerötszázhatvan forint.

2.2.Ezen összeget Átadó részletekben fizeti meg Átvevő részére a fent megjelölt
bankszámlaszámára történő átutalással legkésőbb az alábbi időpontok szerint.
2018. január 31-ig:

2.000.000,-Ft

2018. február 28-ig:

2.000.000,-Ft

2018. március 31-ig:

3.000.000,-Ft

2018. április 30-ig:

4.000.000,-Ft

2018. május 31-ig:

3.000.000,-Ft

2018. június 30-ig:

3.000.000,-Ft

2018. július 31-ig:

3.000.000,-Ft

2018. augusztus 31-ig:

13.000.000,-Ft

2018. szeptember 30-ig:

2.414.000,-Ft

2018. október 31-ig:

3.000.000,-Ft

2018. november 30-ig:

2.000.000,-Ft

2018. december 31-ig:

2.022.560,-Ft

3. Átvevő kötelezettségei, elszámolás:
3.1.Átvevő vállalja, hogy az előző pontban részletezettek szerint átvett pénzeszközt egyrészt a
TDM szervezet működéséi céljaira és a KEM által meghatározott feladatainak ellátására
használja fel, ezen belül: működési és fenntartási költségekre, személyi jellegű kiadásokra,
tárgyi eszköz beszerzésekre és egyéb, a működésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra.
Átvevő vállalja, hogy a támogatást másrészt - összhangban a KEM VII.5. pontjában
foglaltakkal – az e megállapodásban külön nevesített rendezvények saját költségen történő
előkészítésére és lebonyolítására használja fel a megjelölt összegek szerinti bontásban.
3.2.Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a
hozzájárulás tényét, és ezen dokumentumokat is mellékli a következő pontban részletezett,
Átadó felé benyújtott beszámolójához.
3.3.Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt egyéb bevételeitől
elkülönítetten könyveli, valamint arra, hogy az átvett feladatok elvégzéséről és az átadott
pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2019. április 15-ig elszámol az Átadó felé. Az
átvevő a támogatási összeg felhasználásáról írásban köteles beszámolni, amely az
alábbiakat tartalmazza:
- A kitűzött célok megvalósítását részletező szakmai és pénzügyi leírás; amelyhez csatolni kell
az átadott pénzeszköz felhasználást igazoló számlák, egyéb számviteli bizonylatok és a
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített
lepecsételt és aláírt másolatait.
- Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a csatolt számlák alapján kifizetett összegeket kizárólag a
jelen szerződésben meghatározott célok megvalósítására használták fel.

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

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

rendkívüli felmondás szabályai szerint, a nem jogszerűen vagy nem szerződésszerűen
felhasznált támogatás összegének egyidejű visszakövetelése mellett jogosult megszüntetni.
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben a jogosulatlanul vagy nem
szerződésszerűen felhasznált támogatást a felhívásban megjelölt határidőre visszafizeti
Átadó részére.
5. Az átadott pénzeszköz rendezvényekkel kapcsolatos felhasználása
5.1.Felek egybehangzóan állapítják meg, hogy a 2. pontban megjelölt teljes támogatási
összegből, figyelemmel a 3.1. pontban megjelölt kettős célra – és a KEM VII.5. pontjában
biztosított szerződéses lehetőségre-, Átvevő mindösszesen 12.000.000,-Ft, azaz
tizenkettőmillió forint összeget köteles fordítani a Harkány Város Önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott, hatályos rendezvénynaptárban szereplő rendezvények előkészítési
és lebonyolítási költségeire.
5.2.A fentieken túl az Átvevő kötelezettséget vállal arra is, hogy a 2018. évi átadott pénzeszköz
keret terhére 3.000.000,-Ft összeget fordít online-marketingre, 1.000.000,-Ft összeget a
város profi modelles befényképezésére, valamint további 2.000.000,-Ft összeget egy 4évszakos korcsolyapálya bérlésére az adventi időszakban.
5.3.Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a támogatás rendezvényekkel érintett részéről is
a 3. pont szerinti tartalommal és szabályok szerint számol be és számol el.
6. Egyéb rendelkezések
6.1.Átvevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy fennálló köztartozása nincs, és a
szerződés aláírására érvényes felhatalmazással rendelkezik.
6.2.Felek megállapodnak abban, hogy az átadott pénzeszköznek részét képezi az Átadó által
fizetendő tagdíj ill. esetlegesen fennálló tagdíj-tartozás is, amelyet Átvevő ezen keret
terhére köteles elszámolni.
6.3.Átvevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ és 8.§ szerinti
összeférhetetlenség vagy érintettség az Átvevő szervezetét érintően nem áll fenn.
6.4.Ezen megállapodást Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete ……/2018.(……)
számú határozatával fogadta el. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben
egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.
Harkány, 2018………………….

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

Harkányi Turisztikai Egyesület
Pénzeszköz Átvevő
Képv: Végi János, elnök

Jogi ellenjegyző:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tárgy:
„Az
1818/2016
(XII.22)
Kormányhatározatban
meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó bővítési
kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának
lezárása
Melléklet: Összegezés, BB jegyzőkönyv az eljárást
lezáró javaslatról
ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. március 7. napi rendkívüli ülésére
2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

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

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:
TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

egyszerű többség

2 oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. március 7. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó bővítési kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények:
A képviselő-testület 2017. november 30-i ülésén meghozta döntését „Az 1818/2016 (XII.22)
Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó bővítési kivitelezési
feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának elindítására vonatkozóan.
A közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezések benyújtására rendelkezésre álló határidő 2018.
január 15-én 13.00 órakor lezárult, mely határidőig 1 db részvételi jelentkezés került benyújtásra. A
részvételre jelentkező az AQUAPROFIT Zrt. (1032 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. emelet).
Tekintettel arra, hogy a részvételre jelentkező megfelelt a Részvételi Felhívásban és Dokumentációban
rögzített pénzügyi, gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek, vele szemben kizáró ok
nem volt megállapítható, az eljárás részvételi szakasza eredményesen lezárult.
Az eljárás második fordulójában, az ajánlattételi szakaszban az AQUAPROFIT Zrt. benyújtotta
ajánlatát, melynek értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemei:

AQUAPROFIT Zrt.
1032 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. emelet
Az ajánlattevő az előírásoknak megfelelően igazolta mind a pénzügyi-gazdasági, mind pedig a
műszaki szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság kritériumainak való megfelelést.
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 1.029.43.349.-Ft
Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározat alapján a fürdőfejlesztéshez kapcsolódó bővítési kivitelezési
feladatok elvégzésére megítélt forrás, azaz jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 722.283.464.Ft, melyhez képest a benyújtott ajánlat nettó 1.029.943.349.-Ft, azaz forráson felüli.
Tekintettel arra, hogy Harkány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében nem tervezett jelen
beszerzés tárgyára forrást, a becsült érték és a benyújtott ajánlat ilyen mértékű különbözetét nem áll
módjában saját költségvetése terhére biztosítani.
A Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatokat fogalmazza meg a képviselő-testület részére: az

AQUAPROFIT Zrt. 1032 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. emelet ajánlatát minősítse
érvényesnek.
A közbeszerzési eljárást minősítse EREDMÉNYTELENNEK, a Kbt. 73. § (2) bekezdés
b.) pontja alapján.

Döntsön a képviselő testület új közbeszerzési eljárás megindításáról.
Az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakra tekintettel a képviselő-testület
feladata a közbeszerzési eljárás lezárása.
Határozati javaslat:
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó bővítési kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás
ajánlattételi szakaszának lezárásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1818/2016. (XII.22) Korm.
határozattal biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás felhasználása keretében a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
- az AQUAPROFIT Zrt. (1032 Budapest, Krisztina krt. 32. IV. emelet) ajánlattevő ajánlatát
érvényesnek minősíti,
- a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősíti
- az új közbeszerzési eljárást mielőbb meg kell indítani.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy utasítsa a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót
az új közbeszerzési eljárás dokumentációjának előkészítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.

Szavazatszámláló bizottsági tagok
megválasztása
Tárgy:

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. március 7-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

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

-

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

-

határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. március 7. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1)
bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat
a képviselő-testület az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. A tagok személyére a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt. A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a
póttagokat települési szinten kell megválasztani.
A szavazatszámláló bizottság választott tagja a településen lakcímmel rendelkező, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet. A képviselő-testület által választott
szavazatszámláló bizottsági tagok mellé a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő
szervezetek, valamint független jelöltek további két-két tagot bízhatnak meg.
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben
vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától kb. este 24
óráig. A választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett felkészítő oktatáson
kell részt venni. A szavazatszámláló bizottsági tagok munkája nagyon felelősségteljes feladat,
a választások zökkenőmentes lebonyolításának egyik legfontosabb pontja, ezért elsősorban a
már korábban is hasonló feladatot ellátó, komoly tapasztalattal rendelkező, a megbízatást a
továbbiakban is szívesen elvállaló személyek (tagok és póttagok) megválasztására teszek
javaslatot.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása 4 évig, a következő általános választásra
létrehozott szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig tart.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagok személyére tett
javaslatomat elfogadni, és a bizottsági tagokat a határozati javaslat szerint megválasztani
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 24-25.§-ban foglaltak alapján a településen működő
szavazatszámláló bizottságok tagjait a következők szerint választja meg:
1.) SZSZB tagjai:
Kamu Gyöngyi 7815 Harkány, Aradi u. 13.

Kuszingerné Nótin Anita 7815 Harkány, Ady E. u. 108.
Gusztáv Boglárka 7815 Harkány, Petőfi S. u. 50.
Horváth Istvánné 7815 Harkány, Hunyadi J. u. 3.
Horváthné Törő Tünde 7815 Harkány, Kölcsey F. tér 15.
Batkiné Hollóvári Ildikó 7815 Harkány, Vak B. u. 12.
Perecz Anita 7815 Harkány, Klauzál u. 7.
Kovács Attila 7815 Harkány, Ady E. u. 44.
Kiss Angéla Emese 7815 Harkány, Bartók B. u. 21/A.
Hauptmann Ágnes 7815 Ady E. u. 56.
Dudásné Szabó Mária 7815 Harkány, Ságvári u. 56.
Bognárné Schubert Éva 7815 Harkány, Than K. u. 3.

2.) A szavazatszámláló bizottságokba bevonható póttagok:
Heffnerné Geösel Nikoletta 7815 Harkány, Petőfi S. u. 88.
Lukácsné Simon Anita 7815 Harkány, Táncsics M. u. 76.
Bognár Ákos Soma 7815 Harkány, Than K. u. 3.
Szakó György 7815 Harkány, Bercsényi u. 10.
Urbánné Sümegi Krisztina 7815 Harkány, Kossuth L. u. 61.
Dr. Polgár Miklós 7815 Harkány, Dankó P. u. 7.
Somogyvári Erika 7815 Harkány, Ságvári u. 13.
Szász József Miklósné 7815 Harkány, Ady E. u. 80.
Gusztáv Bianka 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 4.
Eck Antalné 7815 Harkány, Alkotmány u. 40.
Gusztáv Jánosné 7815 Harkány, Táncsics M. u. 18.
Dobos Anna 7815 Harkány, Kossuth L. u. 86/a.
Gergicsné Havasdi Katalin 7815 Harkány, Táncsics M. u. 45/a.
Felelős: jegyző, mint HVI vezető
Határidő: a következő általános választásra megválasztott
szavazatszámláló bizottság alakuló üléséig

Tárgy: Tájékoztatás a Puskás Fémipari Kft.
kérelmével kapcsolatos ügyben

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. március 7. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
4.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

-

Idegenforgalmi Bizottsága

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

-

Határozat

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
2. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. március 7. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás a Puskás Fémipari Kft. kérelmével kapcsolatos
ügyben
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy az Önök előtt ismert, 16/2018.(II.15.) számú határozatával a képviselő-testület az
alábbiakról döntött:
16/2018.(II.15.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a Puskás Fémipari Kft. kérelméről
1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdonában álló 1/51 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület elnevezésű ingatlant a Puskás
Fémipari Kft. kérelmére feltételes értékesítésre
kijelöli.
a.) Az értékesítésre az önkormányzat hatályos
vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően
kizárólag érvényes és eredményes liciteljárás
keretében történhet meg. A képviselő-testület
felkéri a jegyzőt, hogy a feltételes liciteljárás
kiírásáról és lefolytatásáról haladéktalanul
gondoskodjon.
b.) A liciteljárás során az ingatlan kiinduló értékét a
képviselő-testület
az
értékbecslő
által
megállapított nettó 4.560.000,- Ft összegben
határozza meg. A testület megállapítja, hogy a
liciteljárás kiírása során kerüljön rögzítésre az a
feltétel, hogy a liciteljárás lebonyolítását követően
az ingatlanra kizárólag abban az esetben köthető
meg az adásvételi szerződés, amennyiben az
önkormányzat TOP-1.1.1.16-BA1-2017-00005
számú pályázatát a jogügylet nem érinti. Ez
esetben a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
c.) Amennyiben a pályázat kiírója az értékesítéssel
összefüggésben egyéb feltételt támaszt, az
adásvételi szerződés megkötésének kérdésében a
képviselő-testület jogosult állást foglalni és
dönteni.
2.) Amennyiben a feltételes liciteljárás lebonyolítását
követően a nyertes ajánlattevő a kérelmező Puskás

Fémipari Kft. lesz, és az önkormányzat előző pontban
említett pályázatát érintően nem érkezik meg a kiíró
állásfoglalása, vagy az értékesítést nem engedélyezi, a
képviselő-testület hozzájárul, hogy a feltételes
liciteljárás eredményeképpen megállapításra kerülő
vételár teljes összegének önkormányzathoz történő
utalásával egyidejűleg az ingatlanra a jelenlegi bérlő
jelzálogjogot jegyeztessen be. A képviselő-testület ez
esetben felhatalmazza a polgármestert a vételár letétbe
helyezésére irányuló szerződés aláírására úgy, hogy
amennyiben az adásvételi szerződés a letéti okirat
aláírásától számított 1 éven belül nem jön létre, a
letétbe helyezett vételár összege a zálogjog
létesítésének ellenértékeként az önkormányzatot illeti
meg.
3.) Amennyiben a tárgyi, jelenleg beépítetlen területként
minősített ingatlan bármely releváns jogügylet
megkötésének időpontjában már nem beépítetlen
területnek, hanem teleknek minősül, az ingatlan
érétkét az ÁFA-törvény szerint ÁFÁ-val növelten kell
megállapítani.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester, jegyző
Az ügyben a határozat tartalmának megfelelően a nyilvános, feltételes liciteljárás lefolytatásra került, a
nyertes ajánlattevő a Puskás Kft. lett nettó 4.560.000,-Ft-os vételár megjelölése mellett.
Az önkormányzat az ingatlan értékesíthetősége vagy megterhelhetősége kérdésében az irányító
hatósághoz fordult, a hatóságtól azonban válasz sajnos a mai napig nem érkezett. Az önkormányzat TOP
– 1.1.1.16.BA számú pályázatában konzorciumi partnerünk a Baranya Megyei Önkormányzat, akikkel
szintén egyeztettünk a kérdésben. Abban minden szereplő egyetért, hogy az önkormányzat azért adott
be a területre pályázatot, mert a régi ún. gépállomási ingatlanokat ipari tevékenység folytatása céljából
életre akarja kelteni.
A Puskás Fémipari Kft-nek legkésőbb 2018. március 9-én a bankba kell juttatnia az önkormányzat
zálogjog létesítését engedő hozzájáruló nyilatkozatát. Ennek hiányában a cég az általa elnyert pályázatot
nem tudja megvalósítani, amivel végső soron a helyi ipari park első betelepülőjének működése és
fejlesztésre irányuló pályázata lehetetlenül el, ami végső soron ellentmond az önkormányzat hosszútávú
szándékainak is.
Az illetékes megyei önkormányzatos kollégával is egyeztetve szélsőséges esetben - ha az irányító
hatóság mindentől (értékesítéstől, megterheléstől egyaránt) elzárkózik is –, lehetségesnek látjuk az
önkormányzat támogatói okiratának módosítását úgy, hogy az érintett terület nem kerül feltüntetésre a
pályázatban. (Ahogy az már ismert, az 1/51-es ingatlan az önkormányzati pályázatban direkt nem
érintett, csak út-és közműcsatlakozások által.) Arra is utalt a kolléga, hogy a felvetés koncepcionális
szintű, valószínűleg más, hasonló pályázatot elnyert önkormányzatnál is előbb-utóbb jelentkezni fog
ugyanez a kérdés, csak nálunk már nagyon korán jelentkezett az első betelepülő.
A fentiekre tekintettel elodázhatatlanná vált a képviselő-testület hozzájárulása a jelzálogjog
bejegyzéséhez azzal is, hogy az irányító hatóság állásfoglalását még nem kaptuk meg.

Mindezek miatt szükségessé vált a 16/2018.(II.15.) számú határozat mellett az alábbi határozat
elfogadása:

Határozati javaslat
Döntés a Puskás Fémipari Kft. kérelméről II.
1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 16/2018.(II.15.) számú
határozatára figyelemmel tudomásul veszi, hogy az 1/1 tulajdoni hányad arányban
tulajdonát képező harkányi 1/51 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a TOP-1.1.1.16-BA12017-00005 számú önkormányzati pályázatot illetően megkért irányító hatósági
állásfoglalás nem érkezett meg.
2.) A képviselő-testület ennek tudatában is úgy határoz, hogy a 16/2018.(II.15.) számú
határozatát fenntartva, annak 2.)-3.) pontjaiban foglalt feltételek maradéktalan
teljesítése mellett a Puskás Fémipari Kft. tárgyi (1/51 hrsz-ú) ingatlanra történő
jelzálogjog bejegyzéséhez illetve a Kft. részére történő 1 éven belüli esetleges
értékesítéséhez hozzájárul.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e határozat, valamint a
16/2018.(II.15.) számú határozat 2.)-3.) pontjaiban foglalt feltételek teljesítése esetén a
jelzálogjog létesítésére irányuló nyilatkozat illetve a későbbiek során az adásvételi
szerződés aláírására. Ennek feltétele a nyilvános liciteljárásban kialakult 4.560.000,Ft+ÁFA vételár egyidejű ügyvédi letétbe helyezése mellett a letéti okirat Puskás Kft
részéről történő aláírása.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, jegyző

Tárgy: A Kitaibel Pál Általános Iskola és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
szakmai
alapdokumentum-módosításának
véleményezése
Melléklet: Mohácsi Tankerület levele

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. március 07. napi rendkívüli ÜLÉSÉRE
5.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSREMEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Határozat

Egyszerű többség
2 oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2018. március 07. napján
tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentum-módosításának véleményezése
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. február 27. napján érkezett Hivatalunkhoz egy megkeresés a Mohácsi Tankerületi
Központtól, melyben tájékoztatják a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolának otthont adó intézmény tulajdonosát, azaz Harkány Város Önkormányzatát, hogy
kezdeményezik az intézmény szakmai alapdokumentumainak módosítását az alábbiak szerint:
-

-

Törlésre kerülnek a dokumentumból az intézmény köznevelési és egyéb feladatiból az
úszásoktatás, pedagógiai szakmai feladat, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés,
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása szöveges kiegészítések.
Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladatának bővítése matematika emelt szintű
oktatás szöveges kiegészítéssel bővül.
A nemzetiségi nevelés-oktatás (anyanyelvű nevelés oktatás, azon belül is a német)
alapfeladat törlésre kerül. Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladatának bővítése
nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nevelés oktatás, azon belül is német)
feladattal bővül.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban:
Nktv.) 83. § (4) bekezdése, valamint az Nktv. 84. § (4) bekezdés h) pontja alapján a köznevelési
intézmény átszervezésével kapcsolatos döntés előtt szükséges kikérni a vagyonkezelésben lévő
ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét is, valamint a fent említett tulajdonosi
hozzájárulás nem szorosan az épülethez, hanem az intézmény tevékenységéhez kapcsolódik,
így képviselő-testületi határozat formájában szükséges megalkotnia véleményét a Tisztelt
Testületnek.
A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat megvitatását és annak elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT:
A Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentummódosításának véleményezése
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy mint a Kitaibel
Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának otthont adó ingatlan tulajdonosa a
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nktv.) 83. § (4)
bekezdése, valamint az Nktv. 84. § (4) bekezdés h) pontja alapján egyetért az intézmény
átszervezése okán annak alapdokumentumainak módosításával, mely szerint:

1.

2.
3.

Törlésre kerülnek a dokumentumból az intézmény köznevelési és egyéb
feladatiból az úszásoktatás, pedagógiai szakmai feladat, logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
szöveges kiegészítések.
Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladatának bővítése matematika emelt
szintű oktatás szöveges kiegészítéssel bővül.
Törlésre kerül a nemzetiségi nevelés-oktatás (anyanyelvű nevelés oktatás, azon
belül is a német) alapfeladat. Az intézmény köznevelési és egyéb
alapfeladatának bővítése nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nevelés
oktatás, azon belül is német) feladattal bővül.
Felelős: Értelem szerint
Határidő: Polgármester

Ha r k á n y k ö z ö s
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-Mohácsi Tankerületi Központ

H arkány V áros Ö nkorm ányzata

Iktatószám:
Ügyintéző:

TK/013/1140-3/2018
dr. Hafner-Rózsás Anikó

Harkány
Petőfi Sándor utca 2-4.
7815

Baksai Endre Tamás
polgármester részére
Tárgy: Átszervezés véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Mohácsi Tankerületi Központ kezdeményezi - átszervezési eljárás
keretében - a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai
alapdokumentumának módosítását.
A módosítás tartalma:
Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladataiból az úszásoktatás, pedagógai szakmai
feladat, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása szöveges kiegészítések törlése.
Az eljárásba véleményezési joggal bevont szerv ezetek körét a Nemzeti Köznevelésről szóló
2011, évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. tv.) 83. § (4) bekezdése határozza meg. Az Nkt.
tv. 84. § (4) bekezdés h) pontja alapján a köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos
döntése előtt ki kell kérni a vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának
véleményét.
Ezúton felkérem a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése
kapcsán véleményezési joga gyakorlására.
A véleményezési jog gyakorlásához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától
számítva - 15 nap áll rendelkezésre.
Mohács, 2018. február 26.
Tisztelettel:

/

/$ &
Kiiszné Leb^ Zsuzsanna
igazgató

Mohácsi Tankerületi Központ

Harkány Város Önkormányzata

Iktatószám;
Ügyintéző:

TK /013/1138-3/2018
dr. Hafner-Rózsás Anikó

Harkány
Petőfi Sándor utca 2-4.
7815

Baksai Endre Tamás
polgármester részére
Tárgy: Átszervezés véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Mohácsi Tankerületi Központ kezdeményezi - átszervezési eljárás
keretében - a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai
alapdokumentumának módosítását.
A módosítás tartalma:
Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladatának bővítése matematika emelt szintű oktatás
szöveges kiegészítéssel.
Az eljárásba véleményezési joggal bevont szervezetek körét a Nemzeti Köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. tv.) 83. § (4) bekezdése határozza meg. Az Nkt.
tv. 84. § (4) bekezdés h) pontja alapján a köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos
döntése előtt ki kell kérni a vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának
véleményét.
Ezúton felkérem a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése
kapcsán véleményezési joga gyakorlására.
A véleményezési jog gyakorlásához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától
számítva - 15 nap áll rendelkezésre.
Mohács, 2018. február 26.
Tisztelettel:

Mohácsi Tankerületi Központ

Mohácsi Tankerületi Központ

Harkány Város Önkormányzata

Iktatószám:
Ügyintéző:

TK/013/U37-3/2018
dr. Hafner-Rózsás Anikó

Harkány
Petőfi Sándor utca 2-4.
7815

Baksai Endre Tamás
polgármester részére
Tárgy: Átszervezés véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a Mohácsi Tankerületi Központ kezdeményezi - átszervezési eljárás
keretében - a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai
alapdokumentumának módosítását.
A módosítás tartalma:
Nemzetiségi nevelés-oktatás (anyanyelvű nevelés oktatás (német) alapfeladat törlése. Az
intézmény köznevelési és egyéb alapfeladatának bővítése nemzetiségi nevelés-oktatás
(nyelvoktató nevelés oktatás (német) feladattal.
Az eljárásba véleményezési joggal bevont szervezetek körét a Nemzeti Köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt. tv.) 83. § (4) bekezdése határozza meg. Az Nkt.
tv. 84. § (4) bekezdés h) pontja alapján a köznevelési intézmény átszervezésével kapcsolatos
döntése előtt ki kell kérni a vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának
véleményét.
Ezúton felkérem a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezése
kapcsán véleményezési joga gyakorlására.
A véleményezési jog gyakorlásához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától
számítva - 15 nap áll rendelkezésre.
Mohács, 2018. február 26.

