
E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14. napi Rendkívüli ülésére

1.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság

MEGTÁRGYALTA:
2017. július 13.

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

1 oldal előterjesztés

Egyesületi kérelem

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Döntés felirat elhelyezése tárgyában

Melléklet: Turisztikai Egyesület kérelme



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. július 14. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés felirat elhelyezése tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Harkányi Turisztikai Egyesület kérelmet terjesztett elő az önkormányzat felé. A kérelem arra irányul, hogy a
képviselő-testület támogassa a város közterületén egy térhatású, „Harkány” óriásfelirat (ún. betűdobozok)
elkészítését és kihelyezését.

A felirat kb. 2 m magas betűkből állna, kb. 7,4 m hosszan helyezkedne el. A feliratban kialakítanának egy szív
alakú selfie-pontot is. A felirat rögzítve lenne, időjárásálló anyagból készülne, télen-nyáron kint lehetne a
közterületen. Az egyesület érvelése szerint a felirat elhelyezése színesítené a város arculatát, elkészítésének
költségeit pedig az Egyesület magára vállalná. A kérelem tartalma szerint a feliratot a Bartók Béla utca valamint
a Kossuth Lajos utca kereszteződésében helyeznék el.

Mellékleten csatoltuk a Turisztikai Egyesület kérelmét és a felirat paramétereit. Az egyesület kéri, hogy a felirat
elhelyezéséhez a képviselő-testület járuljon hozzá, és az elhelyezéshez szükséges területet ellenszolgáltatás nélkül
biztosítsa e célra. Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről
szóló 17/2015.(V.14.) számú rendelete 8.§ (1) a.) pont alapján nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni
a közterületnek Harkány Város Önkormányzata általi igénybevételéhez.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalja, amelynek
döntéséről a képviselő-testület ülésén a bizottság elnöke szóban nyújt tájékoztatást.

Fent írtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat támogatása esetén az „A”-jelű, annak
elutasítása esetén a „B”-jelű határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

„A” Határozati javaslat:
Döntés felirat elhelyezése tárgyában

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város arculatának színesítése
érdekében a tulajdonát képező Bartók Béla és a Kossuth Lajos utca sarkán lévő 2491/1 hrsz-ú közterületre egy
selfie-pontként funkcionáló, térhatású „Harkány” - óriásfelirat kerüljön elhelyezésre az előterjesztésben foglalt
paraméterekkel úgy, hogy a felirat elkészítésének és kihelyezésének valamennyi költségét a Harkányi Turisztikai
Egyesület vállalja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, TDM elnöke

„B” Határozati javaslat:
Döntés felirat elhelyezése tárgyában

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egy selfie-pontként funkcionáló,
térhatású „Harkány” - óriásfelirat közterületi elhelyezését az előterjesztésben foglalt paraméterekkel nem
támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, TDM elnöke

Kelt: Harkány, 2017. július 11.

Baksai Endre Tamás, polgármester s.k.







E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14-i RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRE

2.)  Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.07.13-i ülésén

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2 oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Döntés a harkányi 203 hrsz-ú ingatlan
elővásárlási jog érvényesítése kérdésében

Melléklet: -



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.07.14-
i rendkívüli képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Döntés a harkányi 203 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog
érvényesítése kérdésében
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Hajas András ügyvéd (7623 Pécs, Vas Gereben u. 4.) megkereste az
önkormányzatot, hogy a harkányi 203 hrsz-ú, Harkány, Bezerédi u. 1/b. szám alatti
ingatlant értékesíteni kívánják.
A leendő vevő az ingatlant 30.000,-Euró vételárért kívánja megvásárolni.

Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról
szóló 13/2001. (IX.17.) sz. rendelete 1. számú melléklete b.) pontja alapján,
„lakóterület fejlesztés, út és közpark kialakítása céljából” elővásárlási jog bejegyzése
van.

Megvizsgálva a szabályozási tervet a 203 hrsz-ú ingatlan az Lk-8 jelű, Kisvárosias
lakóövezetbe tartozik. A szabályozási terv alapján az ingatlan a lakó rendeltetésen
kívül, kereskedelmi, szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
kulturális, közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, iroda és sport célú
épületek elhelyezésére szolgál.



Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.

Határozati javaslat:
…./2017.(VII.……..) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a harkányi 203 hrsz-ú ingatlan elővásárlási
jog érvényesítése kérdésében

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
harkányi 203 hrsz-ú, ingatlanra vonatkozóan
elővásárlási jogával élni kíván/nem kíván élni.

Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztály

203 hrsz



Harkány, 2017. július 10.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

3.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.07.13-i ülésén

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: minősített többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2 oldal előterjesztés

2 oldal rendelet tervezet
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Harkány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének egyes
önkormányzati rendeleteinek
módosításáról.



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július
14. napján tartandó rendkívüli ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
egyes önkormányzati rendeleteinek módosításáról.

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése okán szükségessé vált az
alábbiakban részletezett 4 rendelet módosítása és 1 rendelet hatályon kívül helyezése.

Módosítást igénylő rendeletek:

1. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok
szabadtéri égetéséről szóló 8/2016. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete, mely
vonatkozásában szóbeli megkeresés érkezett a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Siklósi Kirendeltségétől, miszerint a jelenleg hatályos rendelet 1. § (1) bekezdése
alapján a rendelet szerinti égetési szabályok Harkány Város Közigazgatási területére terjednek
ki. Álláspontjuk szerint kizárólag a belterületen történő égetés szabályait lenne célszerű helyi
szinten szabályozni. A külterületen történő égetés engedélyezése az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat alapján a Katasztrófavédelem hatáskörébe tartozik.

2. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX.
04.) számú önkormányzati rendelete, melyben az egyszerűség elvét szem előtt tartva
szükséges módosítani a rendelet 17. §-sában taglalt, zajvédelemmel kapcsolatos
közösségellenes magatartások felsorolását és módját. A jelenleg hatályos rendelet szerint
külön pontban szerepel az üdülőhely határán belüli zajjal járó tevékenységek, a lakóterületi és
mezőgazdasági övezetben zajjal járó tevékenységek bizonyos időszakon belül történő tiltása,
azon belül is az építési, bontási tevékenységgel és a zöldterület-fenntartással kapcsolatos zajos
tevékenység. Figyelemmel arra, hogy a jelenleg érvényes és hatályos rendelet szövegezése
félreértésekre adhat okot, így indokoltnak találtuk, hogy a fent részletezett három kategóriát
egy ponton belül szabályozzuk, igazodva ezzel a környezet védelméről szóló 2/2004. (II. 09.)
számú rendelet 7. § (4) bekezdésében írtakhoz. Fent írtak okán a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 04.)
számú önkormányzati rendelet 17. §-sa a mellékelt rendelet tervezet szerinti tartalomra
módosulna.

3. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015.(XII.07.)
számú önkormányzati rendelete,  melyben  az  1.  §  (1)  bekezdés  és  a  33.  §  (2)  bekezdésből
törlésre kerülne az elidegenítésre történő utalás. Ennek oka, hogy a rendelet sem
elnevezésében, sem tartalmában nem tartalmaz rendelkezéseket az önkormányzat
tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítése vonatkozásában.



4. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Harkány Város
Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.) számú önkormányzati rendelete, mely
vonatkozásában szintén szükséges törölni a rendelet 1. § (2) bekezdésének c.) pontjából az
önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek vonatozásában az elidegenítést.
Tekintettel arra, hogy 2017. 01. 01. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint
vagyonkezelő átvette  a  helyben  található  Iskola  üzemeltetését,  így  a  rendelet  7.  §  (7)
bekezdésében szükséges rögzíteni, hogy Harkány Város Önkormányzata 2017. 01. 01.
napjától rendelkezik vagyonkezelésbe adott vagyontárggyal, valamint szükséges megjelölni a
vagyonkezelő személyét és a vagyonkezelésbe adás kezdő időpontját. Ugyanezen okból a
rendelet 3. számú mellékletét szükséges megtölteni „tartalommal”, amelyet táblázatos
formában, a mellékelt rendelet tervezet alapján készített el a Hivatal. A táblázat tartalmazza a
vagyonkezelő nevét, a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyoni kör megjelölését, a
vagyonkezelésbe adás időtartamát és jogcímét.

A fent írt módosításokon túl szükséges hatályon kívül helyezni Harkány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a Harkány Város Képviselő-testületének az
önkormányzat fenntartásában álló tartós bentlakásos szociális intézmények igénybevételéről
szóló 3/2001 (II.15.) számú önkormányzati rendeletét. Ennek oka, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1999.
évi LXXIII. törvény 55.§ (6) bekezdése -amely korábban a szóban forgó rendelet
megalkotására felhatalmazást adott- időközben hatályon kívül lett helyezve, így fenti
tárgykörben az Önkormányzat nem rendelkezik felhatalmazó rendelkezéssel rendelet
megalkotása tárgyában, valamint az Önkormányzat nem fenntartója már bentlakásos szociális
intézménynek.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján:

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Az egyes rendeletek a
módosítással a jogalkalmazás során leszűrt tapasztalatok szerint kerülnek aktualizálásra.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Nincs számottevő ilyen hatás.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Rendeleteknek az aktuális jogszabályi előírásokhoz, felhatalmazásokhoz
és helyi viszonylatban jelentkező igényekhez történő igazítása.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen
előterjesztés kötelező mellékletét képező rendeletek egy módosító rendelet keretében történő
módosításáról, annak elfogadásáról, valamint a Harkány Város Képviselő-testületének az
önkormányzat fenntartásában álló tartós bentlakásos szociális intézmények igénybevételéről
szóló 3/2001 (II.15.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető



1

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (VII.   .) önkormányzati rendelete

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének egyes önkormányzati rendeleteinek
módosításáról.

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az 1. alcím tekintetében a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében biztosított
jogalkotói jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

A 2. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
(továbbiakban Mötv) 143. § (4) bekezdés d./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk 81) bekezdés a./ pontjában, valamint az Mötv. 8. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,

A 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Lt.) 3. § (1) bekezdés 3. § (2)
bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 5. § (3) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 19. § (1) bekezdés, 20. § (3)
bekezdés, 21 § (6) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 33. § (3) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 42. § (2)
bekezdés, 54. § (1) – (2) bekezdés, 58. § (2) bekezdés, 84. § (1) bekezdések felhatalmazása alapján,

A 4. alcím tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.)
5. § (2) bekezdés b-c) pontjában, (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében,
13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, (12) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §, 109.§ (4)
bekezdése, a 143. § (4) bekezdés h.) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében megállapított feladatkörében
eljárva,

a következőket rendeli el:

1.
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok szabadtéri

égetéséről szóló 8/2016. (IV.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítása:

1. §

Az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetéséről szóló 8/2016. (IV. 15.) számú önkormányzati
rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbi tartalomra módosul és egészül ki:

„1. §

(2) Jelen rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő belterületi
ingatlanokon végzett avar és kerti hulladék égetésére terjed ki. A külterületen történő irányított
égetésre az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szabályai vonatkoznak.”

2.

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 04.) számú

önkormányzati rendeletének módosítása:
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2. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
15/2013. (IX. 04.) számú önkormányzati rendelet 17. §-sa az alábbi tartalomra módosul:

„17. §

A zajvédelemmel kapcsolatos magatartások

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) lakóterületi, kertes mezőgazdasági övezetben, valamint üdülőhely határán belül, este 20.00 órától
reggel 7.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap zajjal járó munkát végez pl.: betonkeverés,
fűnyírás, fűrészelés, robbanómotoros kerti gépek üzemetetése.

b) a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvényt engedély nélkül tart vagy a
zajkibocsátási engedélyt a helyszínen nem mutatja be,

c) a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül zeneszolgáltatást végez,

e) a kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét túllépi.”

3.

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában levő
lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015.(XII.07.) számú önkormányzati

rendeletének módosítása:

3. §

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló
32/2015.(XII.07.) számú önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdéséből az „és elidegenítésére”,
valamint a 33. § (2) bekezdéséből az „és elidegenítésével” szófordulat törlésre kerül.

4.

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Harkány Város Önkormányzatának
vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.)

számú önkormányzati rendeletének módosítása:

4. §

A Harkány Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.) számú önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésének c)
pontjából törlésre kerül az „és elidegenítésének” szófordulat.

5. §

A Harkány Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.) számú önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése az alábbi
tartalomra módosul:
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„7. §

(7) Az önkormányzat vagyonának vagyonkezelője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2017.
01. 01. napjától.”

6. §

A Harkány Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.) számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete az alábbiak
szerint módosul:

„3. számú melléklet: Vagyonkezelésbe adott
önkormányzati vagyoni kör”

Vagyonkezelő neve: Vagyonkezelésbe adott
önkormányzati vagyoni kör:

Vagyonkezelésbe adás
időtartama és jogcíme:

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

Kitaibel Pál Általános Iskolának
otthont adó, harkányi belterület
549 hrsz-ú, Arany J u. 16. szám
alatti általános iskola, udvar
megnevezésű ingatlan, kivéve
ez alól az épületben
elhelyezkedő, továbbra is az
önkormányzat által működtetett
gyermek-és szociális étkeztetést
biztosító konyha és étkezde.

2017. január 1-i hatályba
lépéssel, határozatlan időre
ingyenes vagyonkezelési
szerződés a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény vonatkozó
rendelkezései alapján.

5.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Harkány Város Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában álló tartós bentlakásos szociális intézmények igénybevételéről szóló 3/2001 (II.15.)
számú önkormányzati rendeletét - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény módosításáról szóló 1999. évi LXXIII. törvény 55.§ (6) bekezdésének hatályon kívül
helyezése okán - figyelemmel az Szt.. 94/A § rendelkezésére, feladatkörében eljárva hatályon kívül
helyezi.
(3) A Képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendeletekkel történő egységes
szerkezetbe foglalását és kihirdetését. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2017. 07. 14. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.

Baksai Endre Tamás Dr. Markovics Boglárka
                polgármester           jegyző

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2017. 07…..napján

Dr. Markovics Boglárka
jegyző



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14-i RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRE

4.)  Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.07.13-i ülésén

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

1. oldal előterjesztés
2. oldal Bérleti szerződés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Puskás Fémipari Kft. bérleti
szerződés módosítási kérelme

Melléklet: Bérleti szerződés



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.07.14-
i rendkívüli képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Puskás Fémipari Kft. bérleti szerződés módosítási kérelme.
Előterjesztő: Albrecht Ferenc, műszaki ov.
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 3/2017. (I.09.) sz. Önkormányzati határozatban foglalt döntésüknek megfelelően az 1/51.
hrsz-ú önkormányzati telek bérbeadása versenyeztetési eljárás keretében megtörtént. (bérleti
szerződés 1. sz. melléklet)
Bérlő kérelmet nyújtott be a szerződés 5.) pontjának módosítása iránt, miszerint felek
kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződést rendes felmondással 2033. december 31-ig nem
szüntetik meg ezzel lehetővé téve a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetését
legalább 2033. december 31-ig.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.

1.) Határozati javaslat:
…./2017.(VII……..) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a harkányi 1/51 hrsz-ú ingatlanra kötött l.
bérleti szerződés módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
harkányi 1/51 hrsz-ú, ingatlanra érvényes bérleti
szerződés 5.) pontjának második mondatát a bérlő
kérelmére módosítja az alábbiak szerint:
„Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződést
rendes felmondással 2033. december 31-ig nem
szüntetik meg ezzel lehetővé téve a támogatással
megvalósuló létesítmény üzemeltetését legalább 2033.
december 31-ig.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztály

2.) Határozati javaslat:
…./2017.(VII……..) sz. Önkormányzati hat.:

Döntés a harkányi 1/51 hrsz-ú ingatlanra kötött l.
bérleti szerződés módosításáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
kérelmezett módosításhoz nem járul hozzá.

Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztály

Harkány, 2017. július 12.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály







E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14. napi ülésére

5.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Urmankovics Ágota, pénzügyi osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság

MEGTÁRGYALTA:
2017. július 13.

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

1 oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Döntés gépjármű-vásárlási célú
költségvetési forrás biztosításáról

Melléklet:-



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. július 14. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés gépjármű-vásárlási célú költségvetési forrás biztosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző és Urmankovics Ágota,
pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenleg az önkormányzat tulajdonában álló gépjárművek száma meglehetősen csekély, és az autók egy része
folyamatosan egy-egy közfeladat ellátását biztosítja az alábbiak szerint:

a.) üzemi használatú személy-és tehergépkocsik:
SUZUKI WAGON R JDM-704 frsz. szgk. hivatali kulcsos autó
SUZUKI SWIFT NJE- 073 frsz. szgk. kizárólag ügyleti ellátási célokat szolgál

b.) anyagszállításra, beszerzésre, eseti személyszállításra használt járművek:
VOLKSWAGEN CARAVELLE LAU141 frsz. szgk.
TOYOTA HIACE FHF-742 szgk., ebédszállítás; sportegyesületek általi

igénybevétel
TOYOTA IFX-982 szgk. –iskolai használatban van

c.) autóbuszok:
MERCEDES SPRINTER KJC-617 autóbusz – óvodás gyermekek szállítása

Ahogy az előzőekből is látható, az operatív ügyek intézéséhez, testvérvárosi kapcsolatok, hivatali vagy
polgármesteri szintű megbeszélések, tárgyalások, köztisztviselői képzések, pályázati egyeztetések, valamint a
helyi közlekedés lebonyolítására csak két jármű, a Suzuki Wagon R valamint a Volkswagen áll rendelkezésre. A
Suzuki Wagon R gépjármű jellegénél, méreténél és felépítésénél fogva hosszabb utak megtételére, vagy 4 főnél
több személy utaztatására nem alkalmas, így sok esetben csak a kisbusszal számolhatunk.

Az utóbbi két év tapasztalata alapján, a több alkalommal párhuzamosan jelentkező használati szükségletekre is
figyelemmel indokolt további egy darab, középkategóriás személygépkocsi beszerzése. Ezen felül – a magas futott
km-szám okán – már korábban is felmerült a Volkswagen kisbusz újabb járműre történő cseréjének igénye is.

A fentiekre tekintettel – a rendelkezésre álló költségvetési lehetőségek vizsgálatát követően arra teszek javaslatot,
hogy a képviselő-testület a gépjármű(vek) beszerzésére vonatkozóan a 2017. évi költségvetése, azon belül is az
eszközbeszerzési keret terhére különítsen el egy összeget gépjármű vásárlásra. Ez alapján kapjon felhatalmazást
Remmert Ferenc alpolgármester arra, hogy a Hivatal apparátusának segítségével a jármű beszerzésére
vonatkozóan az önkormányzat beszerzési szabályzatának megfelelően ajánlatokat kérjen, a polgármester pedig
arra, hogy a határozat által megszabott keretösszeg figyelembe vételével, a beszerzési eljárás eredményeképpen
legkedvezőbb ajánlatot adó szervezettel szerződést/szerződéseket kössön.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság is tárgyalja, amelynek
döntéséről a képviselő-testület ülésén a bizottság elnöke szóban nyújt tájékoztatást.

Fent írtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot szíveskedjen támogatni!



Határozati javaslat:
Döntés gépjármű-vásárlási célú költségvetési forrás biztosításáról

1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egy személygépkocsi valamint
egy kilenc személyes kisbusz vásárlására 2017. évi költségvetéséből az eszközbeszerzésre rendelkezésre
álló keret terhére mindösszesen legfeljebb bruttó 12 millió Ft összeget biztosít úgy, hogy a
személygépkocsi vásárlására legfeljebb bruttó 7,5 millió Ft összeget, míg a mikrobusz vásárlására
legfeljebb bruttó 4,5 millió Ft összeget biztosít. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a keret-
átcsoportosítást a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosításának előkészítése során építse be
a rendelet-tervezetbe.

2. A képviselő-testület felkéri Remmert Ferenc alpolgármestert, hogy a Hivatal apparátusának segítségével
a gépkocsi beszerzésére vonatkozóan az önkormányzat beszerzési szabályzatának megfelelően
ajánlatokat kérjen, a polgármestert pedig arra, hogy az előző pontban megszabott keretösszeg figyelembe
vételével, a beszerzési eljárás eredményeképpen legkedvezőbb ajánlatot adó szervezettel vagy személlyel
szerződést/szerződéseket kössön.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Remmert Ferenc alpolgármester, Jegyző

Kelt: Harkány, 2017. július 11.

Baksai Endre Tamás, polgármester s.k.



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14. napi rendkívüli ülésére

6.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

                     -

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

 oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kiválasztása



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. július 14. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a TOP – Zöld Város pályázat keretében akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásáról

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy az mindenki számára ismeretes a 2016. év folyamán került beadásra az önkormányzat TOP –
Zöld város pályázata (kódszám: TOP-2.1.2-15-BA1). A pályázat keretében a fürdő déli oldalán
található közterületek rendezése-fejlesztése valósul meg (Zsigmondy sétány, őspark, színpad,
Katolikus Templom környezete, …). Az is tudott, és örömteli, hogy a pályázat nyert, a projekt teljes
költsége 1 013 865 351,-Ft.

A támogatás felhasználása során első lépés – a korábbi évekhez hasonlóan - az, hogy az eljárások
előkészítése és lebonyolítása céljából akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vonjunk be. (Ez a Kbt.
alapján az önkormányzatnak nem csak joga, de kötelezettsége is.) Az eljárások során tervező, műszaki
ellenőr és kivitelező kiválasztására kerül sor.

A közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételére uniós értékhatár alatti szaktanácsadás esetén a Kbt.
alapján nem kell alkalmazni a közbeszerzési törvényt. Ennek megfelelően egyszerű, az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzata szerinti beszerzési eljárás keretében kértünk ajánlatot három, a megbízás
teljesítésére potenciálisan alkalmas szaktanácsadótól.

Az ajánlatkérés során arra kértük a cégeket, hogy jelöljék meg a vállalási összegeket az eljárások
becsült értékének %-ában. Az együttműködés keretében várhatóan tehát három közbeszerzési eljárást
kell lebonyolítani, egyet a tervező, egyet a műszaki ellenőr, egyet pedig a kivitelező kiválasztására. Az
ajánlatkérés tartalma szerint a közbeszerzésnek nem minősülő beszerzéseket is a szakértőnek kell
lebonyolítania.

A beszerzési eljárás keretében a Hivatal Műszaki osztálya az alábbi cégektől kért be ajánlatokat.

1.) Perfect-Tender Kft. (2162 Őrbottyán, József A . u. 91-98.)
2.) IGLU LTP Kft. (1071 Bp., Peterdy u. 39.II/15.)
3.) TOPIL Bt. (8226 Alsóörs, Felső-Máli u. 46-48.)

Mindhárom jelölt határidőben benyújtotta ajánlatát, amelyeknek tartalma az alábbiak szerint alakult.
(Az árak a becsült érték %-ában értendők.)

Perfect-Tender Kft. (2162 Őrbottyán, József A . u. 91-98.): 1,30 %

IGLU LTP Kft. (1071 Bp., Peterdy u. 39.II/15.): 1,00 % + ÁFA

TOPIL Bt. (8226 Alsóörs, Felső-Máli u. 46-48.): 2,00 %

A közbeszerzési szaktanácsadóval kötött szerződés ellenértéke – a korábbi évekhez hasonlóan -
elszámolható lesz.

A fentiekre tekintettel javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó IGLU
LTP. Kft-vel történő szerződés-kötést válassza.



Határozati javaslat:

Döntés akkreditált közbeszerzési tanácsadó kiválasztása tárgyában

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP – Zöld város
pályázat (kódszám: TOP-2.1.2-15-BA1) keretében nyert támogatás felhasználása céljából lefolytatott
beszerzési eljárás eredményeképpen az akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a
legkedvezőbb ajánlatot adó IGLU LTP. Kft.,1071 Bp. Peterdy u. 39. II/15. szám alatti székhelyű
gazdasági társasággal köt szerződést, a részéről benyújtott ajánlattal egyező tartalommal. A képviselő-
testület felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Albrecht Ferenc s.k.
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E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14-i  RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRE

7.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális

és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

225/2015. (XI.30.)
107/2016. (IV. 28.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2. oldal előterjesztés
20. oldal Szabályzat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat
módosítása

Melléklet:  Egységes szerkezetbe foglalt
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat
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Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 14. napján tartandó
rendkívüli ülésére

Előterjesztés címe: Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat módosítása

Előterjesztést készítette: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

 A 2015. október 1. napjával életbe lépő Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban rögzítésre került az
önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetésére, valamint üzembe tartására, saját
tulajdonú személygépjármű hivatalos célú használatára, valamint munkába járás céljából igénybe vett
saját személygépkocsi használatára vonatkozó szabályozás.

A 2015. október 1. napján hatályba lépő és a 107/2016. (IV. 28.) számú határozattal már módosított
szabályzat ismételt kiegészítése szükséges, melynek oka, hogy Harkány Város Önkormányzata
hatósági ellenőrzést kapott az általa nyújtott szociális étkeztetés szolgáltatás kapcsán. Az ellenőrzés
folytán hiánypótló végzést adott ki a Baranya Megyei Kormányhivatal, melyben kérte, hogy 2017.
szeptember 01. napjáig a hiánypótlásban tételesen felsoroltakat Harkány Város Önkormányzata
teljesítse. Hiánypótlásként szerepel a gépjármű-használati szabályzat bemutatása is, amelynek okán
szükséges feltüntetni a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban a szociális étkeztetést ellátó
gépjárműnél ezen funkciót.

Fentiek okán javasoljuk, hogy a Szabályzat 2. b.) pontján belül az alábbi módosítást:

„TOYOTA HIACE FHF742 szgk.(kulcsos) zárt
rakodóterű, Harkány Város
Önkormányzata fenntartásában
működő szociális szolgáltatás
keretében biztosított étkezés
településen belüli – az igénylők
részére történő - kiszállítását
szolgálja.”

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt gépjármű üzemeltetési szabályzatot az előterjesztéshez
csatoljuk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabályzat módosításának kérdését megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

…/2017.( VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Gépjármű
Üzemeltetési Szabályzat elfogadása

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Gépjármű
Üzemeltetési Szabályzatot az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és
polgármestert a szabályzat aláírására.

Határidő: azonnal
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Felelős: jegyző, polgármester

Harkány, 2017. július 12.
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GÉPJÁRMŰ
ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT
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Harkány Város Önkormányzata és a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI
SZABÁLYZATA

Hatályos: 2015. október 1-től
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I.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok

1. A szabályzat hatálya kiterjed Harkány Város Önkormányzat (továbbiakban:
önkormányzat) valamint a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:
hivatal), továbbá alkalmazottai tulajdonában lévő, - és az önkormányzat érdekében
használt - gépjárművekre, azok vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt
irányító és ellenőrző személyekre.

2. Az önkormányzatok feladatainak ellátása érdekében a következő gépjárművek
üzemelnek:

a.) üzemi használatú személy-és tehergépkocsik:
SUZUKI WAGONR R JDM704 szgk., hivatali autó (kulcsos)
SUZUKI SWIFT 1.2GL/4WD   NJE-073 szgk., ügyeleti autó (kulcsos)

b.) anyagszállításra, beszerzésre és eseti személyszállításra vegyesen használt
gépjárművek:
VOLKSWAGEN CARAVELLE LAU141 szgk.

TOYOTA HIACE FHF742 szgk.(kulcsos) zárt
rakodóterű, Harkány Város
Önkormányzata fenntartásában
működő szociális szolgáltatás
keretében biztosított étkezés
településen belüli – az igénylők
részére történő - kiszállítását
szolgálja.

TOYOTA IFX-982 szgk. (kulcsos)

c.) autóbuszok:
MERCEDES SPRINTER 316 CDI KJC617 autóbusz (16 sz.)

d.) mezőgazdasági vontatók, lassújárművek, könnyű pótkocsik:
EGYEDI 1RF-750 XSZ944  könnyű pótkocsi (autóbusz utánfutó)
EGYEDI 1RF-751 YWF589    könnyű pótkocsi (autóbusz utánfutó)

e.) saját gépkocsi hivatalos célra történő igénybevételére.

A a)-d) pont hatálya alá tartozó járművek az ügyeleti autó kivételével gépjárművezetővel
együtt, ill. gépjárművezető nélkül az önköltség számítás alapulvételével megállapított díjon
vehetők igénybe.
A a)-c) pontban felsorolt gépjárművek mindegyike a helymeghatározást lehetővé tevő GPS
nyomkövető rendszerrel vannak felszerelve.
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3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint az üzemben
tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása Krizmanics Mihály
feladata.

4.  A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevételét a polgármester
jogosult engedélyezni. A polgármester távollétében illetve a polgármester részére az
alpolgármester jogosult engedélyezni a használatot.

5.  Az önkormányzat gépjárművei csak menetlevéllel közlekedhetnek. A gépjárművek,
illetve gépjárművezetők menetokmánnyal (menetlevéllel) való ellátásáról Krizmanics
Mihály gondoskodik.

6.  A gépjárművek használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány -
menetokmányok:

a.) üzemi használatú személygépkocsi:
D. Gépjármű 36. sz. (Személygépkocsi menetlevél)

b.) vegyes használatú gépjármű:
D. Gépjármű 21. sz. (Tehergépjármű menetlevél)

c.) autóbusz:
D. Gépjármű 41.sz. saját használatra (Autóbusz menetlevél)
D. Gépjármű 42. sz. bérbevételhez (Autóbusz menetlevél)

d.) mezőgazdasági vontató:
 D. Gépjármű 21. sz. (Tehergépjármű menetlevél)

A szabvány menetokmányokat a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

7.  A menetleveleket naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője
feljegyzi az indulás és érkezés között megtett utat, az indulás és érkezés
napját, az utazás célját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a
gépjárművezető aláírásával igazolja.

 A menetlevelek valóságnak megfelelő, szabályszerű vezetése a gépkocsit
ténylegesen vezető kötelessége és felelőssége.

8. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző
aláírásával lehet végrehajtani.

9. A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait Krizmanics Mihály
jogosult és köteles szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az ellenőrzés
megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni.

10.A menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül, azt eseményszerűen kell
vezetni.  A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a
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bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. A menetlevelek
megőrzéséért a pénztáros felelős.

11.A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek
megfelelő műszaki állapotáról, valamint a gépjárművek rendszeres karbantartásáról,
tisztításáról, a gépjárművek műszaki állapotának megóvásáról, valamint a
közlekedéshez szükséges forgalmi engedély, biztosítás befizetését igazoló bizonylat
gépjárműben történő elhelyezéséről a MERCEDES SPRINTER autóbusz kivételével
Krizmanics Mihály köteles gondoskodni. A MERCEDES SPRINTER autóbusz
esetében ezek a kötelezettségek Lukács Sándor sofőrt terhelik. A szabályzat 2. b.)
pontjában felsorolt két TOYOTA gépjármű esetében a takarításról minden esetben az
igénybe vevő szervezet köteles gondoskodni, amelynek megtörténtét Krizmanics
Mihály ellenőrzi az átvételkor.

12.Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és
működéséről a gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie
kell továbbá az okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ
előírásainak való megfelelését.

13.A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a
gépjármű biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan
működését. Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű
állagának megóvása, valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a
gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van
- be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve a hiba megszüntetése érdekében
segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól.

Az  észlelt,  de  nem  javított  hibát  a  menetlevélen  fel  kell  tüntetni  az  „Üzemben  tartó
neve és címe” alatti üres részen, valamint jelezni kell Krizmanics Mihály felé.

14. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település,
országúti távolságot jelző km. tábla) a menetlevélre, fel kell jegyezni.

15.  A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó
eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért Krizmanics
Mihály a felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján a polgármester dönt a kártérítés
mértékéről.

16.  A gépjárművek érvényes kötelező biztosítással kell, hogy rendelkezzenek. Harkány
Város Önkormányzata tulajdonában lévő LAU141, és KJC617 gépjárművekre CASCO
biztosítással is rendelkezik. A biztosítások folyamatos érvényességéért a pénzügyi
osztályvezető a felelős.

II.

ÖNKORMÁNYZATI HASZNÁLATÚ GÉPKOCSIK, AUTÓBUSZ,
MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK ÜZEMELTETÉSE,

HASZNÁLATÁNAK RENDJE
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1. Az önkormányzat gépjárművei közül önkormányzati/ hivatali célra a LAU141,
IFX982, FHF742, valamint a JDM704 forgalmi rendszámú személygépjárművek
alkalmasak. Helyközi közlekedésre - a lehetőségek függvényében – a gépkocsit a
Hivatal titkárságán elhelyezett füzetben, írásban kell igényelni, lehetőség szerint az
igénybevétel napját megelőző hét utolsó napjáig. Az igények rangsorolása és
kielégítése – az időponthoz nem kötött, azonos úti célú igények lehetőség szerinti
összeszervezése mellett minden esetben – az alpolgármester feladatát képezi. A
hivatali munkavégzés érdekében indokolt igényeket a Jegyző is engedélyezheti. Az
elutasított kérelemről az igénylőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Helyi közlekedésre a
gépkocsi szóban, szabad kapacitás esetén rövid határidővel is igényelhető.

2. A gépjárműveket a polgármester által megjelölt helyen kell tárolni. A gépjárművek
tárolási helyéről a 4. számú melléklet rendelkezik.

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz hivatalos célra történő használata a
fentiekkel azonos módon történik. Az önkormányzati gépjárművek kizárólag a szabad
kapacitás terhére önkormányzati feladaton kívüli célokra is igénybe vehetők.

III.

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GÉPJÁRMŰVEK
MÁS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA, BÉRBEADÁSA

1. Az önkormányzat tulajdonát képező kisbusz, autóbusz, ill. más gépjármű nem
önkormányzati vagy hivatali célra történő felhasználását (bérbeadását) kizárólag a
szabad kapacitás terhére az alpolgármester jogosult engedélyezni.

2. Amennyiben a kisbusz, autóbusz, más jármű – díj ellenében – közúti személyszállítást,
vagy bérmunkát végez, a térítendő díj összegét az önköltség számítás alapulvételével az
alpolgármester jogosult megállapítani. A díj összegének megállapításánál figyelembe
kell venni az üzemanyag költséget, a munkadíjat és járulékait, a karbantartási
költségeket valamint a gépjárművek amortizációját.

IV. ÜZEMANYAG ELLÁTÁS, ELSZÁMOLÁS

1. A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás
ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint
történik.

2. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló személygépjárművek üzemanyag
fogyasztási normáját – a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és
halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül
elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet alapján meghatározott -
korrekciós tényezőkkel módosított - alapnorma alapján kell elszámolni.
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Az üzemanyag költség ellenértékét az alapnorma, a megtett km és a meghatározott
minőségű üzemanyag árának szorzata adja.

3. Az autóbusz üzemanyag fogyasztási normáját a 60/1992.(IV.1.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdés a.) pontjában foglalt előírások alapján kell elszámolni.

Az üzemanyag költség ellenértékét az alapnorma, a megtett km és a meghatározott
minőségű üzemanyag árának szorzata adja.

4. Az üzemanyag fogyasztási normáknak a 60/1992. (IV:1.) Korm.rendelet 4.§-a szerinti
illetve hivatalosan megállapított alapnorma-átalány elszámolása esetén külön pótlék
nem számolható el.

5.  Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet
2.§ (1) bekezdés  a.)  pontja  szerinti elszámolása esetén  a gépjárművezetők kötelesek a
menetlevél nyomtatványon feltüntetni a korrekciós tényezők alapjául szolgáló adatokat,
információkat.

6. A gépjárművek üzemanyaggal történő ellátását MOL kártya használatával biztosítjuk. A
MOL kártyával történő tankolás az alpolgármester, akadályoztatása esetén Krizmanics
Mihály feladata. A gépkocsi vezetője a gépkocsi várható hosszabb távú
futásteljesítménye alapján eseti jelleggel, MOL kártya használatára jogosult. Az
üzemanyagkártyával történő elszámolás a D.sz.ny.12-53/N.számú, a szabályzat 3.
számú melléklete szerinti nyomtatvány felhasználásával történik.

7. A gépjárművezető szabadsága, tartós távolléte esetén a korrekt üzemanyag elszámolás
teljesítéséhez a gépjárművet tele tankkal kell a helyettesítő gépkocsivezető részére
átadni, és ugyancsak teli tankkal kell részükről a gépkocsit visszaadni. Átadás-
átvételkor a 2. számú melléklet szerinti bizonylatot kell annak igazolására kitölteni.

8. Az üzemanyag megtakarítás – üzemanyagnorma és tényleges fogyasztás szerinti
különbözet - 50%-a, de legfeljebb havi  20 000 Ft összeg a gépjármű vezetőt illeti meg.
Az üzemanyag megtakarítás összegének meghatározása az üzemanyag – elszámolási
időszakra vonatkozóan számított – átlagos beszerzési árának figyelembe vételével
történik. A kulcsos gépjárművek esetén üzemanyag megtakarítás értelemszerűen nem
számolható el.

9. Az üzemanyag túlfogyasztást – a tényleges fogyasztás valamint az üzemanyagnorma
különbözete - ugyanakkor a gépjárművezető teljes egészében köteles megtéríteni. Az
üzemanyag túlfogyasztás összegének meghatározása az üzemanyag – elszámolási
időszakra vonatkozóan számított – átlagos beszerzési árának figyelembe vételével
történik. A kulcsos gépjárművek esetén az üzemanyag túlfogyasztás költségeinek
megtérítésére értelemszerűen senki nem kötelezhető.

10.A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 25. §
(1) bekezdésében, valamint a 27. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján
üzemanyag megtakarításként személyi jövedelemadó mentesen a gépjármű által
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futott, útnyilvántartással (menetlevéllel, fuvarlevéllel) igazolt kilométer-
futásteljesítmény alapján - a 60/1992. (IV.1.) Kormányrendelet szerinti - korrekciós
tényezőkkel módosított alapnorma, és NAV által közzétett üzemanyagár
figyelembevételével kiszámított összegnek az önkormányzat által számla (számlák)
alapján elszámolt üzemanyag mennyiség és a NAV által közzétett üzemanyagár
figyelembevételével meghatározott összeget meghaladó rész 50%-a, nálunk legfeljebb
azonban havi 20 000 Ft számolható el.

11.Az üzemanyag megtakarításról, illetve túlfogyasztásról havonta el kell készíteni a 7/a.
és a 7/b. számú melléklet szerinti kimutatást. Az üzemanyag megtakarítás
túlfogyasztáson kívül havonta el kell készíteni a gépjárművek mozgását igazoló GPS
nyomkövető által elkészített pontos útvonal, időtartam és megtett távolság szerint
adatok kimutatását. Ezen dokumentum kinyomtatásáról és pénzügyi osztályvezető
részére történő átadásáról a tárgyhót követő 5. napig a Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal informatikusa köteles gondoskodni. A kimutatások elkészítéséért a pénzügyi
osztályvezető a felelős.

IV.

SAJÁT TULAJDONÚ SZEMÉLYGÉPKOCSI
HIVATALOS CÉLÚ HASZNÁLATA

1. Az önkormányzat és a hivatal feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók
munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más
körülmények indokolják, saját tulajdonú - ideértve a házastárs tulajdonát is -
személygépkocsit használhatnak.

2. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra – a polgármester illetve a jegyző
előzetes engedélye alapján lehet igénybe venni.

3. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó
előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan
sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel az
önkormányzattal/hivatallal, mint munkáltatójával szemben.

A nyilatkozatot a 6. számú mellékletnek megfelelően kell kiállítani. A nyilatkozat
egész évre, illetve új gépkocsi beszerzéséig érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi
cseréjekor új nyilatkozatot kell adni. A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett
változást minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni. A nyilatkozatot a
gazdálkodási ügyintéző pénztárosnak kell megőriznie.

4.   A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót.

       A költségtérítés összege eseti belföldi kiküldetés esetén a személyi jövedelemadóról
    szóló 1995. évi CXVIII. törvény 3. § 83. pontja szerinti kiküldetési rendelvényen
(5. számú melléklet) feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma
és legfeljebb a NAV által az adott időszakra közzétett üzemanyagár, valamint
fenntartási költségtérítésből áll.
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5. A fenntartási költségtérítés fizetésére az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6.
pontjában, meghatározott összegű normaköltség elszámolásával kerülhet sor. Ebben az
esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési
kötelezettsége.

6.  Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a -
módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma
átalányt kell figyelembe venni.

7.  A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát google térkép
alapján kell meghatározni.

8. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg
gépjárművezetői pótlék.

V.

MUNKÁBA JÁRÁS SAJÁT SZEMÉLYGÉPKOCSIVAL

1. Napi munkába járásnak minősül a lakóhely vagy tartózkodási hely és a munkavégzés
helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy
esetenkénti google térkép alapulvételével megállapított oda-és visszautazás.

2. A munkavállaló részére a Személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás
költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő térítés akkor
jár, ha:

· a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés
helye között nincsen közösségi közlekedés;

· a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja
igénybe venni a közösségi közlekedést;

· ha azt a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos fogyatékossága
miatt nem képes a közösségi közlekedési járművet igénybe venni.

3. A saját gépjárművel történő munkába járást a Hivatalnál a jegyző, a jegyző személyét
érintően, és az Önkormányzatnál a polgármester engedélyezi. (8. számú melléklet)

4. A költségtérítés a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
valamint A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.
(II.26.) Kormányrendelet alapján számolható el. A költségtérítés a munkában töltött
napokra 9 Ft/km összegben kerül megállapításra. Az elszámolás havonta utólag
történik a 09. számú melléklet alapján.

5. A szabályzat folyamatos aktualizálása a pénzügyi osztályvezető jelzését követően a
jegyző feladatát képezi.
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Ezen Gépjármű üzemeltetési szabályzat annak Harkány Város Önkormányzat
képviselő-testülete jóváhagyását követően 2015. október 1. napján lép hatályba. A
Szabályzatot a képviselő-testület a 178/2015. (IX.17.) számú határozatával hagyta jóvá.

Harkány, 2015.09.30.

Baksai Endre Tamás Dr. Markovics Boglárka
                           Polgármester s.k.                                                  Jegyző s.k.

Záradék:

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Gépjármű üzemeltetési szabályzatot
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2016. (IV.28.) számú
határozatával fogadta el.

Harkány, 2016.04.29.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

MELLÉKLETEK

1. a. Személygépkocsi menetlevél   D. Gépjármű 36.r.sz.
1.b.  Autóbusz menetlevél               D. Gépjármű 41. r. sz.
2. Gépjármű átadás-átvételi bizonylat
3. Üzemanyag előleg elszámolás
4. Gépjárművek tárolási helye
5. Belföldi kiküldetési rendelvény
6. Nyilatkozat saját gépjármű használatáról
7.a Kimutatás üzemanyag megtakarításról
7.b. Kimutatás üzemanyag túlfogyasztásról
8. Munkába járás engedélyezése saját gépjárművel
9. Saját gépjárművel történő munkába járáshoz költségtérítés

elszámolása
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Megismerési nyilatkozat

A HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. …….-TŐL HATÁLYOS
GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATÁT MEGISMERTEM.
 TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY AZ ABBAN LEÍRTAKAT A MUNKÁM SORÁN
KÖTELES VAGYOK BETARTATNI.

Név Beosztás Dátum Aláírás



12

Megismerési nyilatkozat

A HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016.………-TŐL
HATÁLYOS GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATÁT MEGISMERTEM.
TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY AZ ABBAN LEÍRTAKAT A MUNKÁM SORÁN
KÖTELES VAGYOK BETARTATNI.

Név Beosztás Dátum Aláírás
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2. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

Gépkocsi átadása-átvétele

Forgalmi rendszám: .....................................
Típus: .............................................................
Átadás időpontja: .........................................
Visszavétel időpontja: ..................................

A fenti rendszámú gépkocsi az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve átvételre:

Megnevezés Induláskor Érkezéskor

Tele tank
Forgalmi engedély
Pótkerék
Emelő
Mentőláda
Tartalék izzókészlet
Vontatókötél
Elakadás jelző
Rádió működik - nem működik
Rádió antenna
Telefon antenna
Kerékanya kulcs
Gyertyakulcs
Csavarhúzó

Induláskor:     átadó: ................................     átvevő: ....................................

Érkezéskor:    átadó: ................................     átvevő: ....................................

A gépkocsi vezető nélküli (kulcsos) gépkocsit a menetlevélen megnevezett személy veszi
illetve adja át a gépjármű üzemeltetéssel megbízott személynek (garázsmesternek).
Az átadás-átvételkor az átvételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon
„X”-el jelölni kell. Hiányosan felszerelt gépkocsi nem adható ki.
A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell
rögzíteni.
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4. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

Önkormányzati járművek tárolási helye

Gépjárművek típusa      Rendszám                    Tárolási hely

VOLKSWAGEN CARAVELLE   LAU141                     Polgármesteri Hivatala udvarán
                    Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.

SUZUKI WAGON R+                   JDM704                     Polgármesteri Hivatala udvarán
                    Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.

SUZUKI SWIFT1.2 GL          NJE073                     Egészségház udvarán
                                                                                          Harkány, Kőrösi Csoma S.43.

        Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.
MERCEDES SPINTER 316CDI     KJC617         Polgármesteri Hivatal udvarán

        Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.
TOYOTA HIACE           FHF742         Polgármesteri Hivatal udvarán

        Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.
TOYOTA           IFX982         Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.

                    Polgármesteri Hivatal udvarán
        Harkány, Dankó Pista u. 11.

1RF-750 autóbusz utánfutó           XSZ944         Városgondnokság telephelyén
        Harkány, Dankó Pista u. 11.

1RF-751 autóbusz utánfutó           YWF589         Városgondnokság telephelyén
        Harkány, Dankó Pista u. 11.

6. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

Nyilatkozat
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a saját tulajdonú személygépkocsi
hivatalos célú igénybevételéhez

Alulírott ................................................................................................................ (név)
.................................................. (lakcím), a ...................................................................
dolgozója kijelentem, hogy az alábbi, saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában) lévő
személygépkocsit hivatalos célra igénybe kívánom venni.

A személygépkocsi
· típusa: .........................................................................
· forgalmi rendszáma: ..................................................
· forgalmi engedélyének száma: ..................................
· műszaki érvényessége: ..............................................
· hengerűrtartalom: ......................... köbcentiméter
· használandó üzemanyag oktánszáma: .......................
· tulajdonosának neve: .................................................

Az  üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a -
módosított - 60/1992. (IV.1.)  Korm. rendelet 4. §-a szerinti alapnorma átalánnyal
történő elszámolást.

Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban / (házastársam tulajdonában) (*) lévő
személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel
- kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési felelőssége  körébe tartozó eseteket
- nem lépek fel a
….……………………………………………………………………...(munkáltatómmal)
szemben.

Kijelentem, hogy a gépjárműre érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással
rendelkezem, a költségek elszámolásához a befizetést igazoló szelvény másolatát csatolom.

E nyilatkozat melléklete: forgalmi engedély másolata.

......................................., 2015. .........................

                                                                                       ..................................................
                                                                                                   nyilatkozattevő aláírása
(*) a kívánt részt aláhúzással jelölendő
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.....................………………..
     7/a. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

hivatal, intézmény
           KIMUTATÁS

200... év ..............havi üzemanyag megtakarításról
(SZJA. törvény 25.§ (2) bek. alapján)

 Gépkocsi vezető neve: .............................................

 Gépkocsi típusa: .......................................................

 Gépkocsi forgalmi rendszáma: ................................

Tárgyidőszak-ban
megtett km.

Üzemanyag
fogyasztási

norma (liter/100
km)

Elszámolható
üzemanyag

mennyiség (liter)

APEH. által
közzétett

üzemanyag ár
(Ft/liter)

Norma szerinti mennyiség és az
APEH által közzétett

üzemanyag árral kiszámított
összeg  (Ft)

Számla szerinti
mennyiség

(liter)

Számla szerinti mennyiség
és az APEH által közzétett

üzemanyag árral
kiszámított összeg

(Ft)

Megtakarítás
összege

 (Ft)

1 2 3=(1x2/100) 4 5=(3x4) 6 7=(6x4) 8=(5-7)

ÖSSZ.:

............................., 200.... .............. hó ......... nap
                                                                       ......................................                              …………………………………..

számfejtő                                                         gépkocsivezető

Megtakarítás kifizetésének pénztárbizonylat száma:
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...................................................
            7/b. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

          hivatal, intézmény
          KIMUTATÁS

200.... év ................................ havi üzemanyag túlfogyasztásról

 Gépkocsi vezető neve: .................................................

 Gépkocsi típusa: ...........................................................

Gépkocsi forgalmi rendszáma: .....................................

Tárgyidőszakban megtett
km.

Üzemanyag
fogyasztási norma

 (liter/100 km)

Elszámolható
üzemanyag
mennyiség

(liter)

Számla szerinti Túlfogyasztás

mennyiség (liter) érték
(Ft)

egységár (Ft/liter) mennyisége (liter) Összege
(Ft)

1 2 3=(1x2/100) 4 5 6=(5:4) 7=(4-3) 8=(7x6)

ÖSSZ.:

............................., 200... ......................... hó ......... nap

...................................... ...........................................
számfejtő gépkocsivezető

Túlfogyasztás befizetésének pénztárbizonylat száma:
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08. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

Kérelem/Nyilatkozat

Alulírott __________________                      alkalmazott nyilatkozom, hogy munkába

járásom támogatását évre

- autóbusz bérlet,

- vonat bérlet,

- gépjármű-költségtérítés

(A kívánt rész aláhúzandó!)

formájában kívánom igénybe venni, kérem ennek engedélyezését.

Állandó lakcím/ tartózkodási hely:

Tudomásul veszem, hogy bérlettámogatás esetén a bérletjegyet minden hó 10-ig a

Hivatal Pénzügyi Osztályán leadom.

Gépjármű költségtérítés esetén kitöltendő adatok:

Útvonal megnevezése: ________________________

Útvonal hossza (km): ________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak

megfelelnek.

Harkány

___________________________

Alkalmazott aláírása

Engedély
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A fenti kérelemben foglaltak alapján engedélyezem a munkába járással kapcsolatos

költségtérítést a 39/2010. (II. 26.) számú kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

Harkány

___________________________

munkáltató  aláírása

09. számú melléklet a gépjármű üzemeltetési szabályzathoz

MUNKÁBAJÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
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a munkába járással  kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.)
Korm. rendelet szerint

Munkáltató neve: ……………………………………
Címe:                  …………………………………….

Munkáltatói jogkör gyakorlója:    …………………..

Dolgozó  neve: ………………………………..
Dolgozó lakcíme:       ………………………………..

Lakóhely és munkahely közötti távolság:  …..  km    (oda-vissza )
Költségtérítés mértéke: 9,- Ft/km ( SZJA tv. 25.§ (2.) bekezdés bb.) pontja ) mentes

Költségtérítés elszámolása

1.) Időszak: ………év  ……….  hó   ……. naptól   ……… év  …….. hó  ………
napig

2.) Munkában töltött napok száma:   ……..   nap

3.) Futásteljesítmény: ( munkába töltött napok száma  X  oda-vissza km )   ………..
km

4.) Költségtérítés összege: (futásteljesítmény  X  9,-Ft/km)          ……….Ft

azaz ………………………………………………………..   forint

Harkány, 2015.  ….….. hó  ………..  nap

……………………………………..
            dolgozó neve

A teljesítést igazolom, a költségtérítés kifizethető:    ………….…………….……

Érvényesítem:   ……….………….összegben,   dátum:

Utalványozom: ………………………..,   dátum:

Pénzügyileg ellen jegyzem :  ……………………..., dátum:



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14. napi rendkívüli ülésére

8.) 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: 127/2017.(VI.30.) sz. határozat

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: egyszerű többség

TERJEDELEM:
MELLÉKLET: 2. oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: „Az 1818/2016 (XII.22)
Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési
szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban kiegészítő forrás biztosítása

Melléklet: -



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. július 14. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban kiegészítő forrás biztosítása

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lucsik János, közbeszerzési szaktanácsadó, Dr.
Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ahogyan Önök előtt ismert, Harkány Város Önkormányzata a Kbt. 113. § (1) bekezdéses szerinti,
összefoglaló tájékoztató hirdetmény közzétételével induló, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017.
május 17-én „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyban.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő 2017. május 29-én 11.00 órakor lejárt. A
közbeszerzési eljárásban két ajánlat érkezett be. Ajánlattevők: a FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt.
(8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) és a Perfektum Mérnöki Kft. és Zala Art Kft. közös ajánlattevők (Vezető
tag: Perfektum Mérnöki Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Perc u. 2.); Tag: Zala Art Kft. (Székhely: 8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 12-14.))

Az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság az ajánlatokat ellenőrizte, egy alkalommal sor került
hiánypótlás kibocsátására, illetve nem egyértelmű kijelentések tisztázására. A közbeszerzési eljárás
során  a  Tisztelt  Képviselő-testület  a  Perfektum  Mérnöki  Kft.  és  a  Zala  Art  Kft.  közös  ajánlattevők
ajánlatát érvénytelennek minősítette. (127/2017.(VI.30.) számú határozat.)

A közös ajánlattevők a közbeszerzési eljárás során hozott, az ajánlatuk érvénytelenségére vonatkozó
köztes döntéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárást kezdeményeztek a Közbeszerzési Döntőbizottság
előtt.

A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem elbírálásával kapcsolatban dönthet az ajánlat
érvényességének visszaállításáról is.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a közbeszerzési eljárás becsült értékét nettó
48.000.000 Ft-ban határoztuk meg (nettó 40.000.000 Ft tervezési munka, nettó 5.000.000 Ft tervezői
művezetés, nettó 3.000.000 Ft engedélyezési és hatósági eljárás költségei).

A közös ajánlattevők ajánlata nettó 49.985.000 Ft.

A Közbeszerzési Döntőbizottság döntése nyomán – amennyiben a közös ajánlattevők ajánlata érvényes
– ajánlatkérő köteles lesz bevonni az értékelésbe a közös ajánlattevők ajánlatát is.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásának alapja a legjobb ár-érték arányú – összességében
legelőnyösebb – ajánlat. Az ajánlatok értékelése során bekövetkezhet az a helyzet, hogy az értékelési
szempontok alapján a közös ajánlattevők ajánlata lenne a nyertes ajánlat.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
közbeszerzési eljárás eredménytelen, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem



elegendő a szerződés megkötéséhez, az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Előzőekre tekintettel a közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében 1.985.000 Ft többletforrás
biztosítása szükséges, melyet 100 %-ban saját forrásból kell biztosítani.

A közbeszerzési eljárás beszerzési tárgya „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”, melynek
finanszírozására 100 %-os állami támogatással történik.

Harkány Város Önkormányzata 2017-es pénzügyi évben a plusz forrás fedezetét biztosítani nem tudja.

A fentiekre tekintettel javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi döntést hozza meg:

Határozati javaslat:

Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiegészítő forrás

biztosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1818/2016. (XII.22) Korm.
határozattal biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás felhasználása keretében a tervező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban kiegészítő forrást nem biztosít. Abban az esetben, ha a
Perfektum Mérnöki Kft. és Zala Art Kft. közös ajánlattevők ajánlata a Közbeszerzési Döntőbizottság
döntése nyomán érvényes és az ajánlatok értékelését követően a közös ajánlattevők ajánlata az értékelés
alapján a legkedvezőbb, úgy ebben az esetben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő
a szerződéskötésre, úgy a közbeszerzési eljárást – ebben az esetben – a Képviselő-testület a Kbt. 75. §
(2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja és felhívja a polgármestert és a jegyzőt az
új közbeszerzési eljárás haladéktalan előkészítésére és megindítására.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 14. napi rendkívüli ülésére

9.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Kecskeméthy Pál
alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka       Rátkai Melinda
                jegyző                     pályázati ref.

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

                     -

MEGTÁRGYALTA: -

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: -

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: egyszerű többség

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:

2. oldal előterjesztés
3. oldal megállapodás

1. oldal pályázati összefoglaló

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Tájékoztatás a Harkány-Lendva-Prelog
együttműködés jelenlegi állásáról

Melléklet: Megállapodás, pályázati összefoglaló



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. július 14. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás a Harkány-Lendva-Prelog együttműködés jelenlegi
állásáról

ELŐTERJESZTŐ: Kecskeméthy Pál, alpolgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző; Rátkai Melinda
pályázati referens

Mellékletek: Projekt Koordinációs Megállapodás; valamint a harkányi Gyógyfürdő Zrt.
igazgatósági elnökének összefoglalója

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy az Önök előtt ismert, márciusban tárgyalt a képviselő-testület egy szándéknyilatkozat
elfogadásáról, amelynek tárgya egy projekt kidolgozására vonatkozó együttműködés kialakítása volt
Prelog, horvátországi és Lendva, szlovén városokkal.

Az akkor elfogadott határozat szerint a képviselő-testület egy szándéknyilatkozatot fogadott el arról,
hogy az együttműködést támogatja, és felhatalmazást adott a Polgármester Úrnak az egyeztetésben
történő részvételre. A határozat tartalma az alábbi volt:

38/2017.(III.20.) sz. Önkormányzati határozat:
Szándéknyilatkozat elfogadása Interreg pályázati programjavaslat kidolgozása tárgyában

1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Harkány Város
Önkormányzata Prelog várossal (Horvátország), valamint Lendva várossal (Szlovénia) való
együttműködés keretében, az EU interregionális és transznacionális pályázati programok
keretében kiemelt, közös, három ország együttműködésén alapuló pályázati programjavaslat
kidolgozásában vegyen részt.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre irányuló szándéknyilatkozat
aláírására valamint az egyeztetésekben történő részvételre.

3.) A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázat tényleges benyújtásáról az összes
körülmény és a vállalandó önerő konkrét összegének ismeretében, külön döntést hoz.

Határidő: azonnal
Felelős : jegyző, polgármester

Az akkori testületi előterjesztés mellékletét képezte egy részletes anyag, amely az együttműködési
elképzelés tartalmáról és irányáról szólt.

Ezt követően 2017. május 17-én, miután minden szereplő megkapta a szükséges felhatalmazást,
kiegészülve a Mura Vidéki Turisztikai Szövetséggel, aláírásra került a Felek együttműködését deklaráló
megállapodás.

A projekt-terv kidolgozásának operatív teendőit a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vállalta magára. Ennek
eredményeképpen a projekt szakmai megvalósításához további szereplők felkutatását és bevonását
indították el.



Ezt követően 2017. július 6-án az eredeti résztvevői kör aláírt egy Projekt Koordinációs Megállapodást,
amelynek lényege az, hogy a Partnerek felkérik a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t a program megvalósítása
tárgyában a képviseleti feladatok ellátására. A képviselet tartalma természetesen korlátozott,
egyeztetések, tárgyalások szervezésére és lefolytatására, költségvetés elkészítésére és előterjesztésére,
projekt-és koncepcióterv készítésére, koordinációs feladatok ellátására valamint pénzügyi és jogi
kötelezettségek vállalása nélküli stratégiai együttműködési megállapodások előkészítésére és
megkötésére vonatkozik.

Ezzel a megoldással lehet biztosítani az operatív feladatok folyamatos ellátását. Az aláírt megállapodás
szövegét az előterjesztéshez teljes terjedelemben csatoltuk. Az előterjesztéshez csatolásra kerül ezen
kívül a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági elnökének e tárgykörben készített összefoglalója is.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul véve fogadja el az alábbi határozati
javaslatot!

Határozati javaslat:
Tájékoztatás elfogadása a Harkány-Prelog-Lendva projekt-együttműködés állásáról

1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkány-Prelog-Lendva városok és a
Mura Vidéki Turisztikai Szövetség által alkotott Aquakulturális Program Együttműködés
jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal
tudomásul veszi.

2.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Program megvalósítása tárgyában a pénzügyi és jogi
kötelezettségvállalás nélküli képviseleti és operatív feladatokat a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
lássa el; a Polgármester által aláírt Projekt Koordinációs Megállapodást maga is támogatja és
jóváhagyja.

3.) A képviselő-testület felkéri Kecskeméthy Pál alpolgármestert valamint a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy az együttműködés állásáról folyamatosan nyújtson
tájékoztatást a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal
Felelős : Kecskeméthy Pál, alpolgármester, Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági elnök

Harkány, 2017. július 12.

Kecskeméthy Pál, alpolgármester s.k.



Melléklet:

Tájékoztatás a Harkány-Lendva-Prelog együttműködés jelenlegi állásáról című előterjesztéshez

PROJEKT KOORDINÁCIÓS MEGÁLLAPODÁS
AQUKULTURÁLIS PROGRAM

elindítása tárgyában

Megállapodás létrejött:

Harkány város Önkormányzata,

Székhely:

Képviseli:

Prelog község Önkormányzata

Székhely:

Képviseli:

Lendva község Önkormányzata

Székhely:

Képviseli:

Mura Vidéki Turisztikai Szövetség

Székhely:

Képviseli:

mint az AQUAKULTURÁLIS Program Együttműködő Partnerei valamint a

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

Székhely: 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 7.

Képviseli: Marosi András vezérigazgató

között, az Európa Unió interregionális együttműködési programok keretében Magyarország,
Horvátország és Szlovénia részvételével megvalósuló AQUAKULTURÁLIS PROGRAM
megvalósítása tárgyában – KÉPVISELETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

Előzmények:

Az Európai Unió elfogadva Magyarország, Horvátország és Szlovénia Kormányának Európai Területi
Együttműködési programok keretében megfogalmazott transznacionális célkitűzéseit, jóváhagyta a
2014-2020 között megvalósításra kerülő Magyarország-Horvátország, Magyarország-Szlovénia határon
átnyúló interregionális együttműködési programokat, a három országot is magába foglaló Central
Europe és Duna Stratégia programokat, valamint annak megvalósítását támogató pályázatok
költségvetését. Az interregionális programok a tagállamok gazdasági, társadalmi, természeti és
kulturális értékeinek hatékonyabb kiaknázását gazdasági és turisztikai együttműködésekkel ösztönzi.
Az egészséggazdaság és a turizmusgazdaság a régiók versenyképesség szempontjából legfontosabb,
egyben leginkább munkaerő-igényes ágazata. Az EU-s program kiemelten támogatja a tagállamok
közötti, határon átnyúló, közös, a fenntartható egészséggazdasági, turizmusgazdasági fejlesztésekre
irányuló kezdeményezéseket, amelyek egyben a vidéki területek természeti és kulturális örökségének
megőrzését szolgálják.



Harkány város Önkormányzata 2017. február hónapban határokon átívelő AQUAKULTURÁLIS és
Dráva-Mura EURÓPAI GAZDASÁGI RÉGIÓ létrehozását érintő együttműködési javaslattal kereste
meg a horvát és szlovén Partnereket, amely megállapodás 2017. április hónapban aláírásra került.

A Partnerek:

1. Magyarország részéről: Harkány város Önkormányzata,

2. Horvátország részéről: Prelog község Önkormányzata,

3. Horvátország részéről: Mura Vidéki Turisztikai Szövetség,

4. Szlovénia részéről: Lendva község Önkormányzata

kiemelt célul tűzték ki a Dráva-Mura folyók által lehatárolt, 220 km-es hosszban, 18 ezer km2-en
elterülő, 3 országot magába foglaló területen a DRÁVA-MURA EURÓPAI GAZDASÁGI RÉGIÓ
létrehozását, amelynek kiemelt fejlesztési elemei az EGÉSZSÉGGAZDASÁG és
TURIZMUSGAZDASÁG fejlesztési programok keretében:

1. Gyógyító és egészségmegőrző régió kialakítása a rendelkezésre álló geokulturális
hatásmechanizmusok egészségiparban történő alkalmazásával.

2. Zöldenergia régió kialakítása - a szén-dioxid kibocsátást mérséklő, illetve a zöldenergiák
felhasználását növelő környezettudatos energetikai programok elindításával.

3. Ökológiai-biológiai agrárkultúra és agrárrégió kialakítása, a természeti és geokulturális
adottságokra épülő élelmiszertermelés minőségi és mennyiségi fejlesztésére.

4. Biodiverzitás régió kialakítása, a három ország határ által lehatárolt biológiai élőhelyek és
ökoszisztémák, a botanikai és zoológiai fajok genetikai sokszínűségének, az élőlény és élővilág
együttesek fenntartásával, a biodivertitásban kialakult károsodások fokozatos megszűntetésével.

5. Turizmusgazdasági régió kialakítása a gyógyítás és egészségmegőrzés, a zöldenergia, az öko-, és
bio-táplálkozáskultúra, az aquakultúra, a biodiverzitásra épülő természetturisztika, a három nemzet
kultúrájának sokszínűségére, és közös jellemvonására épülő kulturális turisztika három határon
átnyúló térségének fejlesztésével.

6. Innovációs és tudásgazdaságra épülő régió kialakítása, az integrált és komplex tevékenységekre
épülő foglalkoztatás és vállalkozásfejlesztési tevékenységekkel, magyar-horvát-szlovén KKV
fejlesztéssel, az egészségmegőrzést, gyógyászatot, zöldenergiát, valamint a biodiverzitást érintő
kutatás-fejlesztési, és információs technológiai fejlesztések megvalósításával.

Megállapodás

A jelen megállapodás keretében:

1. A FELEK kinyilvánítják azon közös akaratukat, hogy felhatalmazzák a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt-t az AQUAKULTURÁLIS együttműködési programot érintő stratégiai partneri
együttműködési megállapodások előkészítésére, tárgyalások lefolytatására és pénzügyi, jogi
kötelezettség vállalások nélküli megkötésére.

2. A FELEK felhatalmazzák a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t az EU-s pályázati programokat érintő
egyeztetések, tárgyalások lefolytatására.

3. A FELEK felhatalmazzák a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t az együttműködéssel érintett projekt
költségvetésének elkészítésére, és Partnerek számára történő előterjesztésére.

4. A FELEK felhatalmazzák a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t az együttműködéssel érintett projekt
előzetes projektterveinek, koncepcióterveinek elkészítésére, és Partnerek számára történő
előterjesztésére.

5. A FELEK felhatalmazzák a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-t az együttműködéssel érintett projekt
KOORDINÁCIÓS feladatainak ellátásra.



Határidők:

A FELEK jelen megállapodásban érintett együttműködése határozatlan időre szól, és visszavonásig
érvényes. Bármelyik fél indoklás mellett írásban kezdeményezheti a megállapodás felmondását. A
felmondás a Felek által történő kézhezvételétől számított 30. napon lép hatályba.

A jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép életbe.
Egyéb megjegyzések:

A FELEK a jelen megállapodás kapcsán esetlegesen felmerülő véleményeltéréseiket tárgyalásos úton
rendezik.

A FELEK a jelen megállapodásban foglaltakat megismerték, és mindenben akaratuknak megegyezőnek
elfogadták.

A megállapodás 5 példányban magyar nyelven kerül aláírásra, amely példányokból 1-1 példány az aláíró
Feleket illeti.

Harkány, 2017. július 6.

Aquakulturális program együttműködő partnerei részéről:

Harkány város Önkormányzata részéről:

……………………………………………

név/beosztás

Prelog község Önkormányzata részéről:

………………………………………..
név/beosztás

Mura Vidéke Turisztikai Szövetség részéről:

………………………………………..
név/beosztás

Lendva község Önkormányzata részéről:

………………………………………..
név/beosztás

Projekt koordinációs szervezet részéről:

Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

………………………………………..
Marosi András vezérigazgató




















