Tárgy: Döntés a XXIV. Szüreti Fesztivál ideje
alatti ingyenes parkolási lehetőség biztosításáról
Melléklet:-

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 14-i ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Márton Béla
képviselő

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Márton Béla
képviselő

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
1 oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június
14. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a XXIV. Szüreti Fesztivál ideje alatti ingyenes
parkolási lehetőség biztosításáról
ELŐTERJESZTŐ: Márton Béla, képviselő
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Márton Béla, képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkányban 2018.08.31.-09.02.között kerül megrendezésre a XXIV. Szüreti Fesztivál. Herendi
Ferenc Igazgató Úrtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy idén is kezdeményezni fogja a BajcsyZsilinszky utca lezárását, a Bartók Béla utca és a Liszt Ferenc téri kereszteződés közötti
szakaszon. A lezárásra 2018.08.29-09.04. között lenne szükség, ezalatt az idő alatt a terület
csak gyalogosan lenne megközelíthető.
A fesztivál ideje alatt, a tavalyi gyakorlathoz igazodva, és a kedvező tapasztalatok és pozitív
visszajelzések alapján javaslom, hogy a város fizető parkoló övezetében a fesztivál ideje alatt,
2018.08.31.-2018.09.02.-ig szüneteljen a díjfizetés.
Határozati javaslat
Döntés a XXIV. Szüreti Fesztivál ideje alatti ingyenes parkolási lehetőség biztosításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fizető
parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) számú önkormányzati rendelet 5. § (6a)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2018. augusztus 31. napja és 2018. szeptember 2.
napja közötti időszakban díjmentes parkolást biztosít Harkány területén a kijelölt parkoló zónák
vonatkozásában a XXIV. Szüreti Fesztivál alkalmából. Az intézkedés indoka egyrészt az, hogy
a fesztivál alkalmával jelentős mennyiségű parkoló terület kerül lezárásra, másrészt a képviselőtestület kedvezni kíván a fesztiválprogramra érkezőknek.
A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, valamint a Parkoló Iroda Vezetőjét, hogy gondoskodjon
a díjmentes parkolás megfelelő kihirdetéséről és az intézkedés végrehajtásáról.
Felelős:
Határidő:

Márton Béla, parkolási iroda
azonnal

Harkány, 2018. 06. 06.
Márton Béla s.k.
képviselő

Tárgy: Tájékoztatás a fürdőfejlesztés további
lépéseiről
és
döntés
jelzálog-fedezet
biztosításáról a HGYF Zrt. részére
Melléklet:-

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 14-i ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
Baksai Endre Tamás
polgármester

ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2018.06.13-i ülésén
AZ
ÜGYBEN
KORÁBBAN
HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

határozat

Egyszerű többség
3 oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. június 14. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás a fürdőfejlesztés további lépéseiről és döntés
jelzálog-fedezet biztosításáról a HGYF Zrt. részére
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy az mindenki előtt ismert, a képviselő-testület 19/2018.(III.07.) számú határozatával volt
kénytelen dönteni arról, hogy eredménytelenné nyilvánítja a 1818/2016.(XII.22.) sz.
Korm.határozattal kapott támogatásból a fürdőfejlesztés – ennek keretében az új
medencecsarnok építési - kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást, mert a nyilvános felhívásra
pályázó egyetlen cég mintegy bruttó 390 millió forinttal többért vállalta volna a beruházást,
mint amennyi a város költségvetésében a támogatásból rendelkezésére áll.
A polgármester, alpolgármesterek, a fürdő vezetése és a hivatal az elmúlt napokban minden
lehetséges megoldást próbáltak lemodellezni annak érdekében, hogy a fürdőfejlesztés, ha nem
is az eredeti forgatókönyv és sorrend szerint, de megvalósulhasson.
Ennek eredményeképpen az alábbi megoldás született:
Mivel az önkormányzat által elnyert támogatás felhasználási határideje ez év vége, a
Korm.határozat keretében a szintén engedélyes szintű tervekkel rendelkező II. épület
felújítására lett kiírva az újabb közbeszerzési eljárás. A tervezővel lefolytatott egyeztetés szerint
ezen munkák megvalósítása időben rövidebb lehet, az egyes épületszinteken megvalósítandó
feladatok pedig a párhuzamos munkavégzésre is lehetőséget adnak. Ennek az ütemnek a
keretében a II-es épület földszintjén szaunát és jakuzzit, komplett wellness részleget
alakítanának ki, bővítenék az éttermi részt, felújítanák az orvosi rendelőket, a vizes blokkokat,
valamint az öltözőket, továbbá lift beépítésével akadálymentesítenék az épületet. Az emeleten
a vizes blokkok felújítása mellett tornaterem kialakítását is tervezik, illetve a tető régóta
szükséges szigetelését is elvégeznék.
Ezt követően a képviselő-testület megindította a módosított műszaki tartalomra vonatkozó
közbeszerzési eljárást, amelynek jelenleg még nem zárult le. A fenti megoldással a
Korm.határozattal biztosított támogatás felhasználása biztosított.
Ezen felül azonban rendkívül fontos cél az engedélyes és kiviteli tervekkel is rendelkező 3-as
medencecsarnok rekonstrukciója, és a fentiek szerint ismertetett eredménytelen közbeszerzési
eljárás műszaki tartalmának megvalósítása.

Az előzetes egyeztetések szerint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. (HGYF Zrt.) gazdasági helyzete
lehetővé teszi, hogy átvállalja és saját beruházásként megvalósítsa a 3-as medencecsarnok
rekonstrukcióját. Ez úgy valósulhat meg, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. erre a műszaki
tartalomra saját közbeszerzési eljárást ír ki, melynek eredményes lefolytatását követően a 3-as
medencecsarnok rekonstrukciója – a fürdő lebonyolításában és finanszírozásában – kezdődhet
meg, és bár ennek a műszaki tartalomnak a megvalósítása jóval hosszabb időt vesz igénybe. A
két beruházás egymástól függetlenül, de akár időben részben párhuzamosan is folyhat. Ezzel a
megoldással a 3-as medence rekonstrukciója is elkészülhetne, az eredményes közbeszerzési
eljárás lezárását követő 11-12 hónapra.
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. stabil költségvetése lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásokat bővítő,
azaz értéknövelő beruházáshoz a fürdő 750 millió forintos hitelt vegyen fel. A hitelt nyújtó
bank – a HGYF Zrt. igazgatóságának tájékoztatása szerint a társaság tulajdonában álló 2454/1,
2470 valamint 2471 hrsz-ú ingatlanokat kívánja biztosítékként jelzálogjoggal megterhelni.
Ezen felül a bank sem kormányzati engedélyt, sem pedig önkormányzati kezességvállalást nem
kér, a hitel fedezetéül viszont egy önkormányzati tulajdonú beruházási területre jelzálogjog
bejegyzését kell biztosítani. A HGYF Zrt. gazdasági igazgatója arról tájékoztatott, hogy a
kölcsön összegéhez a fürdő mintegy 150 millió forint önerőt tud biztosítani és a 3-as medence
rekonstrukcióját várhatóan meg tudja valósítani. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-nek ÁFAvisszaigénylőként a bruttó összeg 90 százaléka áll rendelkezésre, tehát hozzávetőlegesen 170
millió forinttal többel tudnak gazdálkodni, mint az önkormányzat.
Az OTP Bank a Gyógyfürdő Zrt részére már eljuttatott egy, a hitel nyújtására vonatkozó
indikatív ajánlatot. Ebben az önkormányzatra vonatkozóan annyit rögzít a bank, hogy
jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését kéri az önkormányzat üzleti
tulajdonát képező, forgalomképes ingatlanra/ingatlanokra nagyságrendileg 300 millió Ft
értékben. A jelzálogjog bejegyzésére addig van szükség, amíg a létesítmény megépül, mert ezt
követően a bank az önkormányzati ingatlan fedezetet „kiengedi”.
A képviselő-testületnek e tárgyban döntést kell hoznia.
A fedezeti célt szolgáló, üzleti vagyont képező harkányi ingatlanok lehetséges listája az alábbi:
•
•
•
•
•
•

Belterület 582/1 hrsz – kivett beépítetlen terület – 2136 m2 (torzó épület); 1/1 tulajdoni
hányad
Belterület 2489 hrsz – Bartók Béla utcában található beépítetlen terület, Zkp besorolású
– 2 ha 2361 m2; 1/1 tulajdoni hányad;
Belterület 2509 hrsz – Bartók Béla utca, beépítetlen terület – 1579 m2, Üü-2 besorolású,
1/1 tulajdoni hányad
Belterület 2504 hrsz – Bartók Béla utca, kivett beépítetlen terület – 91 m2, Zkp. 1/1
tulajdoni hányad;
Belterület 2500/2 hrsz – Bartók Béla utca, kivett beépítetlen terület – 1 ha 6194 m2,
Zkp, 1/1 tulajdoni hányad
Belterület 2500/1 hrsz – Bartók Béla utca, kivett beépítetlen terület – 1 ha 5000 m2, Üü4 besorolású, 1/1 tulajdoni hányad.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati
javaslatot!

Határozati javaslat
Döntés jelzálog-fedezet biztosításáról a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére a fürdőfejlesztés
további lépéseinek megvalósítása érdekében
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tájékoztatás a fürdőfejlesztés
további lépéseiről és döntés jelzálog-fedezet biztosításáról a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére”
tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz.
1.) A képviselő-testület támogatja az önkormányzat által megkezdett harkányi
fürdőfejlesztés Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részéről történő további megvalósítását, a 3as medence rekonstrukcióját és medencecsarnok építését.
2.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés megvalósításához a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. hitelt kíván felvenni. Ennek érdekében a képviselő-testület hozzájárul
a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. tulajdonát képező Harkány belterület 2454/1, 2470 és 2471
helyrajzi számú ingatlanok megterheléséhez.
3.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hitelkérelmének eredményes elbírálása érdekében a
képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló alábbi hrsz-ú
ingatlan(oka)t a bank jelzálogjoggal és elidegenítési és terhelési tilalommal terhelje
meg. Az ingatlanokat a képviselő-testület az alábbi sorrendben, a bank által elfogadott
minimálisan elégséges mértékben és szám szerint kívánja biztosítékként felajánlani:
2.1…..
2.2…..
2.3……
2.4…..
4.) Az önkormányzat a beruházás aktiválását követően a várható értéknövekedésre
tekintettel kezdeményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tehermentesítését a
finanszírozó banknál.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogügylet megvalósításához
szükséges dokumentumok aláírására, valamint mint tulajdonosi képviselőt a
Gyógyfürdő Zrt közgyűlésén e határozat tartalmának megfelelő szavazásra.

Határidő. azonnal
Felelős: polgármester, HGYF igazgatóság
Harkány, 2018. 06. 08.
Dr. Markovics Boglárka s.k., jegyző

Tájékoztatás az önkormányzat
pályázatainak jelenlegi állásáról
Tárgy:

Melléklet:-

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 14-i 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:
Tárgyalja a 2018.06.13-i ülésén
AZ
ÜGYBEN
KORÁBBAN
HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség
5. oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. június 14. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás az önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző (az összeállításban
közreműködött Szabó Erika és Pirisi Valéria önkormányzati munkatársak)
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy az mindenki előtt ismert, az önkormányzat igen aktív pályázati tevékenységet végzett az
elmúlt két évben. Az elbírálásról szóló döntések rövid időszakon belül, dömpingszerűen érkeztek
meg, a párhuzamos megvalósítás komoly kihívások elé állítja a hivatal munkaerő-állományát. Az
egyes pályázatok megvalósításának előkészítése részletes és nagy mennyiségű adminisztrációs
munkát igényel, amelyek eredménye sokáig nem látványos, csak hivatali ügyiratok formájában
jelentkezik. A képviselő-testület tájékoztatása céljából a pályázatok jelenlegi állásáról
készítettünk egy rövid, lényegre törő összefoglalót az alábbiak szerint.
Elnyert és megvalósítás alatt álló projektek:
1.) 2006/2015. (XII.29) Korm.hat. - Harkány fürdő Gyermekvilág kialakítása
- A pályázat műszaki tartalma teljes egészében megvalósításra került; az elszámolást a
Hivatal benyújtotta, erre vonatozóan a napokban kaptunk rövid hiánypótlást, amelynek
teljesítése folyamatban van.
- Ennek elfogadása esetén a projekt teljességgel lezárható.
2.) 1818/2016. (XII.22) korm.hat. Harkány fürdőfejlesztés
- A kivitelezésre vonatkozó, első eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a műszaki
tartalmat átdolgoztuk, új tendertervek készültek, erre vonatkozóan a második
közbeszerzési eljárás van folyamatban, a dolgok jelenlegi állása szerint a kivitelezők
ajánlattételi határideje június közepén jár le. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a
szerződéskötést követően azonnal megkezdődhet a kivitelezés.
- A projekt forrása az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.
- A fentiekkel párhuzamosan módosítjuk a Támogatási okirat adatlapját is.
- A megvalósítást követően elszámolás és a projekt zárása jövő év elején várható.
3.) Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00080 pályázat:
- a pályázat 2018.06.30-án zárul, ennek keretében már 2016 év végén beszerzésre kerültek
az eszközök, majd részben külső szakcégek bevonásával, részben a Hivatal állományának
többletmunkavégzésével megtörtént a projekt szakmai megvalósítása; migrációk, adatok
áttöltése, adattisztítás, szükséges új szabályzatok megalkotása.
- a pályázat befejezését követően elszámolást kell benyújtani.
4.) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés -TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008

-

az első mérföldkövön túlvagyunk, a tervek engedélyeztetése megtörtént. A pályázat
konzorciumban kerül megvalósításra, ahol a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fogja kiírni és lebonyolítani. E projekt keretében az
önkormányzatnak a forgalomtechnikai táblák beszerzése a feladata.

5.) Harkányi Zöld belváros kialakítása TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
- a pályázat tervei készen állnak, a közbeszerzési szakértő kiválasztásra került, a műszaki
ellenőr beszerzési eljárás első körben sajnos eredménytelen lett, mert az ajánlattevők közül
többen visszaléptek, és az eljárásban csak két érvényes ajánlat maradt, ami a
projektmenedzsment szervezet szerint nem elegendő. Várhatóan az újabb beszerzés
megindításáról rövidesen dönthet a testület.
- a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak megkezdéséhez a felhívás KFF részére történő
megküldésére, és annak előzetes jóváhagyására is szükség van, a képviselő-testület a
tervezet anyagát már elfogadta, a közbeszerzési szakértő az anyagot a véleményező szerv
részére megküldte. ha a jóváhagyást megkapjuk, az eljárás megindulhat, ha a KFF
módosításokat javasol, előbb a kiírás korrekciójára van szükség.
- Mivel ez az önkormányzat másik nagy beruházási projektje, komoly kockázata van, hogy
a műszaki tartalom belefér-e a pályázati forráskeretbe.
6.) TOP- 1.1.3. őstermelői piac kialakítása; előleg rendelkezésre áll; az erre vonatkozó
tervezési szerződést megkötöttük; a tervezés halad, annak lezárultával kerülhet sor a
kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására.
7.) TOP 1.1.1. ipari park kialakítása
- a beszerzési eljárások lefolytatást követően kiválasztásra került a közműtervező, valamint
az irodaépület tervezője. A tervezési folyamat lezárultával léphet csak következő
szakaszba, a kivitelezés közbeszerzési kiírásra a projekt.
8.) TOP bölcsőde kialakítás -TOP 1.4.1.
- pályázati értelemben ez a projekt még korai fázisban tart, a megvalósítást tekintve azonban
nagyon előrehaladott, hiszen a bölcsődei feladatellátást kötelező megvalósítani a 2018. év
végéig Harkányban. (A feladat ellátásról nyertes pályázat nélkül is gondoskodni kellett
volna!) A támogatói döntés már megvan, a támogatási szerződés megkötéséhez azonban
még egy nagyon komoly hiánypótlási felhívást kaptunk, amelyet a múlt héten
teljesítettünk. Az önkormányzat által kiírt 4 kisebb (nem építési engedély köteles)
kivitelezés megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban azonban a bölcsőde
kialakítását is szerepeltetni kellett, ellenkező esetben a feladat ellátására nyitva álló
törvényi határidőt nem lehetett volna tartani. A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a
kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került, a létesítmény várhatóan határidőre
elkészül.
- Kezelni kell a következő problémát is: a pályázathoz tartozó előleget értelemszerűen csak
a támogatási szerződés megkötése után tudjuk lehívni, így valószínűleg az
önkormányzatnak egy időre (kb. 1-2 hónap) meg kell előlegezni a kivitelezés költségeit,
36.450.810,-Ft + ÁFA.

-

további nehézség és probléma: a bölcsődei eszközök, bútorok, berendezések beszerzése hasonlóan a rendezvényekhez vagy a fent említett 4-es kivitelezés kiíráshoz –
egybeszámítandó más, önkormányzat által elnyert projektekben szereplő eszközökkel.
Ezek értékhatára várhatóan az uniós szintet is meg fogja haladni, ami miatt a kiírást szintén
KFF-el kell véleményeztetni. Ennek okán a közbeszerzési szakértő arról tájékoztatott,
hogy optimális esetben sem tudunk szeptemberig gondoskodni az eszközök
leszállíttatásáról. Itt még vizsgáljuk a leválasztás vagy eljárás gyorsítás jogszerű
lehetőségeit, de sajnos a közbeszerzési törvény előírásai szigorúan kötnek minket. Ezen
kívül alternatív megoldásokon is gondolkozunk.

9.) Tegyünk együtt a jövőnkért! Humán közszolgáltatások fejlesztése Harkányban –
EFOP 1.5.3.
- ez a projekt indult el időben a leghamarabb (2017. december), az eltelt időszakban a
megvalósító csapat összeállításával és különböző egyeztetések lefolytatásával
foglalkoztunk, tekintettel arra, hogy ez nem kizárólag Harkány, hanem egy nagyobb
létszámú konzorcium által megvalósított pályázat.
- mivel a projekt egyik fő pillére különböző rendezvények megvalósítása, az elmúlt
hónapokban egy jól összeállított rendezvény-program került kidolgozásra, ugyanis a
rendezvényszervezés szintén közbeszerzés köteles tevékenység. Az anyag elkészültét
követően nyílt lehetőség a közbeszerzési eljárás megindítására, amelynek megindításáról
a képviselő-testület 2018.május 30-i ülésén már döntött. Eredményes eljárást követően a
pályázat rendezvény-programjai haladéktalanul el fognak indulni.
- a projekt a 4 kis kivitelezési közbeszerzési eljárásban szerepelt már, így még a nyáron
kihelyezésre kerül egy kültéri, nagyméretű árnyékoló, valamint látványos sinus-padok
3.970.000,-Ft +ÁFA összegben.
- a projekt másik pillérét az oktatási programok jelentik, ezekre szintén közbeszerzést kell
majd kiírni, erre várhatóan az ősszel fog sor kerülni.
- ugyanezen projekt keretében folynak már különböző célcsoportokat érintő felmérések,
kérdőívezések, amelyek – többek között az oktatási, munkaerőpiaci programok
megalapozását is szolgálják.
10.)
EFOP 1.8.2. praxisközösség pályázat
- a pályázat májusban indult, a célja, hogy a lakosság körében az orvosi alapellátási
praxisokon keresztül népszerűsítsük az egészséges életmódot, előtérbe helyezve a
prevenciót. A harkányi háziorvosi és gyermekorvosi praxis mellett a diósviszlói és a
drávaszabolcsi háziorvosi praxis is részt vesz a projektben.
- a programról nemrégiben tájékoztató napot tartottunk, de további lépéseket kell tenni a
népszerűsítés érdekében;
- az eddigiekben itt is komoly feladat volt a projekt-team összeállítása, szerződések
megkötése, ez megtörtént, a szakmai vezető segítségével még a nyáron megindulnak az
ún. prevenciós rendelések, valamint ennek eredményeképpen eddig ilyen formában nem
létező többletszolgáltatások (pl. dietetikus, gyógytornász, mentálhigiénés szakember)
igénybevételére is lehetőség lesz.

-

-

a projekt keretében biztosított eszközök a nagy közös közbeszerzés keretében kerülnek
beszerzésre, ez itt is jelentősen lassítja a folyamatot, de a pályázat megvalósítását nem
veszélyeztetni.
a projekt előlege az önkormányzat számláján rendelkezésre áll.

11.)
Esély otthon! - EFOP 1.2.11.
- a projekt nem kisebb célt tűz ki maga elé, mint a helyi fiatalok itthon tartását; itt is
felállításra került a projekt-team, felvettük a kapcsolatot a szakmai tanácsadó Új
Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel. A projekt tájékoztató napja 2018. június 11-én lesz,
ezt követően próbáljuk felvenni a kapcsolatot azon 16-34 év közötti helyi fiatalokkal,
akiknek van kedvük együttműködni az önkormányzattal ebben a munkában.
- A fiatalok segítségével elkészítendő cselekvési terv leadási határideje 2018. október 31.
- a projekt keretében 5 lakás is kialakításra kerül, ez szintén a 4-es kivitelezési közbeszerzési
eljárás része volt, amely eredményesen zárult, a szerződést 28.210.000,-Ft +ÁFA
vállalkozói díj mellett megkötöttük, így a lakások várhatóan ütemterv szerint el fognak
készülni.
- Ami gond, azt itt is az eszközbeszerzés lehet, a bútorzat ugyanis a másik, a fent már
említett eszközbeszerzési eljárás része lesz.
- a pályázat költségvetése is módosítás alatt van, a projekt előlege már lehívásra került.
- a pályázat további fontos összetevői a rendezvények – az erre vonatkozó közbeszerzési
eljárás már elindult, valamint az oktatás, ami majd szintén az oktatásra vonatkozó
közbeszerzési eljárásban lesz szerepeltetve.
12.)
EFOP 4.1.7.-Közösségi művelődési intézmények infrastrukturális fejlesztéseművelődési ház felújítás
- a projekt keretében 2016.06.30. az első mérföldkő – a felújításos rész közbeszerzése
lezajlott, az eredményes közbeszerzési eljárásban 5.587.200,-Ft +ÁFA összegű ajánlati ár
érkezett, itt a teljesítés várhatóan ütemterv szerint alakul.
- az eszközbeszerzés közbeszerzés elindítása sürgősséggel szükséges, várhatóan ennek
érdekében még 2018.06.30-ig kell intézkedni.
- a pályázathoz kapcsolódó előleg az önkormányzat számláján rendelkezésre áll, a fentieken
túl (építés és eszközbeszerzés) a pályázatban más tevékenység nem szerepel.
13.)
EFOP-3.3.2.- Harkány város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban;
- A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás
gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és
tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket
kulturális intézmények valósítanak meg számukra.
- a rendezvényes része testület által elfogadott rendezvényszervezés közbeszerzésben
kiírásra került, keretében szakkörök, táborok, versenyek és témanapok valósulhatnak
meg; ez épül az EFOP 4.1.7 pályázatra, mint soft-programelem.
14.)
EFOP- 3.7.3.- Élethosszig tartó tanulás Harkány városában! A június 1-el
induló projekt;

-

-

-

A projekt célja, hogy támogassa a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen
át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak
támogatása, új típusú tanulási formák kialakítását.
7 tanulási formában: (Tanfolyam, Heti szakkör, Foglalkozássorozat, Ismeretterjesztő
előadássorozat, Kompetenciafejlesztő szak-vagy alkotótábor, Havi szakkör,
Szabadegyetem
22 tematika kerül megvalósításra.
a projektteam felállítását követően a szkamai tartalom részletes kidolgozásával lehet
majd nekilátni a megvalósítás folyamatának, megvizsgálva az esetleges közbeszerzési
kötelezettségeket is.

Ahogy az a fenti, rövid összefoglalásból is látható, a pályázatok a normál hivatali munka mellett
komoly többletfeladatot és nagyon nagy odafigyelést igényelnek. Az is nehézséget okoz, hogy az
egyes projekteket nemcsak vertikálisan, de közbeszerzési szempontból horizontálisan is egybe
kell vetni, összegezni, ütemezni. Ez különösen a különböző típusú, kidolgozottsági szintű és
megvalósítási szakaszú pályázatok tartalmának összerendezésénél jelent óriási problémát.
A pályázatok érdekében kiírt és kiírandó közbeszerzési eljárások bizonyosan a nyári időszakban
is munkát fognak adni mind az apparátus egy részének, mind a képviselő-testületnek. Kérem,
hogy a képviselő-testület az eddigiekhez hasonlóan rugalmas ülésezésével segítse ezt a munkát!
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el az alábbi
határozati javaslatot!
Határozati javaslat
Tájékoztatás az önkormányzati pályázati munka jelenlegi állásáról
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tájékoztató az önkormányzat
pályázatainak jelenlegi állásáról” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és annak tartalmát az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő. azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Harkány, 2018. 06.10.
Dr. Markovics Boglárka s.k.,
jegyző
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Tárgy: Döntés a TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004
„Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros"
c. pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri
munkák
beszerzési
eljárás
újbóli
megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T Melléklet:
ÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 14-i ÜLÉSÉRE
4.) 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:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

2 oldal előterjesztés
nincs

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. június 14. napján tartandó képviselőtestületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 „Az Élhetőbb Jövő –
Harkány Zöld Belváros" c. pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri munkákra beszerzési
eljárás újbóli megindításáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismeretes, Harkány Város Önkormányzata támogatást nyert a TOP-2.1.2-15BA-2016-00004 „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros" c. pályázaton. A költségvetési
főösszesítő alapján a projekt építési beruházási rész becsült értéke nettó 707.095.000,-Ft, mely
kivitelezésre szintén folyamatban van a közbeszerzés kiírása. Kivitelezés várható kezdési/zárási
időpontja: 2018. október 01./2019. 05. 31.
A kivitelező kiválasztása előtt szükséges a műszaki ellenőr kiválasztása is, amelyre irányuló
ajánlatkérést akkreditált közbeszerző (dr. Turi Ákos) küldött ki az önkormányzat megbízásából 5
potenciálisan alkalmas cégnek.
Műszaki ellenőri feladat:
A projekt megvalósítása során az ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a kivitelezési munkák teljes
körű műszaki ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
A kiírásban meghatározott feltételek mellett 5 potenciálisan alkalmas cég került megkeresésre a
műszaki ellenőri feladat ellátási ajánlattételre azzal, hogy az ajánlatokat legkésőbb 2018. 04. 25-ig
kellett benyújtani. A határidőt felkért ajánlattevők betartották. A pályázatban a műszaki ellenőrzésre
rendelkezésre álló összeg: Bruttó 10.134.600,-Ft.
Az 5 megkeresett ajánlattevő a következő:
1. HOBOR-KONSTRUKT BT.
7634 Pécs, Galagonya dűlő 3.
hoborkonstrukt@t-online.hu
2. AQUA-VIA KFT.
7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.
mullerattila@freemail.hu
3. MECSEK MÉRNÖKIRODA KFT.
7630 Pécs, Barázda köz 8.
info@mecsekmernokiroda.com
4. MERIDIEN POINT KFT.
6300 Kalocsa, Szent István király út 42. 2. em. 1.
harmati01@t-online.hu
5. PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI ZRT.
7624 Pécs, Rókusalja u. 18.
boczgabor@presting.hu

A benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlási dokumentumok benyújtására került sor, 2018. május
4.10:00 órára a hiánypótlásra felhívott ajánlattevők:
- Mecsek Mérnökiroda Kft., 7630 Pécs, Barázda köz 8.
- Hobor Konstrukt Bt., 7634 Pécs, Galagonya dűlő 3.
hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget.
Ezt követően 2018. május 3. napján az
- AQUA-VIA Kft., (7630 Pécs, Téglaház dűlő 5.), valamint 2018. május 4. napján a
-Mecsek Mérnökiroda Kft., (7630 Pécs, Barázda köz 8.) a tárgyi eljárásban benyújtott ajánlatát
visszavonta.
A 2018. május 17. napján megállapítást nyert, hogy a PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt. (7633
Pécs, Acsády Ignác u. 6.), valamint a MERIDIEN POINT Kft. (6300 Kalocsa, Szent István király út
42. 2. em.1.) ajánlattevőket nem terhelte hiánypótlási kötelezettség, ajánlatuk megfelel az ajá nlattételi
felhívásban előírt feltételeknek.
A 2 érvényes ajánlat alapján tárgyi eljárás eredményeként megkötendő szerződés ellenértéke a
pályázatban nem elszámolható, ezért javasoljuk ajánlatkérő döntéshozó szervének, hogy az eljárást
nyilvánítsa érvénytelenné, és az eljárás lezárásával egyidejűleg döntsön új beszerzési eljárás
megindításáról a műszaki ellenőri feladatok ellátása tekintetében.
Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadják el.
1. sz. Határozati javaslat:
Döntés a TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros" c.
pályázathoz kapcsolódó
műszaki ellenőri munkák beszerzési eljárásának eredménytelenné nyilvánításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld város pályázathoz kapcsolódó műszaki
ellenőri munkák beszerzési eljárását eredménytelenné nyilvánítja, mivel 2 érvényes ajánlat alapján
tárgyi eljárás eredményeként megkötendő szerződés ellenértéke a pályázatban nem számolható el.
Határidő:
Felelős:

azonnal,
jegyző, polgármester, műszaki ov.

Fentiekre tekintettel új beszerzési eljárás kiírása szükséges, melyre az alábbi négy potenciálisan
alkalmas ajánlattevőt javasoljuk meghívni:

1. PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI ZRT.
7633 Pécs, Acsady u. 6.
boczgabor@presting.hu
2. CONTRA AQUINCUM MÉRNÖKI BT.
7833 Görcsöny, Petőfi u. 4.
c.aquincum@gmail.com
3. BAYER BT.
7635 Pécs, Kisdeindol tető 7.
kriston80&gmail.com

4. KONSTRUKTOR ÉPÍTŐ KFT.
7100 Szekszárd, Csokonai u. 7.
ganczergabor@gmail.com
5. É & G STÚDIÓ KFT.
7624 Pécs, Alajos u. 19.
drabivan@dravanet.hu

2. sz. Határozati javaslat:
Döntés a TOP-2.1.2-15-BA-2016-00004 „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros" c.
pályázathoz kapcsolódó
műszaki ellenőri munkák beszerzési eljárás újbóli megindításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöld város pályázathoz kapcsolódó műszaki
ellenőri munkák beszerzési eljárása tekintetében újbóli eljárás megindításáról dönt az eredeti kiírásnak
megfelelő tartalommal. A képviselő-testület kéri az akkreditált közbeszerzőt (Dr. Turi Ákos), hogy a
felhívást az előterjesztésben megjelölt ajánlattevőknek szíveskedjen kiküldeni.
Határidő: azonnal,
Felelős: jegyző, polgármester, műszaki ov.

Harkány, 2018. 06. 11.

Albrecht Ferenc műszaki ov.

Tárgy: Döntés a szociális és gyermekjóléti
ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Melléklet: rendelet tervezet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 14. ÜLÉSÉRE
5.) 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
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7/2015. (II. 27.)

rendelet

Minősített többség
3 oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június
14. napján tartandó rendes testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális
és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető, Markovics Boglárka
jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
Indokolttá vált a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
felülvizsgálata abból a szempontból, hogy az Ör. 34. §-a tartalmazza jelenleg a szociális
étkeztetés igénybevételének feltételeit. A jelenleg érvényes és hatályos jogszabály alapján a
jogosultsági feltételek rendkívül széleskörűen vannak meghatározva, így előállhat olyan
helyzet, hogy nagyobb számban olyan ellátottak is bekerülhetnek a szolgáltatási körbe,
akiknek élethelyzete nem kellően indokolja meg a szociális étkezésben való részesülésüket. A
hatályos jogszabály alapján:
„Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg
étkezéséről gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a)
koruk
b)
egészségi állapotuk
c)
fogyatékosságuk
d)
pszichiátriai betegségük
e)
szenvedélybetegségük vagy
f)
hajléktalanságuk miatt.”
Fent rögzített feltételek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 62. § (1) bekezdésében rögzítetteket tartalmazzák.
Tekintettel arra, hogy a Szoc. tv. 62. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti
jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza
meg, így a Tisztelt Testületnek lehetősége van arra, hogy mind az életkor, mind az egészségi
állapot vonatkozásában konkrétabb szabályozást alkalmazzon. A szociális étkeztetésben
részesülők számának exponenciális emelkedése ugyanis magával hozhatja az ellátás
önköltségi árának növekedését is, tekintettel arra, hogy bizonyos létszám felett többlet
személyi feltételek biztosításáról is gondoskodni kell.
Áttekintve a szolgáltatásban jelenleg részt vevő személyek körét, valamint figyelembe véve
azt, hogy a szolgáltatás keretében 2018. június 01. napjától bekövetkezett főzőhely váltás óta
napról napra növekszik a kérelmezők száma, mindenképpen indokoltnak találjuk az igénybe
vevők életkorának rögzítését, amelyet 65. életévét betöltött életkorban kívánunk

meghatározni. Indokoltnak találjuk továbbá az életkor mellett azt is rögzíteni, hogy a
kérelmező nyugdíjas legyen.
Az egészségi állapotra történő hivatkozással benyújtott kérelmek esetén indokolt, hogy a
kérelmező háziorvosa a csatolt szakorvosi vélemény alapján, annak benyújtásán túl írásbeli
igazolás keretében rögzítse az alábbiakat:
- a kérelmező betegségét,
- annak fokát,
- azt, hogy a fennálló betegség okán kérelmező saját maga nem képes biztosítani a
napi egyszeri meleg étel előállítását,
- azt, hogy fent írtak okán javasolja kérelmező felvételét a szociális étkeztetés
szolgáltatásba.
Tekintettel arra, hogy a közelmúltban több alkalommal is előfordult olyan eset, hogy a
kérelmüket benyújtó ügyfelek nem tudták kellő orvosi igazolással alátámasztani egészségi
állapotukat, így mindenképpen indokoltnak találjuk javaslatunk jogszabályban történő
rögzítését.
Figyelembe véve a már régebb óta szociális étkezésben részesülők, valamint azon személyek
körét, akik kérelmüket a mellékelt rendelet módosítás hatályba lépéséig nyújtják be,
javasoljuk, hogy a fent megfogalmazott módosítások kizárólag a rendelet módosítás hatályba
lépését követően beérkező kérelmek esetén kerüljenek figyelembe vételre.
Az Ör. 34. § (4) bekezdésében szereplő „szociális segítő” megjelölést szükséges „asszisztens„
kifejezésre módosítani.
Javasoljuk továbbá, hogy az Ör. 10. és 11. számú mellékletei kerüljenek aktualizálásra,
melynek oka, hogy Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor
hatályos költségvetési rendelete tartalmazza a szociális étkeztetés, valamint a gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét,
amelyhez szükséges hozzáigazítani az Ör. vonatkozó mellékleteit is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és arról
dönteni szíveskedjék!
Kelt: Harkány, 2018. június 07.
Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez
A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosításnak társadalmi
hatása, hogy a szociális étkeztetés ellátásra jogosultak köre jobban igazodik a ténylegesen
rászorulók köréhez, hiszen a 65. életév betöltése (az ehhez kapcsolódó nyugdíjas állapottal),
valamint egészségi állapot hivatkozása esetén annak háziorvos általi megfelelő alátámasztása
révén sokkal inkább valószínű, hogy azok a személyek lesznek jogosultak igényelni az
étkezést, akik arra ténylegesen rászorulnak.
A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás kisebb
mértékben növeli az Önkormányzat szociális támogatásra biztosított kiadásait.
Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és
egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív következmények: csekély.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A módosítás elmaradásának okán előállhat az a helyzet, hogy nagy számban olyan személyek
is jogosultak lehetnek a szociális étkeztetés szolgáltatás igénylésére, akiknek élethelyzetük
nem kellően indokolja azt, csupán kényelmi okok miatt tartanak igényt rá, bizonyos ellátotti
létszám felett – a többlet személyi feltételek biztosítása okán - pedig már középtávon
emelkedhet a szolgáltatás önköltségi ára, ami végső soron az igazán rászorulók számára
hátrányos.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A feltételek adottak.

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2018. (….) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló
7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti
igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
Az Ör. 34. §. (1)-(4) bekezdései az alábbi tartalomra módosulnak:
„13.Étkeztetés
34. §.
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről
gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a)
b)
c)
d)
e)
f)

koruk (amennyiben kérelmező a 65. életévét betöltötte és nyugdíjas)
egészségi állapotuk
fogyatékosságuk
pszichiátriai betegségük
szenvedélybetegségük vagy
hajléktalanságuk miatt.

(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a Rendelet 9. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani.
Kérelmezőnek, amennyiben rászorultságát az Ör. 34. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti egészségi
állapota indokolja, kérelmével egyidejűleg szükséges benyújtania a szakorvosi véleményt, valamint a
szakorvosi vélemény alapján a háziorvos által kiállított írásbeli igazolást, mely tartalmazza azt, hogy
kérelmező milyen betegségben szenved, betegsége milyen fokú, valamint azt, hogy egészségügyi
állapotából kifolyólag kérelmező nem képes gondoskodni saját maga részére a napi egyszeri meleg
étkezés biztosításáról, ennélfogva a háziorvos javasolja kérelmező felvételét a szociális étkeztetés
szolgáltatásba.
(3) Az Önkormányzat külön eljárás nélkül köteles az étkezés azonnali lehetőségét felkínálni, annak
elfogadása esetén az étkeztetést biztosítani azoknak, akik az (1) bekezdésben írtaknak megfelelő
helyzetben vannak és rászorultságukról a háziorvos, ápolónő, védőnő, nevelési-oktatási intézmény
vagy a családsegítő szolgálat vezetője tesz bejelentést.
(4) Az étkeztetés történhet az asszisztens általi házhoz szállítással vagy a jogosult általi elvitellel.”

2. §
Az Ör. 10. számú Melléklete az alábbiak szerint módosul, melynek oka, hogy a szociális étkeztetésért
fizetendő térítési díj mértékét a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor
hatályos költségvetési rendeletében rögzítettekhez szükséges igazítani:
„10. számú Melléklet:

Szociális étkezésben részesülők 2018. évi térítési díjának megállapítását
alátámasztó számítások

Szociális étkeztetés 2017. évi önköltségszámítása

2017. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma:
Szociális étkeztetés 2017. évi kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások (vásárolt élelmezés)
Működési jellegű kiadás összesen:

2017. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:
Működési célú kiadások összesen
2017. évi étkezési
adagszám
Étkezési adag önköltsége:
Állami
támogatás:
Éves támogatás mértéke
Ellátási napok
Napi támogatás mértéke:

1 204 903
274 588
6 849 220
8 328 711 Ft

8 328 711 Ft
11 809 adag

705 Ft/adag

55 360 ,-Ft /fő/év
251 nap
221 ,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása
Egy étkezési adag önköltsége:
Támogatás mértéke:
Önkormányzatot terhelő étkzési költség:

705 ,-Ft/ fő/nap
221 ,-Ft/ fő/nap
484 ,-Ft/ fő/nap

2017. március 1-től a szociális étkeztetés térítési díja: 370,- Ft/fő/nap (áfa nélkül 291)

2018. március 1-től a szociális étkeztetés térítési díja: 400,- Ft/fő/nap (áfa nélkül: 315,-Ft)
3. §
Az Ör. 11. számú Melléklete az alábbiak szerint módosul, melynek oka, hogy a gyermekek
napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét Harkány
Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos költségvetési rendeletében
rögzítettekhez szükséges igazítani:
„11. számú Melléklet:
Térítési díjak intézményi étkeztetésre.

Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél 2018. március
01-től:
Óvoda
2017
Térítés

Alap
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

72
195
70
337

2018
Térítés
72
91
195
248
70
89
337
428

Alap
91
248
89
428
Iskola

2017
Térítés

Alap
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

79
230
70
379

2018
Térítés
79
100
230
292
70
89
379
481

Alap
100
292
89
481

A "Térítés" az általános forgalmi adóval növelt összeg.”

Záró rendelkezés
4. §
A szociális étkeztetés tekintetében az Ör. 34. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített 65. életév betöltése
és a nyugdíjas állapot azon kérelmezők esetében irányadó, akik kérelmüket jelen rendelet hatályba
lépését követően nyújtják be. Jelen rendelet hatályba lépését megelőzően benyújtott kérelmek esetében
az életkor és a nyugdíjas állapot nem tekinthető kötelező feltételnek.

5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Ör-rel történő egységes szerkezetbe foglalásra.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. június 14. napján tartott képviselő-testületi ülésén
tárgyalta és fogadta el.
Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: Harkány, 2018. 06. …
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: - Döntés ingyenes strandbelépő
biztosításáról a harkányi Kitaibel Pál Általános
Iskola kitűnő tanulói részére
- Döntés ingyenes fesztiválbérlet biztosításáról
- Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást
biztosító szemüveg térítésről
ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. június 14-i ÜLÉSÉRE
Egyebek.) Napirendi pont
Baksai Endre Tamás
polgármester

ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
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
2 oldal határozati javaslat

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
BEMUTATVA:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. június 14. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME:
- Döntés ingyenes strandbelépő biztosításáról a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola kitűnő
tanulói részére
- Döntés ingyenes fesztiválbérlet biztosításáról
- Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítésről

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

1. sz. Határozati javaslat
Döntés ingyenes strandbelépő biztosításáról a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola kitűnő
tanulói részére
1.)
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a harkányi
Kitaibel Pál Általános Iskola 2017/18-as tanévben kitűnő bizonyítványt szerzett tanulói részére
fényképes, 1 főre szóló, ingyenes strandbelépőt biztosít az idei nyári szezonra, jelesül a 2018.
06.20-2018.09.16. napjáig terjedő időszakra.
2.)
A képviselő-testület felkéri a Harkányi Gyógyfürdő Zrt igazgatóságát, hogy az ingyenes
strandbelépő előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő: 2018.06.19.
Felelős: Polgármester, HGYF Zrt. igazgatóság

2. sz. Határozati javaslat
Döntés ingyenes fesztiválbérlet biztosításáról

1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a XXV. Harkányi
Fürdőfesztivál alkalmából 2018. július 20-22. közötti időszakban a harkányi állandó lakcímmel
rendelkezők részére ingyenes fesztiválbérletet biztosít.
2.) A képviselő-testület felkéri a Harkányi Gyógyfürdő Zrt igazgatóságát, hogy a fesztiválbérletek
előkészítésével és kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő: 2018.07.19.
Felelős: Polgármester, HGYF Zrt. igazgatóság

3. sz. Határozati javaslat
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg térítésről
1.) Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 03.) számú EüM rendelet 6. §a alapján az alábbiakról rendelkezik:
„Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt
szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató
a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást
biztosító szemüveggel.”
2.) Amennyiben Harkány Város Önkormányzatánál a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény (a továbbiakban: Mvt) 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében
foglalkoztatott személy munkaidejének jelentős részében (minimum napi 4 óra) képernyő
előtt végzi feladatát, akkor a foglalkoztatott által benyújtott számla ellenében részére
kétévente egy alkalommal éleslátást biztosító szemüveg nyújtható.
3.) Jelen döntéssel az önkormányzat vállalja az éleslátást biztosító szemüveg számlával igazolt
költség értékének 50 %-át, de legfeljebb 30.000,-Ft értékben történő megtérítését a
foglalkoztatott felé. A számla benyújtását követően, jelen határozat alapján, a foglalkoztatott
részére 30 napon belül megtérítésre kerül a szemüveg számlával igazolt költsége.
4.) Jelen határozat alapján, amennyiben felmerül ilyen költség, a munkáltató önkormányzat a
foglalkozás egészségügyi orvos beutalása alapján elvégzett szemészeti szakorvosi vizsgálat
egyszeri díját is megtéríti évente, maximum bruttó 5.000,-Ft/vizsgálat összeg erejéig.
5.) Jelen határozatot a képviselő-testület a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. §
9. pontja szerinti foglalkoztatottak vonatkozásában rendeli alkalmazni.
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