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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 21-i RENDES ÜLÉSÉRE 

 

1.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka   Baksai Endre 

Tamás 

             jegyző                          polgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

- 

MEGTÁRGYALTA:  

- 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

 

5 oldal beszámoló 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatokról, beszámoló a két testületi 

ülés között eltelt időszakról 

 

Melléklet: - 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2020. október 21. napján tartandó rendes 

képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló az utolsó 

rendes testületi ülés óta eltelt időszakról 

 

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

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének az utolsó rendes ülése 2020.09.29. napján volt, 

amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:  

 

 

88/2020.(IX.29.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a Harkányi Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatás iránti kérelméről  

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés szociális szövetkezetek támogatási 

kérelmeiről” című előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy támogatja a Harkányi Szociális 

Szövetkezet (Teljes néven: Harkányi Zöldfelület és Környezetápoló Szociális Szövetkezet, 7815 

Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Gitta Gábor, elnök) 2020.09.17-én benyújtott kérelmét, és a 

szervezet részére az általuk elnyert Leader-pályázat megvalósítása érdekében 13.900.000 Ft összegű 

visszatérítendő támogatást nyújt 2020. évi költségvetése terhére azzal, hogy a támogatást a szövetkezet 

két ütemben köteles visszafizetni az alábbiak szerint: 

1. ütem: a pályázati elszámolás lezárását követően a támogatási összeg önkormányzatra 

engedményezésével, amennyiben ez a támogató oldaláról nem kivitelezhető: azonnali beszedési 

megbízás kikötésével, 2021. február 28-ig 6.233.395,-Ft-ot; 

2. ütem: 2021. márciustól 2021. december 31-ig a fennmaradó összeget 10 havi egyenlő részletben 

azzal, hogy előtörlesztés bármikor lehetséges.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Támogatási megállapodás tervezetének elkészítésére a 

polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

A Támogatási szerződés 2020. október 13-án aláírásra került. 

 

89/2020.(IX.29.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a Calendula Szociális Szövetkezet visszatérítendő támogatás iránti kérelméről  

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés szociális szövetkezetek támogatási 

kérelmeiről” című előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy támogatja a Calendula Szociális 

Szövetkezet (Teljes néven: Calendula Gyógy-és fűszernövény termelő Szociális Szövetkezet, 7815 

Harkány, Petőfi S. u. 2-4., képviseli: Gitta Gábor, elnök) 2020.09.17-én benyújtott kérelmét, és a 

szervezet részére az általuk elnyert Leader-pályázat megvalósítása érdekében 17.600.000 Ft összegű 
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visszatérítendő támogatást nyújt 2020. évi költségvetése terhére azzal, hogy a támogatást a szövetkezet 

két ütemben köteles visszafizetni az alábbiak szerint: 

1. ütem: a pályázati elszámolás lezárását követően a támogatási összeg önkormányzatra 

engedményezésével, amennyiben ez a támogató oldaláról nem kivitelezhető: azonnali beszedési 

megbízás kikötésével, 2021. február 28-ig 7.237.137,-Ft-ot; 

2. ütem: 2021. márciustól 2021. december 31-ig a fennmaradó összeget 10 havi egyenlő részletben 

azzal, hogy előtörlesztés bármikor lehetséges.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a Támogatási megállapodás tervezetének elkészítésére a 

polgármestert pedig felhatalmazza annak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

A Támogatási szerződés 2020. október 13-án aláírásra került. 

 

90/2020.(IX.29.) sz. Önkormányzati hat.: 

A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ átszervezéséről 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport 

Központ átszervezésének tervezetéről szóló 60/2020.(VII.06.) KT. határozatban foglaltak végrehajtása 

érdekében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (Kulttv.) 78/J§ (1) bekezdése szerinti miniszteri vélemény figyelembevételével a 

következőkről határoz: 

1. A Kultv., valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények  

és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9) EMMI rendeletben foglaltak 

figyelembevételével, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében az önkormányzat által 

fenntartott és a képviselő-testület által irányított Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ 

elnevezésű intézményét átszervezi következők szerint:  

a) a közművelődési intézmény típusa az átszervezéssel a Kultv. 77.§ (5) bekezdés d) pontja szerinti 

többfunkciós közművelődési intézményre változik, működési formája: művelődési ház  

b) a közművelődési intézmény elnevezése „Kiss József Könyvtár, Művelődési ház és 

Sportcsarnok”-ra módosul. 

 

2. A Harkány Város Önkormányzat által fenntartott, Harkány Város Önkormányzat Képviselő-

testülete irányítása alatt álló Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ elnevezésről Kiss 

József Könyvtár, Művelődési ház és Sportcsarnok elnevezésűre változó költségvetési szerv alapító 

okiratát módosító okiratot, valamint az abban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja. 

3. a költségvetési szerv alapító okiratát érintő módosítást a törzskönyvi nyilvántartást vezető 

Magyar Államkincstár felé változás-bejelentési kérelem benyújtásával kéri. 

 

4. felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a 3. pont szerinti törzskönyvi bejegyzést követően az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az átszervezéssel összefüggésben szükséges 

módosítását készítse el és jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 

 

5. a törzskönyvi bejegyzést követően az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 14/2004. 

(V.3.) önkormányzati rendeletnek az átszervezéssel összefüggésben felmerülő megfelelő módosítását 

következő ülésén napiendre tűzi. 

 

Határidő: 1-3. pont: azonnal 
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4-5.pont: törzskönyvi bejegyzést követő rendes testületi ülés 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

A Magyar Államkincstár részére az Alapító Okirat és a Módosító Okirat elektronikusan megküldésre 

került. 

 

91/2020.(IX.29.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

 Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati 

fordulójával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- kifejezett és visszavonhatatlan döntésével csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához,   

- annak Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és az önkormányzat által nyújtott támogatási összeg továbbítása során maradéktalanul 

az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár el,  

- felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi fordulóra vonatkozó pályázat kiírására (2020.10.01.-

2020.11.05.).  

 

2. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára vonatkozó Szabályzatot –amely tartalmazza a 

pályázattal kapcsolatos aktuális dátumokat, valamint a pályázat kötelező mellékleteinek 

meghatározását- és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

A pályázat a város honlapján és minden hivatalos hirdetési felületen meghirdetésre került. A Bursa 

Hungarica Ösztöndíjpályázat Szabályzata aláírásra került. 

 

92/2020.(IX.29.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

A BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása és 

jóváhagyása a szennyvíz víziközmű rendszer vonatkozásában. 

 

Harkány Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és 

az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2021-

2035-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet –felújítási és pótlási, 

valamint a beruházási tervrészt is- elfogadja és jóváhagyja. 

 

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója:  

21-21528-1-001-00-05 

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:  

III.28. Harkány szennyvízrendszer 

 

A Baranya-Víz Zrt. részére a kivonat megküldésre került. 

 

93/2020.(IX.29.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

A BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása és 

jóváhagyása az ivóvíz víziközmű rendszer vonatkozásában. 
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Harkány Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközmű-szolgáltató és 

az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2021-

2035-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet –felújítási és pótlási, 

valamint a beruházási tervrészt is- elfogadja és jóváhagyja. 

 

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója:  

11-09450-1-007-01-11 

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:  

III.23. Harkány vízműrendszer 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Albrecht Ferenc beruházási és üzemeltetési mérnök 

 

A Baranya-Víz Zrt. részére a kivonat megküldésre került. 

 

94/2020.(IX.29.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Kötelező felvételt biztosító iskolai körzetek meghatározásával kapcsolatos véleményről 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§-ának (1) 

bekezdése alapján nyilatkozza, hogy a Mohácsi Tankerületi Központ által a kötelező felvételt biztosító 

iskolai körzetek meghatározásával kapcsolatos véleménykérésében szereplő iskolai körzethatárokkal 

egyetért. Véleményéről, valamint a jegyző nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek 

létszámáról 2020. október 15. napjáig tájékoztatja a Mohácsi Tankerületi Központot. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2020. október 15. 

 

A Mohácsi Tankerületi Központ a döntésről értesítve lett. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására! 

 

 

…./2020.(X.21.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés 

között eltelt időszakról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 

határidejű határozatokról és a két ülés közt eltelt időszakról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

 

Harkány, 2020.10.14. 

 

     Tisztelettel:  Dr. Markovics Boglárka s.k. 

         jegyző 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 21. napján tartandó ülésére 

 

2.)  Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

 

MEGTÁRGYALTA: 2020.október 21-i ülésén tárgyalja 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

235/2016. (X.27.), 114/2015.(V.27.); 

93/2014.(IX.11.); 167/2017. (X. 27.); 

69/2018.(XI.15.) sz. valamint a 194/2019.(XI.21.) 

sz. határozat 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Piacon árusító bérlők bérleti díj 

mérséklésének tárgyában benyújtott 

kérelmének tárgyalása  

Melléklet: Kérelem. 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2020. október 21. napján 

tartandó rendes képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Piacon árusító bérlők bérleti díj mérséklésének tárgyában 

benyújtott kérelmének tárgyalása 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

     

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Harkányi Piacon árusítók Az idei évben is benyújtották bérleti díj csökkentés iránti 

kérelmüket. A 2014-es évtől kezdve a Képviselő-testület minden évben 20 %-os bérleti díj 

csökkentést engedélyezett azon bérlők részére, akik egy, a Képviselő-testület által határozatba 

foglalt, kijelölt dátumig az esetlegesen fennálló tartozásukat rendezték. A 2019. évben a 

Képviselő-testület a 194/2019. (XI.21.) számú határozatával 2019. december 01-től 2020. 

március 31-ig engedélyezte a 20 %-os csökkentést azon bérlők részére, akik gondoskodtak az 

esetlegesen fennálló tartozásuk 2019. november 30. napjáig történő megfizetéséről.  

2020. október 9. napi keltezéssel, a piacon árusító bérlők (37 személy aláírásával) ismét 

bérleti díj mérséklés iránti kérelmet nyújtottak be, az alábbi tartalommal: 

„A szezon végeztével a piac kereskedői nehéz helyzetbe kerültek. A korona vírus második 

hulláma miatt a belföldi, illetve a határzár miatt a külföldről érkező vendégek elmaradása 

nagy bevétel kiesés mindenki számára. Mint eddig minden évben a téli hónapokra bérleti díj 

kedvezményt kaptak a piac kereskedői, amit köszönünk! Egyben szeretnénk ezt ebben az évben 

is igénybe venni!” 

A 2020. év önkormányzati oldalról is meglehetősen mostoha volt a piac működését 

tekintve (is). A koronavírus járvány első hulláma alatt 2020.03.25. naptól a piacot be 

kellett zárni. A piac először csak részlegesen, május 1-től kizárólag hétvégéken nyitott 

újra, míg 2020. május 21-től nyílt lehetőség a teljes újranyitásra úgy, hogy május 

hónapra az önkormányzat bérleti díjat az állandó bérlők részére nem számított fel. A 

normális, év elején elfogadott, emelt díjszabás csak 2020. június 1-től lépett életbe, de a 

bérlők még dönthettek úgy is, hogy az általános szabályoktól eltérően június végéig 

szüneteltethették tevékenységüket.  

 

Bár a foglalkoztatottak egy részének munkaidejét csökkentettük, a piac ebben az évben több 

hónapon keresztül veszteséget termelt az önkormányzatnak. Jelenleg a kereskedők összes 

befizetése (2020.01.01.-2020.09.30 teljesítési időszakra kiállított számlákra vonatkozóan) a 

Pénzügyi Osztály nyilvántartása alapján 2020.10.08.-ig 19 740 063 -Ft összeg (ami magában 

foglalja a közvetített szolgáltatások, tehát a rezsiköltségek megfizetését is), a teljes 

kintlévőség pedig ugyan ezen időszakra vonatkozóan 287 529 ,- Ft összeget tesz ki. 

 



Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy határoz, hogy a bérlők 2020 októberében 

benyújtott kérelemnek helyt ad, akkor 20 %-os csökkentés esetén az alábbiakkal szükséges 

számolnia: A bérleti díj jogcímen befolyó bevétel – a 2020.07.01-től megállapított bérleti 

díjjal figyelembe véve - havi szinten átlagosan 3 855 583 ,- Ft, amely 20%-kal csökken, azaz 

várhatóan havi 771 117 ,-Ft lesz, azaz a kérelem támogatása körülbelül 771 117 Ft/hó 

bevétel kiesést jelent az Önkormányzat számára, amellyel a kérelem támogatása esetén 

számolni kell. 

A kérelem támogatása esetén a korábbi évekhez hasonlóan mindenképpen javasolt a 

határozatba foglalni azt a kitételt is, hogy a kedvezmény kizárólag azon bérlőket illeti meg, 

akik egy, a Képviselő-testület által kijelölt dátumhoz viszonyítottan semmiféle lejárt bérleti 

díjtartozással illetve a piac használatával összefüggő egyéb díj-tartozással (pl. illemhely-

használati díj, rezsiköltség stb.) nem rendelkeznek az önkormányzat felé. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a mellékelt kérelmet tárgyalják meg és arról dönteni 

szíveskedjenek! 

A. Határozati javaslat: 

Döntés a Harkányi Piacon árusító bérlők bérleti díj mérséklés iránti kérelmének tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkányi Piacon árusító bérlők 

bérleti díj mérséklésére irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz. 

1.) A harkányi vásárcsarnok és vásártér azon bérlői számára ad 20 %-os bérleti díj 

csökkentést 2020. december hó 01. napjától 2021. március hó 31. napjáig, akiknek 

nincs az önkormányzat felé bérleti díj tartozásuk, illetve semmilyen más, a piac 

használatával összefüggő egyéb jogcímen fennálló tartozással (pl. illemhely-használati 

díj, rezsiköltség stb.) nem rendelkeznek. 

2.) Az a bérlő, aki jelenleg bérleti díj vagy a piac használatával összefüggő egyéb 

jogcímen fennálló tartozását legkésőbb 2020. november hó 30. napján rendezi, a 

kedvezmény igénybevételére 2020. december hó 01. napjától - 2021. március hó 31. 

napjáig jogosult. A határidő jogvesztő. 

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen 

Felelős: Polgármester 

 

B. Határozati javaslat: 

Döntés a Harkányi Piacon árusító bérlők bérleti díj mérséklés iránti kérelmének tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkányi Piacon árusító bérlők 

bérleti díj mérséklésére irányuló kérelmét megtárgyalta és azt az idei évben nem támogatja.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Harkány, 2020. 10. 15.   dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 21. napján tartandó ülésére 

 

3.)  Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármester 

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: 2020.október 21-i ülésén tárgyalja 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

26/2016.(XII.27.) rendelet Szervezeti és Működési 

Szabályzat 

20/2016.(X.04.) Vagyonrendelet 

valamint az utoljára a 8/2019.(I.18.) sz. határozattal 

módosított Beszerzési Szabályzat 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

Határozat és 

Rendelet 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség (határozat) 

Minősített többség (rendelet) 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

 

3 oldal előterjesztés 

Rendelettervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Polgármesteri döntési hatáskör 

módosítása 

Melléklet: Rendelettervezet 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2020. október 21. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Polgármesteri döntési hatáskör módosítása 

ELŐTERJESZTŐ: Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármester Dr. Markovics Boglárka, 

jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

     

Tisztelt Képviselő-testület! 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete még a 2015. évben hozta létre azt a 

struktúrát, amelynek keretében többek között meghatározta az egyes kötelezettségvállalások 

során a Képviselő-testület és a Polgármester közötti hatáskörmegosztás összeghatárát. Akkor 

nettó kétmillió forint összegben lett megállapítva az az értékhatár, ameddig a polgármester, e 

fölött a képviselő-testület dönthet a kötelezettségvállalásokról.  

Az eltelt időszakban megváltozott körülmények, különösen az egyes beruházásoknál 

tapasztalható áremelkedések valamint az egyes beszerzések gyorsabb lebonyolításának 

szükségessége indokolja, hogy a polgármesteri döntési hatáskört szélesítsük, ne kelljen 

gyakorlatilag minden ügyet képviselő-testületi döntéshozatalra előkészíteni. Ez a változás az 

eljárások lebonyolítását nemcsak gyorsítja, de lényegesen egyszerűsíti is azok 

adminisztrációját. Ezen kívül ebben az évben a koronavírus-járvány miatti kockázatosabb 

egészségügyi helyzet további extra indok arra, hogy módosítsuk ezen összeghatárokat, hiszen 

előfordulhatnak olyan megbetegedések, vagy karantén-szituációk, amelyek miatt fontos 

döntések szenvedhetnek több hetes késedelmet, ami adott esetben súlyos hátrányos 

következményekkel is járhat az önkormányzatra. 

A fentiekre tekintettel javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester úr számára 

előírt nettó kettőmillió forint összegű értékhatárt nettó 10 millió Ft összegre emeljük fel. Ez az 

értékhatár egyébként pontosan megegyezik a harkányi önkormányzatnál még 2010 előtti 

időszakban alkalmazott polgármesteri kötelezettségvállalás értékhatárával.  

Jelen módosítás támogatása esetén döntést kell hozni: 

- a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2016.(XII.27.) 

számú rendeletének, 

- a képviselő-testület 20/2016.(X.04.) számú, Vagyonrendeletének, valamint 

- a képviselő-testület utoljára 8/2019.(I.18.) sz. határozatával módosított Beszerzési 

Szabályzat dokumentumok 

módosításáról.  

Az első kettő módosítást, egy közös rendelet keretében kell megtenni. 

 



 

A 26/2016.(XII.27.) számú rendelet (SZMSZ) valamint a  

20/2016.(X.04.)  számú Vagyonrendeletet módosító rendelet vonatkozásában: 

Előzetes hatásvizsgálat: 

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

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A módosítással gyorsabbá válik 

az egyes kötelezettségvállalással járó ügyek elintézése, a kisebb érékű beszerzési eljárások 

lebonyolítása és egyszerűsödik azok adminisztrációja is. A rendelet-tervezet a helyi 

jogszabályok szabályozási összefüggései miatt mind az SZMSZ, mind a vagyonrendelet 

egyidejű, azonos tartalmú módosítására irányul. 

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletmódosításnak nincs ilyen 

hatása. 

Környezeti és egészségi következménye: A rendeletmódosításnak nincs ilyen hatása. 

Adminisztratív következmények: A rendeletmódosításhoz szükséges adminisztratív 

feltételek rendelkezésre állnak. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendeletmódosítás nem elvárás, elmaradása esetén viszont a folyamatok 

gyorsítása és azok adminisztrációjának egyszerűsödése nem várható el.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.  

Indokolás 

A 26/2016.(XII.27.) számú rendelet (SZMSZ) valamint a  

20/2016.(X.04.)  számú Vagyonrendeletet módosító rendelet vonatkozásában 

 

Általános indokolás 

A még 2015-ben kialakított képviselő-testület és polgármester közötti hatásköri struktúra, 

amelynek része a kötelezettségvállalásokra vonatkozó értékhatár meghatározás mára 

idejétmúlttá vált. Az egyes, kisebb értékű eljárások gyorsabb és egyszerűbb lebonyolítása 

indokolja a fenti két rendelet tárgyi módosítását, és a polgármester döntési kompetenciájának 

növelését.  

Részletes indokolás 

1.§-hoz:. Az SZMSZ módosítást igénylő §-ok módosítását tartalmazza, azon belül is a 6. 

melléklet 5-és 6. pontját érintő módosítást. 

2.§-6.§ hoz:  A vagyonrendelet megfelelő §-ainak módosítását tartalmazza, a jogalkalmazás 

megkönnyítése és a hibák elkerülése érdekében minden hatáskörnél, egységesen ezt a nettó 

tízmillió forintra növelt összegű értékhatárt alkalmazza. 

7.§-hoz: Hatályba léptető és kihirdetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.  



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést tárgyalják meg és a javaslat 

támogatása esetén a rendelet módosításáról, valamint az alábbi A. határozati javaslat 

elfogadásáról dönteni szíveskedjenek! A javaslat elutasítása esetén kizárólag a B. határozati 

javaslat elfogadására van szükség.  

A. Határozati javaslat: 

Döntés Polgármesteri döntési hatáskör módosításának támogatásáról és 

Harkány Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosításáról 

 

1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri döntési 

hatáskör módosításának tárgyában előkészített előterjesztést megtárgyalta és az abban 

foglaltakat támogatja.  

2.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Harkány Város Önkormányzat 

Beszerzési Szabályzatának 4.2. pontját az alábbi szövegre módosítja: 

„4.2. Az előző pontban meghatározott értékelés alapján Harkány Város Önkormányzatára 

vonatkozó ajánlatkérés esetében az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottakkal 

összhangban nettó tízmillió Ft értékhatárig a polgármester, ezen értékhatár felett pedig a 

képviselő-testület írásban dönt a nyertes ajánlattevőről vagy az ajánlatkérés 

megismétléséről.” 

 

3.) A képviselő-testület elrendeli, hogy jelen módosítást a folyamatban lévő ügyekre is 

alkalmazni kell.  

4.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Beszerzési Szabályzat 

jelen határozatnak megfelelő tartalmú módosításáról és a Szabályzat egységes 

szerkezetbe foglalásáról.  

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen 

Felelős: Alpolgármester, jegyző 

 

A javaslat elutasítása esetén: 

 

B. Határozati javaslat: 

Polgármesteri döntési hatáskör módosításának elutasításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri döntési hatáskör 

módosításának tárgyában előkészített előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat nem 

támogatja. A testület megállapítja, hogy az e tárgykörben javasolt rendeletmódosítás 

elfogadása okafogyott. 

Határidő: azonnal, ill. értelemszerűen 

Felelős: Alpolgármester, jegyző 

 

Harkány, 2020. 10. 15. 

dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 

 

 



     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020. (X.22.) számú rendelete 

   

 Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2016.(XII.27.) rendelete 

valamint Harkány Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.)  

rendelete módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva  

 

valamint 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  

 

a 26/2016.(XII.27.) sz. rendeletet – a továbbiakban 1. számú Ör.  - valamint a 20/2016.(X.04.) 

számú rendeletet – a továbbiakban 2. számú Ör. - az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

Az 1. számú Ör. A polgármesterre átruházott hatáskörök című, 6. számú mellékletének 5.)-6.) 

pontja az alábbi tartalomra módosul: 

 

6. melléklet:  
5.) dönt a legfeljebb nettó tízmillió forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, 

megállapodások, megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról; a szerződéskötés 

tényéről a képviselő-testületet utólagos tájékoztatása mellett; 

6.) a legfeljebb nettó tízmillió Ft összegű, vagy az alatti értékű kötelezettségvállalás, illetve a 

mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés elengedése, illetve 

arról történő lemondás tárgyában; 

 

2.§ 

 

(1) A 2. számú Ör. 11.§ (1) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

 
„11.§ (1) A hatósági határozattal megállapított vezetékjogi engedély ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéséhez szükséges megállapodás megkötésekor nettó tízmillió forintot elérő vagy az alatti 

ellenértékig a Polgármester, a nettó tízmillió forintot meghaladó ellenérték esetén a Képviselő-

testület dönt.” 

 

(2) A 2. számú Ör. 11.§ (2) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

 
„11.§ (2) A kétoldalú megállapodással létrejövő szolgalmi jogot vagy egyéb használati jogot 

(továbbiakban együtt: használati jog) alapító megállapodások megkötésekor a legfeljebb nettó 

tízmillió forintot elérő egyszeri ellenérték, vagy éves használati díj és tíz évet meg nem haladó 



időtartam esetében a Polgármester dönt. A nettó tízmillió forint értékhatárt meghaladó egyszeri 

ellenérték vagy éves használati díj esetén – függetlenül az időtartamtól – továbbá ellenérték vagy 

használati díj nélküli (ingyenes) használati jogról szóló megállapodás megkötéséről a Képviselő-

testület dönt.” 

 

(3) A 2. számú Ör. 11.§ (3) bekezdése az alábbi tartalomra módosul:  
 

„11.§ (3)Az önkormányzati rendelettel elfogadott rendezési terv szerint lefolytatott telekrendezési 

eljárás során – a közterületből való kivonás megtörténtét követően – a közterületre vonatkozó 

telekrendezési határozat végrehajtását szolgáló illetve közutak megnyitása során az érintett 

telektulajdonosokkal szükségessé váló adás–vételi, csere és egyéb megállapodások megkötésekor, 

nettó tízmillió forint értékhatárig a Polgármester dönt. A nettó tízmillió forint értékhatárt 

meghaladó adásvételi, csere és egyéb megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt.” 

 

 

3.§  

 

A 2. számú Ör. 12.§ (3) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

 
„12.§ (3) Az egyes támogatásokat és azok mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében 

szabályozza. A külön nem nevesített támogatási igények felmerülése esetén a támogatás odaítéléséről 

vagy annak elutasításáról az e célra elkülönített költségvetési keret rendelkezésre állása esetén a keret 

kimerüléséig és legfeljebb nettó tízmillió Ft összegű vagy értékű támogatás esetén a polgármester, 

egyéb esetekben a Képviselő-testület dönt.” 

 

4.§ 

 

A 2. számú Ör. 13.§ (4) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

 
„13.§ (4) Ha a vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes felajánlása az önkormányzat részéről az e 

rendeletben felsorolt vagyonkezelő részére történik, a Polgármester  – nettó tízmillió forintot 

meghaladó értékű vagyontárgy esetén a képviselő-testület - döntését megelőzően szükséges a 

vagyonkezelő vezetőjének a nyilatkozata arról, hogy képes-e a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó 

kötelezettségek teljesítésére.” 

 

5.§ 

A 2. számú Ör. 14.§ (1) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

„14.§ (1) Az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség 

megkötésére nettó tízmillió forintot meg nem haladó perértékig a Polgármester jogosult.” 

 

6.§ 

 

A 2. számú Ör. 16.§ (3) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

„16.§ (3) Az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlan, ingó vagyon és vagyoni értékű jog 

megszerzéséről, az Önkormányzat tulajdonában lévő ugyanezek elidegenítéséről, bérbeadásáról egyéb 

módon történő hasznosításáról, megterheléséről, gazdasági társaságba történő beviteléről nettó 

tízmillió forint értékhatárig a Polgármester, az ezt meghaladó érték felett a Képviselő-testület dönt.” 



 

7.§ 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a már 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

(2) A képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az 1. számú és 2. számú Ör.-ekkel történő 

egységes  szerkezetbe foglalását és kihirdetését. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

 

Jelen rendeletet Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. október 21. 

napján megtartott képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el. 

 

 

 

Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

                  polgármester             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Harkány, 2020.október 22. 

                                                                                             Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 



 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 21-i RENDES ÜLÉSÉRE 

 

4.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Tönkő Péter 

műszaki ügyintéző 

 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 

- Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

MEGTÁRGYALTA:  

Tárgyalja a 2020. október 21-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 Harkány, zártkerti 3414/2 

és 3466 hrsz-ú magántulajdonú 

ingatlanokat érintő kérelem tárgyában 

 

Melléklet: - 



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
október 21-i rendes képviselő-testületi ülésére. 
 
Előterjesztés címe: Döntés a Harkány, zártkerti 3414/2 és 3466 hrsz-ú 
magántulajdonú ingatlanokat érintő kérelem tárgyában 
 
Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző 
 
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tanasits Elemérné, (7633 Pécs Acsády Ignácz u. 2.,6. em. 4 sz. alatti lakos) 2020. 
szeptember 16.-án iktatott levelében a harkányi zártkert 3466 hrsz.-ú 167m2 területű 
ingatlanra, valamint a 3414/2 hrsz-ú, 2087m2 területű ingatlanra vonatkozóan 
Harkány Város Önkormányzata javára bejegyzett tilalmak törlését kérte. 
Tanasits Elemérné a tárgyi ingatlanok birtokába úgy jutott, hogy azt megelőzően az 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával ahhoz hozzájárult. 
 
Mindkét ingatlant terheli ugyanis Harkány Város Önkormányzat, mint jogosult javára 
1998 óta bejegyzett elidegenítési tilalom, valamint a nagyobb,(3412/2 hrsz-ú) 
ingatlan vonatkozásában telekalakítási és építési tilalom is. 
A tilalmak bejegyzésére egy 1998 évben lefolytatott építési engedélyezési eljárás 
keretében került sor, amelyet a jelenlegi tulajdonos-kérelmező többszörös jogelődje 
indított meg, melynek tárgya a 3466 hrsz-ú, mindössze 167m2 (!) területű ingatlanon 
lévő gazdasági épület bővítése volt. A beépíthetőségi korlátot az ügy akkori 
ügyintézője (vitatható módon) csak úgy tudta betartani, hogy az ingatlannal szemben 
fekvő, úttal elválasztott 3441/1 hrsz-ú, 2087m2 nagyságú, szintén az akkori 
kérelmező tulajdonát képező, kert és szőlő művelési ágú ingatlan területét is 
figyelembe vette.(A két ingatlan területét összeadta) Az akkori határozat leírta azt 
is, hogy az ingatlanok külön-külön nem idegeníthetők el. Mivel az ilyen típusú 
bejegyzést a Földhivatali nyilvántartásba valószínűleg már akkor sem lehetett tenni, 
„kisegítő” (?!) megoldásként, nem túl szerencsés módon az Önkormányzat javára 
kerültek bejegyzésre az elidegenítési és a nagyobbik esetében az építési tilalom is. 
Az építéshatósági jogkört előbbiekben gyakorló hivatal 2015. évben a hozzá 
benyújtott törlési kérelmet elutasította, amiért a kérelmező a tilalmak jogosultjához, 
Harkány Város Önkormányzatához fordult, kérve a tilalmak egyszeri feloldását. Ez 
után hozta meg kérelmet engedélyező határozatát az Önkormányzat Képviselő-
testülete az elidegenítési tilalmak egyszeri feloldásához, ami az adás-vétel után 
ismét bejegyzésre került. 
 
A jogi lehetőségeket számbavételét követően, az Önkormányzat ügyvédjével 
konzultálva az ügy megoldására a következő javaslatot tesszük: 
A telekalakítási és építési tilalom feloldására egyáltalán nincs mód, viszont a kialakult 
lehetetlen helyzetet figyelembe véve van lehetőség arra, hogy a tilalmak jogosulja, 
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete mindkét ingatlan vonatkozásában 
az elidegenítési tilalmak egyszeri feloldásához ismételten hozzájáruljon úgy, hogy 
sikeres tulajdonoscserét követően az ingatlanra-az építéshatósági előírások miatt 
feljegyzett elidegenítési tilalmak ismételten bejegyzésre kerüljenek. 
 
 
 



Kérem a Képviselő-testület a fentiek megtárgyalására, valamint egyetértésük esetén 
a határozati javaslat megszavazására. 
 
          
 

Határozati javaslat: 
 

Döntés a Harkány, zártkerti 3414/2 és 3466 hrsz magántulajdonú ingatlanokat 
érintően 

 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, zártkerti 3414/2 és 
3466 hrsz-ú magán tulajdonú ingatlanokat érintően Tanasits Elemérné kérelme 
ügyében készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy hozzájárulását 
adja a Harkány Város Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba a harkányi, 
zártkerti 3414/2 helyrajzi számú, szőlő, kert elnevezésű, valamint a harkányi, 
zártkerti 3466 helyrajzi számú gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlanokra 
39119/1998.07.09. szám alatt bejegyzett elidegenítési  tilalmak egyszeri 
feloldásához. 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester 
 
 
 
Harkány, 2020. 09. 28. 
       Dr. Markovics Boglárka, s.k. 
        jegyző    
    
 
 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 21. napján tartandó ülésére 

 

5.)  Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ Gellén Antal 

képviselő 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

MEGTÁRGYALTA: 2020.október 21-i ülésén tárgyalja 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

A közterület használatának rendjéről szóló 

7/2015.(V.14.) sz. rendelet  

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

Rendelet 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Minősített többség (rendelet) 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés 

Rendelettervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: A közterület használatának rendjéről 

szóló 7/2015. (V.14.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Melléklet: Rendelettervezet 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2020. október 21. napján 

tartandó rendes képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A közterület használatának rendjéről szóló 7/2015. (V.14.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása 

 

ELŐTERJESZTŐ: Gellén Antal, képviselő  

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

     

Tisztelt Képviselő-testület! 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete utolsó alkalommal 2019. év végén 

módosította a közterület használatának rendjéről szóló 7/2015. (V.14.) sz. önkormányzati 

rendeletét. 

A nyári időszak ebben az évben a közterület használat igénybevételének szempontjából 

meglehetősen visszafogott volt, ennek ellenére mégis elő-előfordult egy-egy ilyen irányú 

kérelem. 

 

A minden évben bejelentkező cirkusz-üzemeltető kérelme kapcsán merült fel a tárgyi rendelet 

16. § (1) bekezdésének módosítási szükségessége. A korábbi években a cirkusz jellemzően a 

sportcsarnok parkolóban kapott közterület használati engedélyt. A parkoló területe azonban 

időközben térkő burkolatot kapott, célszerű lenne elkerülni, hogy a kitelepüléssel a burkolat 

esetleg megrongálódjon, sérüljön. 

 

Gellén Antal képviselő úr, mint a HVG Zrt. munkavállalója és a helyzet gyakorlati oldalának 

ismerője a nyári tapasztalatok alapján jelezte, hogy célszerű lenne a rendelet tárgyi 

rendelkezésének felülvizsgálata, amire vonatkozóan a következő javaslat született.  

 

A rendelet 16.§ (1) bekezdése jelenleg a cirkuszi tevékenység folytatása céljából az alábbi 

területeket jelöli ki: 

- sportcsarnok-parkoló 

- harkányi belterület 4237/2 hrsz (Terehegyi faluház). 

 

A jelenlegi módosítás elfogadásával a cirkuszi tevékenység csak a következő területen 

lenne folytatható: 

 

- a harkányi belterület 242/7 hrsz-on (a Sportcsarnok ingatlanán),  

- a harkányi belterület 4242 hrsz-ú ingatlanon (Aradi utca déli oldalán lévő füves 

terület) valamint  

- a 2489 hrsz-on (Xavin és Dráva hotelek közötti füves területen) folytatható. 

Ezzel elkerülhető, hogy a kitelepüléssel sérüljön a sportcsarnok térburkolata, és új helyszínek 

közül is választhat az engedély kiadója. 

Előzetes hatásvizsgálat: 

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



A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A módosítással bővül a cirkuszi 

tevékenység folytatására biztosítható, lehetséges területek köre, így nagyobb lehetőség nyílik 

az adott időszakban legmegfelelőbb helyszín kiválasztására, egyidejűleg a sportcsarnok 

leburkolt területének állagvédelme is megfelelően biztosított lesz.  

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletmódosításnak nincs ilyen 

hatása. 

Környezeti és egészségi következménye: A rendeletmódosításnak nincs ilyen hatása. 

Adminisztratív következmények: A rendeletmódosításhoz szükséges adminisztratív 

feltételek rendelkezésre állnak. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendeletmódosításra nincs jogszabályi kötelezettség.  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.  

 

Indokolás 

A 17/2015.(V.14.) számú rendelet módosításához 

 

Általános indokolás 

A sportcsarnok környezetének megújulása, a parkoló területének burkolattal történő ellátása 

indokolttá tette annak állagvédelmét, egyidejűleg új, cirkuszi tevékenység folytatására 

alkalmas helyszínek kijelölését.   

Részletes indokolás 

1.§-hoz:. Az cirkuszi tevékenység folytatására alkalmas helyszínek kijelölését tartalmazza.   

2. §-hoz: Hatályba léptető és kihirdetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.  

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendeletmódosítást az előterjesztés szerinti 

tartalommal fogadja el! 

 

Harkány, 2020. 10. 16. 

 

 

Gellén Antal, s.k. képviselő   dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

………/2020. (X.22.) sz. önkormányzati rendelete 

a közterületek használatának rendjéről szóló 

17/2015.(V.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva 

a közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015. (V.14.) sz. önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § 

 

Az Ör. 16.§ (1) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

 

(1) Cirkuszi tevékenység csak az e célra kijelölt közterületeken: a harkányi belterület 242/7 

hrsz-on (a Sportcsarnok ingatlanán), a harkányi belterület 4242 hrsz-ú ingatlanon (Aradi 

utca déli oldalán lévő füves terület) valamint a 2489 hrsz-on (Xavin és Dráva hotelek 

közötti füves területen) folytatható. Cirkuszi tevékenység esetén a kijelölt területeken 

vízvételi és villamos áram vételi lehetőség biztosított. A víz-és áramellátási szolgáltatások 

igénylése esetén a közterület-használati díj összegén felül a használattal felmerült 

közüzemi díjakat is meg kell fizetni. 

 

 

2. § 

 

Záró rendelkezés 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik.    

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az alaprendelettel (Ör.) történő egységes 

szerkezetbe foglalásra.      

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2020. október 21. napi képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 

 

 

 

 Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

    polgármester                       jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2020. 10. 22. 

        Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 



 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 21. napi ÜLÉSÉRE 

 

6.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

Szociális Bizottság 

 

 

 

MEGTÁRGYALTA: 2020.10.15-i ülésén 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

21/2012. (XII.28.) Ör. 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

Rendelet 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

Rendelet: minősített többség 

Határozat: Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

3. oldal előterjesztés 

 

módosító rendelet tervezete 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

  

Tárgy: 2020. évi önkormányzati tűzifa juttatás 

megtárgyalása 

Melléklet: módosító rendelet tervezet 

 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2020. október 20. napján 

tartandó képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: 2020. évi önkormányzati tűzifa juttatás megtárgyalása 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben alkotta meg                                                               

a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletét, melynek - az 1.§-ában foglaltak szerint - 

célja, hogy az önkormányzat által -a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló mindenkor érvényben lévő BM rendelet alapján 

biztosított, valamint az Önkormányzat saját tulajdonában levő tűzifából biztosított- 

szociális célú tűzifa támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék 

az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 

 

A képviselő-testület e rendeletet az adott évre vonatkozó pályázati feltételek és BM rendelet 

szerint minden évben módosította a támogatási kérelmek benyújtásának és a támogatás 

kiosztásának időpontja tekintetében. 

 

A Belügyminisztérium által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatására meghirdetett pályázat kiírása szerint a támogatásra a 

Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem 

haladó települési önkormányzatok pályázhatnak. Tekintettel arra, hogy ezen lakosságszámot 

az idei év január 1. napján Harkány Város meghaladta, az önkormányzat nem jogosult a 

támogatásra, így pályázatot nem nyújtott be. 

 

Mivel az önkormányzat rendelkezik megfelelő mennyiségű saját tulajdonú tűzifával, az arra 

rászorulók tüzelőanyaggal való ellátásáról a BM támogatástól függetlenül, saját erőből 

gondoskodni tud. 

 

A hatályos szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet tartalmazza az önkormányzat saját 

tulajdonában lévő tűzifa biztosításának lehetőségét is, azt azonban a BM támogatásból 

vásárolt keret kiürülése esetére, kiegészítő jelleggel szabályozza 5.§ (3) bekezdésében:  

„Az Önkormányzat döntése szerint térítésmentesen tűzifát biztosíthat azon Harkányi 

lakosnak, aki jelen rendelet 5.§. (1) bekezdésében vagy 5.§. (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelel, és aki a mindenkori BM pályázaton elnyert szociális célú tűzifa keretbe nem fért 

bele tekintettel arra, hogy a kérelmezők közül az Ör. 4.§ (4) bekezdésében meghatározott 

kérelmezők előnyt élveznek, vagy az annak keretében kapott tűzifát már elhasználta.” 

Javasoljuk, hogy a rendelet módosításával - külön címekben elhelyezve - válassza külön a 

képviselő-testület a BM támogatási forrásból biztosított szociális célú tűzifa juttatást 

valamint az önkormányzati tűzifa juttatást.  Utóbbi egy új 7/A.§ beiktatásával kerülne  

szabályozásra úgy, hogy amennyiben az önkormányzat szociális célú tűzifa vásárlására 

nyújtott állami támogatásban bármely okból nem részesül, azonban saját forrásból (azaz saját 

tulajdonú vagy saját költségvetési forrásból vásárolt) tűzifával rendelkezik, a képviselő-



testület a rendelkezésre álló források figyelembe vételével adott évre vonatkozóan dönthet a 

juttatás biztosításának lehetőségéről,  meghirdetéséről és az e célra felhasználható tűzifa 

mennyiségről,  a szociális célú tűzifa juttatás jogcímtől eltérő juttatásként. A tervezet szerint a 

keret felhasználásáról, a tűzifa kiutalásáról való döntés – a szociális célú tűzifa támogatáshoz 

hasonlóan - a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, a juttatás hivatalból (vagyon- és 

jövedelemvizsgálat nélkül) ill. kérelemre adható – a kérelmekre a szociális célú tűzifa 

támogatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (kérelem nyomtatvány, benyújtandó 

mellékletek, jogosultsági feltételek.) 

A módosító rendelet tervezetét az előterjesztés mellékletét képezi. 

Az önkormányzat tulajdonában álló, juttatásként felhasználható tűzifakészlet 

mennyisége: 80-100 m3. 

A 2019-es évi szociális célú tűzifa támogatási keretre 81 fő volt jogosult. 

Polgármester úr javaslata az volt, hogy a tavalyi évben szociális célú tűzifa támogatásra 

jogosultak számára az önkormányzat idén saját tűzifájából hivatalból biztosítsa a tüzelő 

juttatást igénylőnként 1 m3 erejéig, az ezen felül rendelkezésre álló készlet pedig az új 

kérelmezők igényei szerint elbírált döntéssel kerüljön kiutalásra. 

A rendelet tervezetét a Szociális Bizottság 2020. október 15-i ülésén megtárgyalta és 

elfogadását támogatta. 

A rendelet elfogadása esetére a 2020. évi tűzifa juttatásra vonatkozóan a következő határozati 

javaslatot terjesztjük a tisztelt képviselő-testület elé: 

 

Határozati javaslat 1. alternatíva: 

2020. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosításról 

1. Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy 2020. 

évben a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz 

kapcsolódó támogatására, mint 5000 főt meghaladó lakosságszámú település, nem jogosult- a 

szociális célú tűzifa juttatásról szóló módosított 21/2012. (XII.28.) Önkormányzati rendelet 

7/A.§-ában foglaltak alapján 2020. évben az önkormányzat saját tulajdonában álló forrásból 

térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatást biztosít. 

2. A juttatásra felhasználható a juttatásra felhasználható készlet mennyisége: 80-100 m3. 

3. Az igénylési lehetőség meghirdetéséről helyben szokásos módon gondoskodik azzal, 

hogy a kérelem benyújtásának kezdő időpontja 2020. november 10. napja. 

4. Amennyiben a 2020. évben tűzifa juttatás biztosítása céljából az önkormányzat 

rendelkezésére álló készlet 2020. december 31. napjáig nem kerül felhasználásra, a 

rendelkezésre álló készlet a 2021. I. félévi fűtési szezonban is kiutalható. 

5. 5. A tűzifa kiszállításáról Harkány Város közigazgatási területén az önkormányzat 

gondoskodik. 

Felelős: jegyző, Szociális Bizottság elnöke 

Határidő:   2020. december 31. illetve a 3. pont: 2020. november 10., 4-5. pont: 2021. április 

15-ig folyamatosan 



 

Határozati javaslat 2. alternatíva: 

2020. évi tűzifa juttatás biztosításról 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy 2020. évben a 

Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó 

támogatására, mint 5000 főt meghaladó lakosságszámú település, nem jogosult – a 2020. 

évben tűzifa juttatást nem biztosít. 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

Harkány, 2020. október 16. 

      Dr. Markovics Boglárka s.k. jegyző 



1 

 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

…/2020. (X.22.) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa juttatásról szóló 

 

21/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) 

pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8.a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa 

juttatásról szóló 21/2012. (XII. 28.) rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

 

1.§ Az Ör. 1.§-a a következőre módosul: 

 

„E rendelet célja, hogy az önkormányzat által a helyi önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló mindenkor érvényben lévő BM 

rendelet alapján biztosított szociális célú tűzifa támogatás, valamint az Önkormányzat saját 

tulajdonában álló forrásból biztosított önkormányzati tűzifa juttatás igénybevételének helyi 

szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, 

ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.” 

 

 

2.§ Az Ör. 3.§-a a következőre módosul: 
„3.§ (1) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával 

kapcsolatos valamennyi döntési hatáskörét a Szociális Bizottságra ruházza át. 

(2) A 7/A.§ szerinti, a képviselő-testület által tárgyévre meghirdetett önkormányzati tűzifa 

juttatás kiutalásáról a Szociális Bizottság dönt.” 

 

1. § 

 

3.§ Az Ör. a 4-7.§-ra vonatkozó következő új címmel egészül ki és a 4.§ (1) bekezdése a 

következőre módosul: 

 

 

„A szociális célú tűzifa juttatás 

 

4.§ 

 
(1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosíthat azon szociálisan rászoruló személynek, 

aki Harkányban bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e 

rendelet 5.§-ban meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.” 

 

 

 

4.§ Az Ör. a következő új 7/A.§-szal egészül ki: 
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„Az önkormányzati tűzifa juttatás 

 

7/A. §  

 

(1) Amennyiben az önkormányzat szociális célú tűzifa vásárlására nyújtott állami 

támogatásban bármely okból nem részesül, azonban saját tulajdonú vagy saját költségvetési 

forrásból vásárolt tűzifával rendelkezik, a képviselő-testület a rendelkezésre álló források 

figyelembevételével tárgyévre vonatkozóan dönthet térítésmentes önkormányzati tűzifa 

juttatás biztosításának lehetőségéről,  a juttatásra felhasználható készlet mennyiségéről és az 

igénylési lehetőség meghirdetéséről, a szociális célú tűzifa juttatás jogcímtől eltérő 

juttatásként. 

 

(2) A juttatásban a Harkányban bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén 

életvitelszerűen élők részesülhetnek. A juttatás háztartásonként egy személy részére 

nyújtható. 

Harkányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak azon háztartásban 

vehető figyelembe, ahol életvitelszerűen él. 

 

(3) A juttatás kérelemre vagy -vagyon- és jövedelemvizsgálat nélkül- hivatalból adható. A 

hivatalbóli támogatásra jogosultak körét a Szociális Bizottság a képviselő-testület (1) 

bekezdés szerinti döntését figyelembe véve határozza meg. 

 

(4) Kérelmet az 5.§-ban foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmező nyújthat 

be a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére rendszeresített, az Ör. 1. számú mellékletét 

képező formanyomtatványon, a 2. számú melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatozattal. 

A kérelmekre alkalmazni kell az Ör-nek a szociális célú tűzifa juttatásra megállapított 4.§ és 

5.§-át valamit 7.§ (1) bekezdését.” 

  

Záró rendelkezések 

6. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A képviselő-testület elrendeli jelen 

módosító rendeletnek az 21/2012. (XII. 28.) számú alaprendelettel történő egységes 

szerkezetbe foglalását és kihirdetését. 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2020. október 21-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta 

és fogadta el. 

 

  Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka  

      polgármester     jegyző 
 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2020. október 22.   Dr. Markovics Boglárka 

            jegyző 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 21. napján tartandó ülésére 

 

7.)  Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Baksai Endre Tamás 

felügyelő bizottság elnöke 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

-- 

MEGTÁRGYALTA: --- 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

-- 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Tulajdonosi képviselő felhatalmazása a 

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági 

Ügyrendjének Közgyűlési elfogadására 

 

Melléklet: Kérelem. 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2020. október 21. napján 

tartandó rendes képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tulajdonosi képviselő felhatalmazása a Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének Közgyűlési elfogadására 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, felügyelő bizottság elnöke 
 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

     

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása elkerülhetetlenné vált az 

alábbi okokból kifolyólag: 

- 2019. november 14. napjával a korábbi felügyelőbizottság megbízása lejárt, a tulajdonos 

döntése alapján ezt követően a felügyelőbizottság taglétszáma 5 főről 3 főre csökkent;  

- a 339/2019 (XII. 23) Kormányrendelet több új feladatkört határozott meg a felügyelőbizottság 

részére.  

A fentiek miatt a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő bizottsága 2020. 02.20-án megtartott ülésén 

3/2020.(02.20.) számú határozatával elfogadta a módosított Ügyrendjét. A Ptk szerint azonban az 

felügyelőbizottság ügyrendjét a cég közgyűlésének is jóvá kell hagynia. 

 

A Ptk.3:122.§ (3) bekezdése szerint: 

„3:122. § 

(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve 

hagyja jóvá.” 

 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 20/2016. (X.04.) sz. Rendeletének 19.§ (5) 

bekezdése szerint tulajdonosi képviselőként az alpolgármester asszony jár el a Zrt. közgyűlésén. A 

napirend közgyűlés általi megtárgyalásához szükség van a tulajdonosi képviselő felhatalmazására 

szavazati jogának gyakorlása érdekében.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja 

el az alábbi határozati javaslatot! 

 

 

Határozati javaslat: 

Tulajdonosi képviselő felhatalmazása a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének 

Közgyűlési elfogadására 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

közgyűlésében résztvevő, tulajdonosi képviselő alpolgármestert, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

közgyűlésén a felügyelőbizottság ügyrendjének módosításáról szóló napirend  tárgyaláskor a 

módosított ügyrend elfogadása tárgyában igennel szavazzon.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Hosszúné Dávid Éva Margit, alpolgármester 

 

Harkány, 2020. 10. 16.   Baksai Endre Tamás, s.k., felügyelő bizottsági elnök 
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A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

 

 

 

Felügyelő Bizottságának 

Ügyrendje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2020. február 21. napjától 
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A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1 22 (3) 

bekezdés rendelkezése szerinti felhatalmazással élve az Ügyrendjét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk., a 339/2019 

(XII.23) Korm. rendelet, a részvénytársaság Alapszabálya, a legfőbb szerv 

(közgyűlés) határozatai, valamint a jelen Ügyrend rendelkezései szerint, 

testületként végzi tevékenységét. 

 

A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító részére az 

igazgatóságot a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

 

2. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos állásfoglalását a döntéshozó 

szerv ülésén ismertetni. Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság működésének, 

illetőleg az igazgatóság tevékenységének, beleértve a társaság munkaszervezetét, 

jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára is kiterjed, azonban az 

igazgatóság részére utasítást nem adhat. 

 

A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenységén túlmenően az Alapszabályban, 

illetve a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának ügyrendjében meghatározott 

esetekben előzetesen véleményezi az igazgatóság körében meghozott döntéseket. 

 

3. A Felügyelőbizottság nem ügydöntő felügyelőbizottságként működik. 

 

4. A Felügyelőbizottság az Alapító felügyelete alá tartozik és tevékenységéről – az 

igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett – az Alapítónak köteles beszámolni. 

 

 

II. Felügyelőbizottsági tagság 

 

1. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 

Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

kizáró ok fennáll: 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, 

az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 

vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy 

vezető tisztségviselője.  

- A felügyelőbizottságnak – a munkavállalói részvétel szabályain alapuló 

tagságtól eltekintve – nem lehet tagja a társaság munkavállalója. 

 

2. Az alapító 3 (három) tagból álló Felügyelőbizottságot választ. 
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3. A Felügyelőbizottsági tagság az Alapszabályban foglaltak szerint határozott időre, 

legfeljebb 5 évre szól. A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó 

nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Ptk., különösen annak a 

Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve 

kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a jogszabályokban 

megfogalmazott kizáró- vagy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

 

4. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító által bármikor, indoklás 

nélkül visszahívhatók. 

 

5. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 

számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél 

felügyelőbizottsági, vagy vezető tisztségviselői tisztséget tölt be, írásban 

tájékoztatni köteles. 

 

6. A Felügyelőbizottság tagjai nem szerezhetnek részesedést olyan társaságban, amely 

főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, 

amelyben felügyelőbizottsági tagok (ide nem értve a nyilvánosan működő nonprofit 

korlátolt felelősségű társaság), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaság 

főtevékenységével azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, 

kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezető tisztségviselői jogviszony 

létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul. A felügyelőbizottsági tag és 

hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a gazdasági társaság 

főtevékenységébe tartozó szerződéseket. 

 

7. Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének tárgya vagy alanya 

olyan harmadik (természetes) személyt érint, aki a felügyelőbizottsági tag 

hozzátartozója, vagy olyan harmadik (jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságra) személyre vonatkozik, amelynek a 

felügyelőbizottsági tag tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottsági tagja vagy ezek hozzátartozója, úgy az ellenőrzési tevékenység 

megkezdésekor az adott felügyelőbizottsági tag köteles érdekeltségét bejelenteni, 

illetve ezen ellenőrzésről készült jelentés elfogadásáról történő szavazás során a 

felügyelőbizottsági tag a szavazásról tartózkodni köteles. 

 

8. A Felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, 

részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Alapító által megállapított 

díjazás jár. A díjazás megvonásának esetkörébe tartozik, ha a felügyelőbizottsági 

tag:  

a)  az összeférhetetlenségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó 

kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti (II.6. pont); 

b) ha a Felügyelőbizottság munkatervében meghatározott ülésén 

indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő 2 

(két) alkalommal nem vesz részt. 

A felek viszonyára a mindenkor hatályos Ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási 

szerződésekre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272.§ - 6:280.§) irányadóak. 

 

9. Megszűnik a Felügyelőbizottsági tagsági viszony: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejáratával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel 

bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a felügyelőbizottsági tag halálával; 
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f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 

g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi 

ok bekövetkeztével. 

 

10. A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, a Felügyelőbizottsági 

tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez (igazgatóság 

tagja) intézi. 

A Felügyelőbizottsági tag lemondása esetén, amennyiben a Felügyelőbizottság 

működőképességének biztosítása ezt indokolja, akkor a tag lemondása a lemondást 

követő 60. napon válik hatályossá. 

 

11. A felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon 

belül a vezető tisztségviselőnek (igazgatóság tagja) bejelenteni az alábbi adataiban 

bekövetkezett változást: neve, anyja neve, irányítószámos lakcíme. Ezen 

adataikban, valamint a tagok személyében beállott változásokat bejegyzés és 

közzététel végett a társaság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni. 

 

 

III. A Felügyelőbizottság alakuló ülése 

 

1. A Felügyelőbizottság alakuló ülését az Alapító vagy az Igazgatóság kezdeményezi 

a jogviszony Cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül. 

 

2. A Felügyelőbizottság alakuló ülését a Felügyelőbizottság elnökének 

megválasztásáig a jelenlévő legidősebb tag, mint korelnök vezeti. 

 

3. A Felügyelőbizottság alakuló ülésén az általános szabályok szerint tagjai sorából 

elnököt választ azzal, hogy ezen tisztségekre olyan tag nem választható, aki a 

tisztségre történő jelölést nem fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a korelnök 

szavazata dönt. 

 

 

IV. A Felügyelőbizottság működési rendje 

 

1. A Felügyelőbizottság legkésőbb a megalakulást követően tartott második rendes 

ülésén köteles Ügyrendjét napirendre tűzni, elfogadását követően pedig 

jóváhagyásra az elnök útján az Alapító elé terjeszteni. Alakuló ülés a 

felügyelőbizottsági tagok változása esetén akkor szükséges, ha a tagok több, mint 

fele távozik. 

 

2. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi és technikai 

feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság köteles biztosítani. Ezen 

körbe tartozik különösen: helyiség, technikai eszközök (telefon, telefax, 

fénymásoló, stb.), irodaszerek biztosítása, meghívók kiküldésének postaköltsége, 

az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez adminisztratív alkalmazott biztosítása, stb.  

 

A Felügyelőbizottság maga szervezi meg iratkezelését, melynek feltételeit a 

Társaság köteles biztosítani. 

 

3. A Felügyelőbizottság testületként működik, a Felügyelőbizottság munkájában 

tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek helye nincs. A 

Felügyelőbizottság tagjai a társaság igazgatóságától függetlenek, tevékenységük 
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során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottságot harmadik személy felé az elnök 

képviseli. 

 

4. A Felügyelőbizottság legalább évente 4 (négy) alkalommal (negyedévente) rendes, 

valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart. A rendes ülést általában a negyedév 

középső hónapjában kell tartani. 

 

A Felügyelőbizottság a negyedévenként tartandó rendes ülésein rendszeresen 

megtárgyalja: 

a) az Igazgatóság negyedévente adandó jelentését az Igazgatóság 

működéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; 

b) az elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról; 

c) az egyes tagok beszámolóját, illetve az ügykörök szerint elvégzett 

ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést. 

 

Az Igazgatóság haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét 

bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint az ellenőrzés 

megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a Felügyelőbizottság 

részére. 

 

5. A felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság ülésén köteles megjelenni és részt 

venni.  

 

Amennyiben a Felügyelőbizottsági tag az ülésen személyesen nem tud megjelenni 

köteles ennek tényét haladéktalanul, de legkésőbb az ülés napját megelőző 3 napon 

belül, a távolmaradás okának megjelölésével bejelenteni a Felügyelőbizottság 

elnökének. A távolmaradás előzetes kimentésének oka lehet a tag: 

- felügyelőbizottsági munkájával összefüggő elfoglaltságának teljesítése;  

- állampolgári kötelezettség teljesítése;  

- egyéb közérdekű tevékenység teljesítése; 

- keresőképtelenséggel járó betegség.  

A Felügyelőbizottsági tag a távolmaradását az előzetes bejelentés esetében is köteles 

igazolni. 

 

Amennyiben a Felügyelőbizottság tagja a szabályszerűen összehívott rendes ülésen 

indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két alkalommal 

nem vesz részt, úgy a jelen Ügyrend II. 9.) pontjában szabályozottak szerint a díjazás 

egy havi megvonásával jár. 

 

6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A 

meghívóban az ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, valamint azt, 

hogy az ülés határozatképtelensége esetén a megismételt ülést az eredeti ülés 

helyszínén, az eredeti ülést követő hét ugyanazon napján kell megtartani azonos 

napirenddel. 

 

Az esetleges írásos előterjesztéseket mellékelni kell. 

 

A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja előtt 

legalább 3 (három) nappal megkapják. 

 

Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése rövidebb 

meghívási időközzel is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon vagy 

telefaxon, illetve elektronikus levélben is közölni kell. 
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7. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a 

Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 

kézhezvételétől szám í tott 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság 

ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a 8 napon 

belüli intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 

összehívására. 

A Felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az 

Igazgatóság, az elnök-igazgató és a könyvvizsgáló írásban kezdeményezheti az 

elnöknél. A Felügyelőbizottság elnöke az ezen személyek által írásban előterjesztett 

kezdeményezést megvizsgálja, és amennyiben a Felügyelőbizottság ülésének 

összehívását nem tartja indokoltnak, úgy annak tényét írásban közli az ülés összehívását 

kezdeményezővel. 

 

8. A Felügyelőbizottság ülésein állandó jelleggel részt vesznek: 

- a Társaság Igazgatóságának tagja; 

- a Társaság belső ellenőrzésével megbízott személy vagy a megbízott 

szervezeti egység vezetője; 

- a Társasággal munkaviszonyban álló jogász, vagy megbízásában álló 

ügyvéd. 

 

9. A Felügyelőbizottság ülésein eseti jelleggel, tanácskozási joggal részt vehet bárki, akit 

a Felügyelőbizottság az ülésre meghív (például: könyvvizsgáló, főkönyvelő, külső 

szakértő, stb.), illetve ak inek részvételét a Felügyelőbizottság megengedi. 

 

10. A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet egy üzleti 

évre készíti el és hagyja jóvá. 

A munkaterv tartalmazza különösen: az évben tervezett ellenőrzés, vizsgálat tárgyát, 

a beszámoló jelentés formáját (írásbeli, szóbeli), a témafelelős nevét és a határidőt. 

 

11. A Felügyelő Bizottság határozatképes , ha tagjainak kétharmada, de legalább három 

tag jelen van. A jelenlétet csak személyesen lehet gyakorolni, a meghatalmazottal 

történő eljárás nem megengedett. 

 

Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az elnök a 

távolmaradó tagokat rövid úton (telefon, telefax , e-ma il) értesíteni köteles. 

 

Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illeti meg, szavazat i jogát minden tag 

csak személyesen gyakorolhatja. 

 

A Felügyelőbizottság a határozatait nyílt szavazással hozza. 

 

A Felügyelőbizottság az állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

Szabályszerű összehívás hiányában is határozatképes ülés folytatható le, ha 

valamennyi tag jelen van és a napirendben (tárgyban vagy módosításban) egyhangú 

egyetértés van.  

 

12. A Felügyelőbizottság – az éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági 

jelentés tartalmának megállapítása érdekében összehívott ülést ide nem értve – jogosult 

ülést tartani elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével. 
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Az Ügyrendnek megfelelő elektronikus hírközlő eszköz minden esetben olyan 

elektronikus kommunikációs módszer, amely alkalmas arra, hogy 

- a kommunikációban részt vevő tagok egyidejű kapcsolata valamennyi 

tag vonatkozásában biztosítható; 

- a kommunikációban részt vevő tagok személyazonosságának 

beazonosíthatósága biztosítható; 

- az üzleti titok az elvárt szinten biztosítható; 

- a kapcsolati események reprodukálható módon tárolhatók. 

 

Ügyrendszerű elektronikus hírközlő eszköznek minősül a hangrögzítéses 

körtelefon, illetve az internet hálózaton zajló chat fórum alkalmazása, feltéve, hogy 

a kommunikációs eszköz igénybevétele a zártkörűséget és az üzleti titok megőrzését 

biztosítja. 

 

A telekommunikációs eszköz használata során rögzíteni kell, hogy az ülés milyen 

kommunikációs eszköz igénybevételével zajlott le, azon mely tagok, milyen 

kapcsolási számon vagy fórumazonosító adattal vettek részt, illetve az ülés kezdő- 

és záró-időpontját pontosan meg kell határozni. 

 

Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott felügyelőbizottsági ülésről az 

eseményt követő, legkésőbb 15 napon belül okirati jegyzőkönyvet kell készíteni a jelen 

ügyrend szabályozásának megfelelően azzal, hogy az elektronikusan rögzített 

adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított legalább egy éves időtartamig 

meg kell őrizni. 

 

13. Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat ülésen kívül, 

írásban is. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy időben, írásban küldi meg 

az eldöntendő kérdést azzal, hogy arra a tag 3 napon belül köteles írásban válaszolni. A 

3 napon belüli postára adás határidőben történő válaszadásnak tekinthető. A választ 

levélben vagy telefaxon vagy elektronikus levélben (email) kell megadni. A válaszból 

egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának. A válaszok alapján az 

elnök megállapítja a Felügyelőbizottság álláspontját, és azt 8 napon belül írásban 

megküldi a tagoknak. 

 

Bármely tag kérheti a Felügyelőbizottság ülésének összehívását a kérdés kézhezvételét 

követően. Amennyiben az ülés összehívását bármely tag kérte, úgy az elnök köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül összehívni a Felügyelőbizottság ülését.  

 

14. A Felügyelőbizottság abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete 

azt indokolja, így kiemelten a Társaság stratégiai érdekei azt kívánják, hogy a napirend 

témája, a vita és a határozat csak kellő időben kerüljön nyilvánosságra, akkor az elnök 

javaslatára zárt ülés rendelhet el, illetőleg egyes napirendi pontok zárt ülésen történő 

megtárgyalásáról dönthet.  

 

A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai és az előterjesztő vehetnek részt.  

 

A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti, az ülés jegyzőkönyvét 

pedig minden résztvevő aláírni köteles. 

 

15. A Felügyelőbizottság a döntéseit határozat formájában hozza meg. A határozatokat 

minden évben 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozás/év megjelöléssel kell ellátni 

és nyilvántartani. A nyilvántartásba be kell vezetni a határozat címét, tartalmát és a 

végrehajtás határidejét. 
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A nyilvántartást az elnök vagy megbízottja vezeti. 

 

16. A Felügyelőbizottság ülését az elnök vezeti. 

 

A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnök 

vezeti. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a jegyzőkönyv leírását a társaság 

adminisztratív tevékenységét végző alkalmazottja (pl. titkárnő, gyorsíró) végezze. 

 

A Felügyelőbizottság ülésein a hangrögzítő berendezés alkalmazása megengedett. 

 

17. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia: 

a) az ülés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját; 

b) az ülés megnyitása időpontjában a meghívott, megjelent, magát kimentett 

és az e nélkül távolmaradó tag nevét és tisztségét; az egyéb meghívottak 

nevét és minőségét; időpont és napirend szerinti megjelöléssel az ülés 

közben érkezők és távozók nevét és minőségét; 

c) a napirendet; 

d) napirendi pontonként az elnöki bejelentést, a tag vagy a meghívott 

elemzését, beszámolóját, a hozzászólások lényegi tartalmát;  

e) napirendi pontonként a határozat megvitatása során az esetleges 

kisebbségi vagy különvélemény; tiltakozás, indítvány, állásfoglalás, 

kiegészítés, észrevétel, javaslat rövid leírását; 

f) a szavazás számszerű eredményét; 

g) az elnök által a tárgyban kimondott határozatot; 

h) az elnök és a jegyzőkönyvvezető/hitelesítő aláírását. 

 

Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának vagy tartózkodásának 

az indokait is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. 

 

A jegyzőkönyvet az elnök írja alá, valamint egy tag aláírásával hitelesíti. 

 

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni. Az elnök az írásos 

jegyzőkönyvet megküldi a tagoknak, valamint szükség esetén az igazgatósági 

tagoknak, vagy a könyvvizsgálónak is. 

 

Ha valamely jegyzőkönyv áttanulmányozása során az ülés valamelyik résztvevője 

úgy véli, hogy  

a) a jegyzőkönyvben szerepel olyan, ami az ülésen nem történt meg; 

b) a jegyzőkönyvben nem szerepel olyan, ami az ülésen megtörtént; 

c) a jegyzőkönyvben valami hiányosan, eltérően szerepel attól, ahogyan az 

az ülésen megtörtént, 

akkor a kézhezvételt követő 5 napon belül ezt „Jegyzőkönyv módosítási javaslat” 

című iratban, két példányban közölni kell az elnökkel úgy, hogy ebben idézi a 

kifogásolt szövegrészt és a történtekről megfogalmazott álláspontját. 

 

Amennyiben a módosítani javasolt jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv módosítási 

javaslattal egyetértenek, akkor a módosítási javaslatot aláírják és függelékként 

csatolják a jegyzőkönyvhöz.   

 

Amennyiben a jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv eredeti szövegét ítélik valósnak, 

akkor a módosítási javaslatra „A jegyzőkönyv valósághű” megjegyzést vezetik rá, 

és így csatolják azt a jegyzőkönyvhöz. 
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A Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság elnöke a 

keltétől számított 15 napon belül köteles megküldeni az Alapító képviselője részére. 

 

18. A Felügyelőbizottság elnökének a feladatát képezi különösen: 

a) a Felügyelőbizottság Ügyrendjének – jóváhagyásra történő – a legfőbb 

szerv elé terjesztése; 

b) a Felügyelőbizottság, mint testület tevékenységének a koordinálása, a 

munka irányítása; 

c) a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselete a legfőbb szervi ülésen 

és harmadik személyek irányában; 

d) az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének az ellenőrzése, 

az ülések levezetése és a jegyzőkönyv vezetése; 

e) az írásbeli (ülésen kívüli) szavazás megszervezése; 

f) az iratok megőrzésének a biztosítása, biztosíttatása; 

g) mindazon intézkedések megtétele, amelyek a Felügyelőbizottság 

jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan 

működéséhez szükségesek. 

 

Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a Felügyelőbizottság a legközelebbi 

ülésén új elnököt választ. 

 

19. Amennyiben a Felügyelőbizottság tagjainak a száma az Alapszabályban 

meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, úgy a 

Felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén a korelnök, vagy az Igazgatóság a 

Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének a helyreállítása érdekében 

köteles az Alapító döntését kezdeményezni.  

 

 

V. A Felügyelőbizottság jogai, kötelezettségei 

 

1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság igazgatását, 

irányítását. E körben ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, szolgáltatási 

és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét. A Felügyelőbizottság 

köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság 

szabályzatait és azok végrehajtását. 

 

2. A Felügyelőbizottság – ellenőrzési funkciója keretében – akár az Igazgatóságtól, 

akár bármely munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait 

megvizsgálhatja.  

 

Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja a felügyelőbizottsági elnök által 

kiállított „Megbízó levél” felmutatása után jogosult megkezdeni, értékelő vagy 

bíráló álláspontját azonban kizárólag a felügyelőbizottsági ülésen, vagy az ülést 

tájékoztató iratában közölheti. 

 

3. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait esetenként 

megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendileg állandósultan is megoszthatja a 

tagjai között. Az ellenőrzés elvégzésére két tag együttes megbízása szükséges. Az 

ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az 

ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 

tevékenységre is kiterjessze.  

 

4. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen: 

a) a Társaság Igazgatóságának, működésének általános ellenőrzése; 
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b) a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott 

eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági javaslatra vonatkozó, és 

szükségszerűen a legfőbb szerv ülésen ismertetendő írásbeli jelentés 

elkészítése és ismertetése; 

c) köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseteket 

megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 

ülésén ismertetni; 

d) az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai 

jelentés, vagy minden, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 

vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és 

ismertetése; 

e) a Ptk-ban, illetve az Alapszabályban meghatározott esetekben az Alapító 

intézkedésének, döntésének kérése, napirendi pontokra vonatkozó 

javaslat készítése; 

f) az Igazgatóság osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának előzetes 

véleményezése; 

g) értékeli az Igazgatóságnak a Társaság vagyoni helyzetéről, 

üzletpolitikájáról és a tárgyévre üzleti tervének I. félévére vonatkozó 

teljesítéséről legkésőbb tárgyév szeptember 30. napjáig elkészített üzleti 

jelentését (amelynek kötelező mellékletei: eredménykimutatás, főkönyvi 

kivonat és szöveges értékelés); 

h) a belső ellenőrzési alapszabály jóváhagyása;  

i) a belső ellenőrzési kézikönyv jóváhagyása;  

j) a belső ellenőrzési tevékenység ellátására Igazgatóság által kiválasztott 

személy vagy szervezeti egység előzetes jóváhagyása;  

k) a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai irányítása 

és ellenőrzése; 

l) az Igazgatóság által kiválasztott megfelelési tanácsadó személyének előzetes 

jóváhagyása; 

m) döntés a belső kontrollrendszer Társaság általi kialakítását követően a 

megfelelésért felelős személy által a feladatainak teljesítéséről évente 

legalább egyszer elkészített jelentésről készített Igazgatósági nyilatkozatra 

vonatkozó álláspontjáról. 

 

5. A Felügyelőbizottság a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység 

szakmai irányítása keretében: 

a) a társaság Igazgatósága és a tulajdonosi jogok gyakorlója véleményének 

figyelembevételével a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a 

kockázatalapú éves ellenőrzési terv jóváhagyása; 

b) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervének esetleges módosítását; 

c) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített 

jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását; 

d) a belső ellenőrzés éves tevékenységéről készített éves ellenőrzési 

jelentés/beszámoló legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig 

történő jóváhagyása; 

e) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés 

munkáját; 

f) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás 

végrehajtására; 

g) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának 

változtatására; 

h) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy 

szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján. 
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A belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője 

kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő 

megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – 

biztosításával kapcsolatos döntések a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával 

hozhatóak meg. 

 

A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli 

ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság 

előzetes egyetértésével adható. 

 

6. A Felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a Felügyelőbizottság testületként is, a 

munkája során indokolt esetben, szükség szerint, a Társaság költségére, eseti 

jelleggel külső szakértőt vehet igénybe. Ha a felkért szakértő várható költségei, 

illetve díja az 50.000,- Ft-ot, azaz Ötvenezer forintot meghaladja, a 

Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az Igazgatóságot tájékoztatni. 

Ha az Igazgatóság a tájékoztatást követően a szakértő kirendelésének az 

indokoltságát, vagy költségét vitatja, akkor jogosult a szakértő kirendelésének a 

kérdését halasztó hatállyal az Alapító elé utalni. 

 

7. Amennyiben a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége 

jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik, vagy 

egyébként sérti a Társaság vagy a Társaság tagjának érdekeit, akkor kezdeményezi 

az Alapító döntését. 

 

8. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy 

nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi 

személlyel szemben. 

 

9. A legfőbb szerv által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a 

Felügyelőbizottság tagja is kezdeményezheti. 

 

10. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója nem 

utasíthatja. 

 

11. A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során tudomásukra jutott értesüléseiket 

üzleti titokként kötelesek megőrizni, ezen kötelezettség a tisztség megszűnését 

követően, korlátlan ideig is fennáll. A tagokat személyes kötelezettség terheli annak 

biztosítására, hogy illetéktelen személyek az általuk kért, és részükre kiadott 

iratokhoz és adatokhoz nem férhetnek hozzá. 

 

12. A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban 

felmerült indokolt költségeit a Társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.  

 

13. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaság Alapítóját értesíteni minden olyan 

tényről és körülményről, amely a Társaság Alapszabályába, legfőbb szervi 

határozataiba vagy az Alapító döntéseibe ütközik, vagy azokat nyilvánvalóan sérti, 

az ésszerű gazdálkodás körülményeivel ellentétes, vagy bűncselekmény 

elkövetésének alapos gyanúját felveti. 
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VI. Vegyes rendelkezések  

 

1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, illetve eljárását 

a jelen Ügyrend, az Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály, a 

Ptk. vonatkozó szabályai, a 339/2019 (XII.23) Korm. rendelet, valamint egyéb 

jogszabályok határozzák meg. 

 

Amennyiben a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az 

Alapszabályba vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát; az 

Alapszabály és az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapszabály rendelkezéseit 

kell alkalmazni.  

 

2. Az Ügyrend megalkotására és annak módosítására a Felügyelőbizottság jogosult 

azzal, hogy annak jóváhagyására az Alapító hivatott.  

 

Jelen Ügyrendet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése a ___/2020. (_______) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

Harkány, 2020. február 20. 

 

 

 

 

_________________________ 

Felügyelőbizottság elnöke 

 



 

 

 

 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 21-i RENDES ÜLÉSÉRE 

 

8.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Tönkő Péter 

műszaki ügyintéző 

 

 

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: Elővásárlási jogról való lemondás 
kérése a harkányi 0139/4 hrsz.-ú 
ingatlanról 
 

Melléklet: - 



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
október 21-én tartandó rendes képviselő-testületi ülésére. 
Előterjesztés címe: Elővásárlási jogról való lemondás kérése a harkányi 0139/4 
hrsz.-ú ingatlanról 
Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Németh Judit megkereste az önkormányzatot, hogy a harkányi 0139/4 hrsz-ú, a Harkány 

külterület 1 ha 1594 m2 területnagyságú 5,68 AK értékű erdő megnevezésű ingatlant, Barkó 

Béla (7815 Harkány Rózsa U 21 sz.) mint a terület tulajdonosa értékesíteni kívánja Borbély 

Viktor János 7084 Pincehely Petőfi u 29 sz. alatti lakosnak 6 000 000 Ft ellenértékért. 

Az ingatlanon bejegyzett teher van Harkány Város Önkormányzata javára. 

Az ingatlanon Harkány Város Önkormányzatának az Elővásárlási jog megállapításáról szóló 

13/2001. (IX.17.) sz. KT. rendelete 1. számú melléklete i.) pontja alapján, „szennyvíztelep 

védőövezet céljából” elővásárlási jog bejegyzése van. 

Megvizsgálva az érvényben lévő 10/2018.(V.25.) szabályozási tervet a 0139/4 hrsz.-ú ingatlan 

területének kb. 1/10-e, az északi csücske, az Ev jelű, (véderdő) övezetbe tartozik. A 

szabályozási terv alapján a véderdő távlati fejlesztési céllal érintett. 

 

 
 

0139/4 hrsz 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és egyetértésük esetén a 

határozati javaslat megszavazására. 

 
 
 
Határozati javaslat: 

802 hrsz. 



 
 

…./2020(X……..) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Döntés a harkányi 0139/4 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog érvényesítése kérdésében 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elővásárlási jogról való 
lemondás kérése a harkányi 0139/4 hrsz-ú ingatlanról című előterjesztést 
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a harkányi 0139/4 hrsz-ú, ingatlanra a 13/2001. 
(IX.17.)sz.KT. rendeletben megállapított elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
   Határidő: Azonnal  
   Felelős: Albrecht Ferenc Beruházási és fejlesztési mérnök 
 
 

Harkány,2020. 10. 20. 

 

           Tönkő Péter 

         műszaki ügyintéző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. október 20. napi RENDES ÜLÉSÉRE 

 

9.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Remmert Ferenc, alpolgármester 

 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Szabó Erika pályázati referens 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  

- 

MEGTÁRGYALTA: - 

 

 

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 az „Illegális 

hulladéklerakók felszámolása-2020.” 

pályázat beadása tárgyában 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2020. október 20. napján tartandó 

képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása – 2020.” 

pályázat beadása tárgyában. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Remmert Ferenc, alpolgármester 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Erika, pályázati referens 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I.) A Belügyminisztérium (BM), mint Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása 

érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről 

szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjában 

foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára 

az EBR42 önkormányzati információs rendszerben, „Illegális hulladéklerakók felszámolása - 

2020.” címmel. 

 

A támogatás célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető 

illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának és 

kezelésének és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos 

projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítése, a települések állandó 

lakosságszámától függő alábbi kategóriákban: 

 

➢ budapesti kerület, megyei jogú város, 40 000 fő lakosságszám feletti település 

➢ 25 001–40 000 fő lakosságszám közötti település 

➢ 10 001–25 000 fő lakosságszám közötti település 

➢ 5 001–10 000 fő lakosságszám közötti település 

➢ 1 000–5 000 fő lakosságszám közötti település 

➢ 1 000 fő alatti lakosságszámú települések 

 

A települési önkormányzatok lakosságszáma tekintetében a Belügyminisztérium – 2019. január 

1-jei állapotnak megfelelő – adatai kerülnek figyelembe vételre. 

 
Támogatás formája, mértéke: 

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre 

bocsátása egy összegben, előfinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100%. 

 

Támogatható tevékenységek: 

a) A pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű 

feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható el, ezen felül bérköltség elszámolására nincs 

mód.  

b) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, 

elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének támogatott költsége legfeljebb:  

 

1 000–5 000 fő lakosságszám közötti 

település esetén  

3 000 000 forint  
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Támogatott tevékenységek időtartama: 

 

A pályázat megvalósítási időszaka a Korm. határozat megjelenése (2020. szeptember 21.) és a 

pályázat megvalósítási határideje, azaz 2021. február 28. közötti időszak. 

A megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett, 

pályázatban megjelölt önkormányzati ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését 

kell elvégezni. 

 

Pályázat benyújtása:  

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs 

rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.  

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs 

lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. 

 

Feltöltendő dokumentumok: 

 

➢ 2020. évben kiállított, az illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos 

összegyűjtési, valamint elszállítási és kezelési és a projektmenedzsment 

tevékenységekre bontott, az összesen igényelt támogatási összeget alátámasztó részletes 

árajánlat(ok); abban az esetben, ha a projektmenedzsment jellegű tevékenységek között 

tervezett költség árajánlattal nem alátámasztható, akkor az adott költséget alátámasztó 

költségkalkuláció;  

➢ az igénybe vett gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási engedélye;  

➢ az igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltató minősítési engedélye;  

➢ pályázat benyújtására vonatkozó képviselő testületi, közgyűlési határozat;  

➢ a pályázat keretében hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú 

ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus 

tulajdoni lapja;  

➢ a pályázat keretében hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú 

terület(ek)ről készült színes fénykép-dokumentáció, mely helyszínenként minimum 1 

fényképet és minden fényképhez rövid leírást tartalmaz, mely leírás beazonosítható 

módon mutatja be a pályázati helyszín(eke)t.  

 

Támogatói döntés: 

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt. A pályázatokkal kapcsolatos döntést a kincstári 

beérkezést követően a miniszter 2020. december 7. napjáig hozza meg. 

 

 

II. Előzetesen megvizsgálásra kerültek azok az önkormányzati ingatlanok, amelyeken fellelhető 

az illegálisan lerakott, elhagyott hulladék, és kiválasztásra került az ipari park területén a 1/60 

helyrajzi számú terület. Az itt elhelyezett hulladék mennyisége előreláthatólag eltávolítható a 

pályázati támogatás összegéből.   

 

 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a megvalósítása érdekében az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 
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Határozati javaslat 

Döntés az „Illegális hulladéklerakók felszámolása - 2020.” pályázat beadása tárgyában 

 

1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tárgyi eőterjeztést 

megtárgyalta és jelen határozatával úgy dönt, hogy támogatja az „Illegális 

hulladéklerakók felszámolása - 2020.” elnevezésű pályázati kiírásra a pályázat 

beadását. 

2.) A képviselő-testület a jelen határozatával úgy határoz, hogy a megvalósítás során az 

elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett, pályázatban megjelölt 

Harkány, 1/60 hrsz-ú önkormányzati ingatlan területének teljes 

hulladékmentesítését elvégzi (hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos 

összegyűjtési, valamint elszállítási és kezelési tevékenységek). 

3.) A képviselő-testület felkéri a hivatalt a pályázat beadásához szükséges 

dokumentáció összeállítására és felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat 

megvalósításához releváns egyéb nyilatkozatokat megtegye, a szükséges 

dokumentumokat aláírja, és a pályázatot benyújtsa. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, beruházási és üzemeltetési mérnök 

 

Harkány, 2020. 10. 20. 

 

 

 

 

                                                                                                        Szabó Erika 

                                                                                                          pályázati referens 



 

  

2020. 

 

Harkány Város Önkormányzata 

2020.10.09. 

Harkány Advent – 
Korcsolyapálya - Tervezet 



Tervezett helyszín  Zsigmondy sétány 

Korcsolyapálya tervezett mérete 150 m2 

Tartozékai  

- palánkrendszer 

- wissota skate sharpener korcsolyaélező 

- roxa korcsolyák A bérleti díj magában foglalja a pálya, a palánk, a 

korcsolyaélező, valamint a korcsolyák bérlését, megfelelően előkészített alap 

esetén a pálya és a palánk szakszerű telepítését, a bérelni kívánt időszakra 

pedig elegendő korcsolyapálya síkosítót, valamint a bérleti időszak végén a 

pálya elbontását. A pályához kapcsolódó üzemeltetési ismeretek átadását a cég 

kollégája végzi, a megrendelő által megjelölt személyek részére, a pálya 

megépítésének alkalmával (korcsolyaélezés, karbantartás, figyelmeztető táblák 

kihelyezése).  

Bérlési idő: 2020. december 1 (kedd) – 2021. január 4 (hétfő)  

Iskolai téli szünet időpontja: 2020.december 18 (péntek) – 2021.január 4 (hétfő) 

Korcsolyapálya Nyitva tartása 

Hétfő – Csütörtök: 16:00 – 21:00 

Péntek –Szombat:  16:00 – 22:00 

Vasárnap:   15:00 – 20:00 

Korcsolyapálya Ünnepi nyitva tartása  

December 24.  10:00 – 15:00 

December 25.  zárva 

December 26.  zárva 

December 31.             14:00 – 18:00 

Január 1.  zárva 



Házirend 

A maszkhasználat 6 éves kor felett kötelező! 

A rendezvényen egy időben, a személyzetet is beleszámolva, maximum 500 fő 

tartózkodhat. 

Nyitvatartási időben a létszámkorlátozást, a maszkhasználatot és rendet biztonsági 

szolgálat felügyeli. 

Balesetveszély elkerülése érdekében Tilos: 

- a korlátra felülni. 

- a jégre korcsolya nélkül rámenni. 

- haladási iránytól eltérően közlekedni. 

Szigorúan Tilos: 

- a pálya területére állatot bevinni. 

- a jégen és a palánk mellett dohányozni, étkezni és italt fogyasztani és a 

korcsolyázókat zavarni. 

- a pályára ittas állapotban, kábítószer illetve egyéb tudatmódosító szer hatása alatt 

belépni. 

- A fedés alatt dohányozni. 

A korcsolyapályán mindenki saját felelősségére korcsolyázik, az esetleges balesetek elkerülése 

érdekében köteles vigyázni a saját és mások testi épségére. 

A területen történő esetleges balesetekért, a korcsolyázás közben történő esetleges 

sérülésekért, az őrizetlenül hagyott ruhákért és értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

A házirend megsértése, a rendzavarás a korcsolyapályáról való eltávolítást vonja maga után.  

A pálya elhagyására a korcsolyapálya személyzetének bármely tagja jogosult a rendbontót 

felszólítani.  

A korcsolyapálya fedett, fedésként egy fesztiválsátor szolgál. Ennek ellenére szélsőséges 

időjárás esetén a pálya zárva tarthat. 



Előfordulhat, hogy a meghirdetett mozifilmek a szélsőséges időjárás miatt (pl.: túl hideg van a 

projektor üzemeltetéséhez), nem kerülnek vetítésre, ebben az esetben a vetítések nem 

kerülnek pótlásra. 

Panaszkezelési Tájékoztató 

Szóbeli panaszbejelentés esetén a panaszról – amennyiben a probléma helyben nem 

orvosolható, vagy álláspontunkkal nem ért egyet – a helyszínen lévő munkatársunk 

jegyzőkönyvet vesz fel.  

Panaszával élhet a korcsolyabérlő helyiségben feltüntetett hatóságoknál. 

A korcsolyapályát Ingyenesen igénybe vehetik: 

- Harkányi lakosok a lakcímkártya felmutatásával 

- A partnerszállodák vendégei, a szálláshelyen kiadott igazolás felmutatásával 

- Harkányi Gyógyfürdőben az adott napon jegyet váltott vendégek a karszalagjuk 

felmutatásával. 

- 5. életévüket be nem töltött személyek. 

Korcsolya bérlése (kivéve saját korcsolya esetén) 200 Ft/fő 

Az ingyenes használatban fel nem sorolt személyek, 1200 Ft/fő áron vehetik igénybe 

a szolgáltatást ez esetben az árba beletartozik a korcsolya bérlése. Saját korcsolya esetén 1000 

Ft/fő a szolgáltatás ára  

Marketing 

- Facebookon történő reklámozás 

- Honlapokon történő megjelenés (városi, harkanyi hirek, kórház, fürdő, szállodák, 

siklósi hírek, baranya press stb.) 

- Nyomtatott sajtó (Harkányi és Siklósi újság) 

- Plakátok (szokásos kinti felületekre + az intézményekbe és a szállodákba) 

 

 



 Karácsonyi üdvözlő molinó, a bejáratnál: 

,,Kívánunk Önnek és Szeretteinek a karácsony hangulatában átélt sok szép pillanatot, az Új 

évben örömteli napokat és jó egészséget! Harkány Város Önkormányzata nevében – Baksai 

Endre Tamás polgármester”  

Karácsonyi ,,Mozi” 

 

Mivel a megvásárolt ernyőengedélye 365 naptári napra szól, így az alábbi filmek kerülnének 

levetítésre: 

1. Igazából szerelem 

2. Karácsonyi Vakáció 

3. Hivatali karácsony 

4. A Flinstones család kőkorszaki karácsonya 

5. Jégvarázs 

6. Jégvarázs 2 

7. Szellemes Karácsony 

8. Holiday 

9. Télbratyó 

10. Mi a manó 

11. Múlt karácsony 

12. Túlélni a karácsonyt 

13. Polar expressz 

14. Kis karácsony minden áron 

15. Grincs 

16. Télapu 

17. Last Christmas 

18. Télapu 2 

19. Karácsonyi Ének 

20. Szörnyecskék 

21. Madagaszkarácsony 

22. Richie Rich 2- a rosszcsont karácsonya 

23. Denisz a komisz karácsonya 

24. Bridget Jones naplója 

25. Karácsonyi kutyabalhé 

26. Mickey egér-volt egyszer egy karácsony 

27. Az öt legenda 

28. a szépség és a szörnyeteg 2- varázslatos karácsony 

29. Pán Péter- visszatérés sohaországba 



30. Micimackó-Boldog új mackóévet 

31. Lecsó 

32. Noelle 

A filmek listája természetesen változhat. 

 

Off Program(ok) 

I. Kézműves kuckó – Kialakítani egy kis részt egy kisebb sátor alatt (fűtő testtel 

berendezve) ahol karácsonyi ajándékokat készíthetnének a gyerekek Pl. 

tobozdíszek. – Tenkesdekor szponzorációban Heti egy alkalommal megcsinálja. 

II. Szeretetkuckó pont elhelyezése: a rendezvény alatt játékok, plüssfigurák, könyvek 

gyűjtése amit később elajándékoznánk pl.: rászoruló harkányi családok részére. – 

A kórház és a Turisztikai Egyesület hagyományait követve. 

III. Iskola diákjainak pl.: egy betlehemi előadása 

Dekoráció 

Faházak díszítése 

Sátor díszítése 

Fényfüzér 

Egy kisebb méretű (2-3m) fenyőfa állítása központi helyen, amit nagyon szépen fel kéne 

díszíteni (igényesen) – egyszínű, egyszerű nem kirívó díszek és kevés mennyiségben (arany 

vagy ezüst, vagy kicsit keverve) 

Egyéb Ötletek 

Harkányi termékek, hűtő mágnesek, krémek árusítása. Egyedi karácsonyi maszkok árusítása - 

Egyik oldalra nem túl nagy méretben pl.: Városi logó vagy egy egyszerű kis Harkány felirat és 

akkor nem mondhatják azt, hogy nem kapcsolódik a városhoz. A többi része meg egyedi 

karácsonyi dekor a maszkon.  

 

 



,,Kiszolgáló faházba” és a pályához kapcsolódó eszközök:  

- 1 db kisméretű asztal 

- 2-3 db kényelmes szék 

- fűtőtest (hősugárzó vagy kis villanyradiátor) 

- 2-3 db melegebb pokróc 

- elsősegély doboz 

- polcrendszer (tároló) a korcsolyáknak  

- érdemes volna kivinni az ifi irodában lévő zárható mobil szekrényt 

- biléták (a kiadott korcsolyákhoz) 

- a pálya bejáratához legközelebb eső faházat lenne érdemes berendezni  

- a faház köré a mobil padokból vagy leginkább a bejárat közelében pl.: U alakban 

kialakítani egy kis részt ahol feltudják, húzni a korcsolyát és azt a területet valamivel 

leborítani vagy azt az útvonalat, amin keresztül elérik a pálya bejáratát 

- lámpa a faházba   

- pálya megvilágítása 

- sátor (pályafedéshez) 

- kinti fűtőtestek + gázpalackok  

- mozi esetén plédek (10-15 db a nagyon fázós embereknek)  

- mozi esetén a padokra párna, szivacs 

-  blockrocker 

- hozzá esetleg 2 kisebb hangfal 

- pendrive a karácsonyi zenékhez    

- kézfertőtlenítő kihelyezése? 

Korcsolyapálya várható látogatottságának becslése:  

Amennyiben a helyi szállodák foglalásai hasonlóképpen alakulnak, mint 2019 decemberében 

és az időjárás is kedvező lesz abban az esetben Én 1400-1600 Fő látogatóra számítok. 
Amennyiben idén nem is lesznek hasonló kaliberű fellépők, mint 2018-ban, ettől függetlenül 

úgy vélem az idelátogató vendégek, a környékbeliek és a helyiek körében is népszerű 

attrakció lenne az idei korcsolyapálya és a hozzákapcsolódó programkínálat.  

 

 



Korcsolyapálya tervezet kiadásai-bevételei: 

 

ADVENT 2020 -Zsigmondy sétány 

tervezet kiadások tervezet bevételek 

korcsolyapálya költségek korcsolyapálya bevételek 

ktg megnevezése bruttó ár megnevezés összeg 

pálya bérlés – indikatív ajánlat alapján 1422400 faházak bérbeadása 293370 

kerítés bérlés – indikatív ajánlat alapján 203200 korcsolya bérlés díja 297000 

sátor állítás, bontás – indikatív ajánlat 
alapján 100000 vidéki belépő 594000 

    illemhely használat 118800 

díszítés – tervezet költség 150000 Harkányi termékek bevétel 330000 

marketing – tervezet költség 100000 összes bevétel (terv) 1633170 

biztonsági őrzés – tervezet költség 429000 

  

fogyóeszközök– tervezet költség 100000 

Napi bejelentettek – tervezet költség 260000 

összes kiadás 2764600 

 

Ezen felül, a Képviselő-testület előző kérése szerint az Adventre koncertekkel 

is készültünk, amelyek a korcsolyapálya nélkül is megrendezésre kerülnek. 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

Döntés a „Harkány Advent” programcsomagról 

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi művelődési ház igazgatója által 

előterjesztett 2020. évi „Harkány Advent” korcsolya pálya tervezet című dokumentumot 

áttekintette és az abban foglalt programcsomagot támogatja. 

A képviselő-testület a programcsomag megvalósítása céljából az intézmény 2020. évi finanszírozását 

2.765.000.- Ft-al megnöveli azzal, hogy a rendezvényből származó intézmény által kimutatott bevétel 

csökkenteni fogja a következő évi intézmény finanszírozás összegét. A megnövelt intézményi 

finanszírozás összegét a képviselő-testület a 2020. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

2. A képviselő-testület támogatja, hogy a 2020.12.01. – 2021.01.04. közötti időszakra a 

Zsigmondy sétányon lévő faházak korábban megállapított bérleti díját egységesen 33.000.- Ft 

+ Áfa/nyitva tartási időszak összegre módosuljon.  

 

Határidő: értelemszerű 

Felelős: polgármester, művelődési ház igazgatója 
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