Tárgy:

A
Siklósi
Rendőrkapitányság
beszámolója Harkány Város 2016. évi
közbiztonsági helyzetéről

Melléklet: Beszámoló, 3 melléklet

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21-i ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Harmati Béla
kapitányságvezető

Dr. Harmati Béla
kapitányságvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

-

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

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség
1. oldal előterjesztés
13. oldal Beszámoló
3. oldal mellékletek
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ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Harmati Béla kapitányságvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Harmati Béla kapitányságvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.13.§. (1) bekezdése–
egyebek mellett – az önkormányzat feladatává teszi a „közreműködést a település
közbiztonságának biztosításában”
A rendőrség feladatait állami szervként, részletesen meghatározott szabályok szerint és
szervezeti formákban működve látja el.
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 8.§. (4) bekezdése szerint a
rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervében fogadta el
a város közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalását.
Dr. Harmati Béla r.ezredes, a Siklósi Rendőrkapitányság vezetője a város közbiztonságának
2016. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról elkészítette beszámolóját,mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség elegendő.
Harkány, 2017. szeptember 18.
Tisztelettel:
Baksai Endre Tamás
Polgármester
Határozati javaslat
………./2017.(IX.21.)önkormányzati határozat
A Siklósi Rendőrkapitányság beszámolója Harkány Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közbiztonsági helyzetéről
szóló, a Siklósi Rendőrkapitányság által készített beszámolót megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta.
1) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete a Harkány Város
közbiztonsági helyzetéről szóló, a Siklósi Rendőrkapitányság által készített 2016. évi
beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2) Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról a Siklósi Rendőrkapitányság vezetőjét
értesítse.
Felelős:

Baksai Endre Tamás polgármester

Határidő:

azonnal
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Siklósi Rendőrkapitányság a 2016. évi feladatait a jogszabályok, a közjogi
szervezetszabályozó eszközök, valamint a belső normák alapján törvényesen, szakszerűen
hajtotta végre.
Célkitűzés volt az illetékességi területen élő állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének
javítása, kiemelt figyelemmel az erőszakos közterületi és a vagyon elleni bűncselekmények
visszaszorítására. A rendőrkapitányság hangsúlyt fektetett a látható és reagálóképes közterületi
rendőri jelenlét biztosítására, különösen a gyalogos járőrszolgálat erősítésére.
2016. év során nehezítő körülményként volt jelen a Magyarország déli határára nehezedő
migrációs nyomás elleni küzdelem. Az ideiglenes csapatszolgálati században való részvétel
mellett a rendelkezésre álló erőket, eszközöket oly módon kellett alkalmazni, hogy a helyi
közbiztonság fenntartásában deficit ne keletkezzen.
A bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenység ellátása során sikerült eredményeket elérni a fenti
célkitűzések
teljesítésében,
csökkent
a
bűncselekmények
száma,
nőtt
a
nyomozáseredményesség. Jelentősen emelkedett a tettenéréses elfogások, valamint a
bűncselekmény gyanúja miatt történő előállítások száma.
A statisztikai adatok javulása találkozott a települési önkormányzatok értékítéletével, ugyanis
a rendőrkapitányság a beszámoló összefoglaló részében számszerűsített értékelést kapta.

I.
KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
A rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált bűncselekmények száma (901) a
vizsgált évben 4%-kal volt kevesebb, mint a megelőző évben (938) és a legkevesebb az elmúlt
7 év adatai alapján. A bűncselekményszám tendenciája az elmúlt években folyamatos
csökkenést mutat. 2012. évben befejezésre került egy 750 bűncselekményt magába foglaló
csalássorozat, amely a kérdéses mutatót akkor jelentősen megemelte. A tartós csökkenés egyik
oka az év egészét átfogó fokozott közterületi jelenlét program, valamint a bevezetett bűnügyi
portyaszolgálat rendszer, hiszen nem lehet kérdéses, hogy a közterületi jelenlétnek kiemelt
bűnmegelőző, és a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét növelő hatása van.
Harkányban elkövetett bűncselekmények száma 2016. évben 6 esettel csökkent az előző évhez
képest (76-ról 70- re), ami az elmúlt 7 év legalacsonyabb adata.
A város közterületén elkövetett bűncselekmények száma némileg emelkedett 2015-höz képest
(15-ről 18-ra).
A közterületi kiemelten kezelt bűncselekmények száma 7 év legalacsonyabb adata (61) és a két
utolsó év együttesen is kevesebb, mint bármely korábbi év eredménye önállóan. E kategóriában
Harkány városában stagnálás mutatkozik, 2015. és 2016. évben is 4 eset volt.
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A kiemelten kezelt összes bűncselekmény vonatkozásában a 2015-ös év jelentős
csökkenéséhez képest további csökkenés (543-ról 445-re) látható. Ugyancsak kedvező a
tendencia Harkányban, ahol a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2015. évi 46 eset
2016-ban 13 esetszámmal csökkenést mutat (33).
Harkányban az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult:
Testi sértés 2 esetben került regisztrálásra, amely 1 esetszámmal több a 2015. évinél (1),
hasonló tendencia alakult ki a 2 súlyos testi sértés kapcsán, ahol 1 esetszámos növekedés
realizálódott 2015. évhez viszonyítva (1). A többségében közterületen, szórakozóhelyeken,
valamint italboltokban elkövetett -a testi sértésekkel szorosan összefüggő- 3 garázdaság a
korábbi évhez képest (1) növekedést jelez. Jármű önkényes elvételének gyanúja miatt 2016.
évben sem került eljárás kezdeményezésre. Rablás 2015. évhez hasonlóan 2016. évben szintén
nem volt, ami kiemelt eredményként kezelendő, hiszen ez az egyik, a szubjektív
közbiztonságérzetre leginkább kiható bűncselekménytípus. Kiskorú veszélyeztetése miatt az
elmúlt évben 1 esetben került nyomozás elrendelésre. Rongálás bűncselekményből -a 2015. évi
4 cselekményhez képest- 2016-ban 1 eset volt. A kapitányság munkáját a rablás mellett
leginkább meghatározó és a közbiztonság lakossági megítélését legjobban befolyásoló
bűncselekménytípus a lopás, amelynek vizsgálatánál megállapítható, hogy a 26 esetszám 35 %
-os csökkenés a 2015. évi 40 deliktumhoz képest. Ez az elmúlt hét év legalacsonyabb mutatója.
A kategórián belül a lakásbetörések száma a 2016-os 8 esetszámmal viszont némi emelkedést
mutat. A vizsgált évben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt (terjesztői magatartás,
kereskedelem tekintetében), személygépjármű lopást és zárt gépjármű feltörést nem követtek
el Harkány városában.
A 2016. év nyomozáseredményességét vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt időszak
legmagasabb mutatója (67,1 %), ami mintegy 7 %- kal haladja meg az előző évben elért értéket.
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége jelentősen javult
(93,6%). E javulás a közterületi jelenlét során a fokozódó intézkedési aktivitásnak is
köszönhető.
Kedvezően alakult a nyomozáseredményesség a közterületi kiemelt bűncselekményeknél is,
ahol 83,1%-os értéket sikerült elérni.
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége szintén (43,8 %-ról 54,5 %ra) javult.
A nyomozások eredményességét alapvetően befolyásolja a kapitányság illetékességi
területének kiterjedtsége, a települések elszórtsága és a térség nagy részének többszörösen
hátrányos helyzete.
Míg a korábbi éveket tekintve nehézkes volt akár a 300 alatti folyamatos ügyszámra csökkentés
is, addig 2015. és 2016. évben is tartósan 150 körül állandósult a folyamatos nyomozások
száma. A bűnügyi szolgálat továbbra is kiemelt feladatának tekinti a folyamatos ügyszám
alacsonyan tartását, amely csökkenti az egyéni leterheltséget, ezáltal javíthatja mind a minőségi
munkavégzést, mind az eredményes felderítést, továbbá az időszerűséget is.
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A rendőrkapitányságra jellemző összrendőri szemlélet alapján minden héten az előző heti
bűncselekmények vonatkozásában értékelő jelentés kerül elkészítésre, amely területi bontásban
tartalmazza a deliktumokat illetve az azokkal kapcsolatos információ igényt. Ennek
figyelembevételével a közterületi parancsnokok problémaorientáltan szervezik a közterületi
szolgálatot, amelynek pozitív hatása a vizsgált évben is megmutatkozott.
A konkrét bűnügyi ügyfeldolgozás során minden esetben kapcsolatfelvétel történik a területileg
illetékes körzeti megbízottal, továbbá kéthetente a kapitányság nyomozó alosztályának vezetője
részt vesz a körzeti megbízotti értekezleteken, ahol ismerteti a hírigénnyel érintett ügyeket.
(A bűnügyi adatokat az I. számú melléklet tartalmazza)
Tulajdon elleni szabálysértés miatt előkészítő eljárás Harkány város tekintetében 2016. évben
42 esetben került elrendelésre, 16 esetben ismert, míg 26 esetben ismeretlen személlyel
szemben. A tulajdon elleni szabálysértések esetén az előkészítő eljárások száma a 2015. évhez
képest emelkedő tendenciát mutat (33-ról 42-re), amelyek túlnyomó részét a lopás (27). és a
rongálás (8) tették ki. A lopás szabálysértésen belül jelentős a bolti lopások száma (11), amelyek
felderítése egyértelműen a hatékony közterületi munkának köszönhető. A szándékos
rongálások száma (5-ről 8-ra nőtt) amely ugyancsak emelkedést mutat. Itt megjegyzendő, hogy
2016-ban több olyan eset fordult elő, amelyek az előző években még garázdaság
bűncselekményeként kerültek feldolgozásra, azonban az ítélkezési gyakorlat változása miatt
utóbb a szándékos rongálás szabálysértési kategóriájába estek.
2016. évet tekintve az előkészítő eljárások során az ismeretlen elkövetők felderítésére tett
intézkedések az ügyek 38,04 %-ában sikeresek voltak, mely felderítési mutató Harkány
városban elkövetett tulajdon elleni szabálysértések terén 36,36 % volt.
Rendőrkapitánysági szinten 2016. évben 19 esetben, 20 tetten ért eljárás alá vont személlyel
szemben került sor szabálysértési őrizet elrendelésére. Harkány város területén elkövetett
tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában gyorsított eljárás kezdeményezésére ezen
időszakban 2 alkalommal került sor.
A Harkányi Gyógyfürdő területén tulajdon elleni szabálysértés miatt 1 esetben indult előkészítő
eljárás, 1 darab telefon eltulajdonítása miatt.
A Siklósi Rendőrkapitányságon az országos gyakorlatnak megfelelően 2010. augusztusától
folyik a tulajdon elleni szabálysértések, majd a 2012. évi II. tv. hatályba lépését követően
valamennyi elzárással sújtható szabálysértés előkészítő eljárása.
2016. évben az illetékességi területhez tartozó utakon összesen 230 közlekedési baleset történt,
mely a 2015. évi adathoz (254 eset) képest mintegy 10%-os csökkenést jelentett.
Az előző évhez viszonyítva a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma
enyhén emelkedett (+5,66%). 2016-ban 3 halálos kimenetelű baleset volt, amelyben 3 fő
vesztette életét (+300%). A csak anyagi kárral járó balesetek száma enyhén csökkent (-4,4%).
Vadon élő állattal történt ütközések száma 43 volt (-15,7%).
A rendelkezésre álló adatok értékelését követően megállapítható volt, hogy nem alakult ki
baleseti gócpont, emellett vannak olyan jelentős forgalmat bonyolító utak (58 j.;5701 j.; 5804.j.;
57133.j.;) amelyeken a forgalom nagysága fokozott balesetveszélyt jelent.
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A közlekedésrendészet ezen utakra koncentrálta az akciókat, jelentősebb részben folytatott
sebességmérést, biztosított rendőri jelenlétet.
2016. évben a balesetek bekövetkezésének időszakonkénti megoszlására jellemző volt, hogy a
legtöbb, 20 közlekedési baleset (2015. évben 21) a délutáni órákban, 12-18 óra között
következett be. Ezt követte 16 (2015. évben 16) esettel a délelőtti időszak, 07-12 óra között,
valamint 8 (2015. évben 6) esetben az esti 18-22 óra között, reggeli 7 (2015. évben 8) eset 0407 óra között, végül 5 (2015. évben 2) esetben az éjszakai 22-04 óra között. Az adatokat
értékelve látható, hogy a balesetek száma jelentősen összefügg a rendőrkapitányság
illetékességi területén kimutatott forgalmi csúcsokkal (munkakezdés és befejezése).
Az összes baleset tekintetében a baleseti okok sorrendje a következő: első helyen sebesség nem
megfelelő alkalmazása 21 (2015. évben 18), majd a kanyarodás szabályainak megsértése 16
(2015. évben 15), elsőbbségi jog meg nem adása 7 (2015. évben 9), figyelmetlen vezetés,
követési távolság be nem tartása, végül az előzés áll. Az ittasság, mint másodlagos baleseti ok
a személyi sérüléssel járó baleseteknél 8 (2015. évben 8) esetben mutatható ki. A gyalogosok
által okozott balesetek száma 2 (2015. évben 1).
A baleseti helyzet egy részére aktív, célirányos rendőri ellenőrzéssel és a demonstratív rendőri
jelenléttel tudott befolyást gyakorolni a közterületi állomány.
Harkány város területén 2016. évben 33 közlekedési baleset következett be, amely az összes
baleset közel 14 %-a. A belterületi elemzés alapján a legtöbb közlekedési baleset a város
legforgalmasabb útjain, a Kossuth Lajos és az Ady Endre utcában, illetve a várost elkerülő 58as számú főközlekedési úton történt.
Siklósi Rendőrkapitányság által működtetett határrendészeti rendszer 2016. évben
biztosította a rendelkezésre álló erők és eszközök törvényes, szakszerű és hatékony
alkalmazását, ezáltal a schengeni külső határszakasz követelményszintű ellenőrzését.
A Siklósi Rendőrkapitányság a Schengeni Megállapodásban részes államok külső
határszakaszán, horvát viszonylatban hajtja végre feladatait a C 82,1 határpont és a D 247
határjelek közötti 103.207 méter hosszú határszakaszon. A határvonal a határszakasz nagyobb
részén (56.288 méter) vízi, míg kisebb részén (46.919 méter) szárazföldi területen halad. 2015.
október 17-től a D 5. és D 247. határjelek közötti határszakaszunk 39.358,75 méter határőrizeti
célú ideiglenes biztonsági határzárral biztosított.
A többvonalas határrendészeti rendszer eredményesen előzte meg az államhatárt sértő és
veszélyeztető migrációs cselekményeket, valamint hatékonyan hajtotta végre a tömeges méretű
illegális bevándorlás utóhatásai okozta többletfeladatokat. A hazánkat érő folyamatos
migrációs nyomás hatására az év során rendszeresen vezényeltek baranyai, így siklósi
határrendészeket is a szerb határszakaszra, ami mind az elvezényelt, mind az itthon maradó
állomány számára fokozott munkaterheket jelentett. A megosztott feladatrendszer ellenére a
határrendészeti szakterület folyamatosan képes volt fenntartani illetékességi területünk
államhatár-szakaszának rendjét, ellenőrizni közúti, vasúti, vízi és ideiglenes légi
határátkelőhelyeinken áthaladó jelentős személy- és járműforgalmat, valamint idegenrendészeti
tevékenységével biztosítani a határbiztonsághoz fűződő nemzeti érdekek védelmét.
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A személyi állomány folyamatos képzése és a más határszakaszokon szerzett migrációkezelési
tapasztalat nagyban hozzájárult a határrendészeti rendszer hatékonyságának növelése mellett a
határmenti lakosság személyi- és vagyonbiztonságának eredményesebb védelméhez.
A határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár 2015. októberi telepítését követően két
alkalommal került sor illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmény felfedésére a
határátkelőhelyek közötti, műszaki zárral biztosított határszakaszon, amely során 2016.
áprilisában 3 fő illegális bevándorlóval szemben határzár tiltott átlépése bűncselekmény
elkövetése miatt büntető-, 6 fővel szemben pedig tiltott határátlépés elkövetése miatt
idegenrendészeti eljárás indult.
Az illegális bevándorlás vonatkozásában magasabb kockázati kategóriába eső, embercsempész
segítségével megkísérelt tiltott határátlépésre a fenti felfedésekhez kapcsolódóan egy esetben
került sor, mely során az embercsempész elfogásra került.
A határrendészeti rendszer hatékony működtetése érdekében a rendőrkapitányság
eredményesen működött együtt a Magyar Honvédség megerősítő erőivel, valamint a horvát
határrendészeti szervekkel. Az illegális bevándorlás elleni közös fellépés jegyében 2016.
májustól ismételten közös járőrszolgálatok szervezésére került sor a Donji Miholjac-i
Rendőrállomás határrendőreivel.
Összességében megállapítható, hogy az illetékességi terület és határszakasz nem esik az
illegális bevándorlás fő irányába, azonban folyamatosan számítani lehet szórványos illegális
migrációs cselekmények elkövetésére. A kockázatok ugyan növekedtek a korábbi évekhez
képest, az országos trendekhez viszonyítva továbbra is nyugodtnak és rendezettnek
tekinthetőek a határmenti viszonyok. A horvát határrendészeti szervekkel az együttműködés
folyamatos és arra irányul, hogy az illegális bevándorlás útvonalainak áttevődését vagy egyéb,
a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló határon átnyúló cselekmények
bekövetkezését megakadályozza.

II.
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS
AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK
A Siklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületi szolgálatot három önálló
osztály jogállású rendőrőrs (Sellye, Harkány, Beremend), valamint a Közrendvédelmi Osztály
és az annak alosztály jogállású Villányi Rendőrőrse hajtotta végre. A közterületi szolgálatot
ellátó járőrszolgálat és a körzeti megbízotti szolgálat vezényléses munkaidő-rendszerben látta
el feladatait.
A közterületi szolgálatvezénylések száma 2016. évben az előző évhez viszonyítva 12 %-os
csökkenést mutat, ezzel arányosan a közterületi óraszám is csökkent 10,7 %-kal. A csökkenési
okok mögött az ideiglenes csapatszolgálati század alkalmazása áll. A nagyobb mértékű
közterületi jelenlétbeni hiány a fokozott közterületi jelenlét program adta túlszolgálat ésszerű
felhasználásával volt elkerülhető.
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A közterületek, nyilvános helyek ellenőrzése folyamatosan biztosítva volt az elmúlt évben,
különös tekintettel a turisztikai szempontból kiemelt idegenforgalmi helyekre és
rendezvényekre. 2016. évben maradéktanul végrehajtásra kerültek a Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság által kiadott idegenforgalmi tervben a rendőrkapitányságra háruló feladatok. A
jelentős tömegeket vonzó események helyszínén a folyamatos közterületi jelenlét biztosítva
volt, ezáltal minden rendezvény bűnügyi és közbiztonsági szempontból is esemény nélkül
zajlott le.
A rendészeti tevékenységet ellátó állomány által az elmúlt évben készített büntető feljelentések
száma 19,7%-kal csökkent. A szabálysértési feljelentések száma csekély mértékben 7,5 %-kal
emelkedett.
A biztonsági intézkedéseknél 1,3 %-os növekedés észlelhető. Az elrendelt elővezetések száma
11,7 %-kal, míg a végrehajtott elővezetések száma 17,5 %-kal csökkent. A szakmai
teljesítménymutatóban az elvárt 70 %-os sikeres elővezetési arány nem valósult meg (67,44%).
Az alkoholszonda alkalmazások száma 121,9 %-os, a pozitív eredményű mérések száma pedig
170,8 %-os emelkedést mutat.
A helyszíni bírság elemzésénél megállapítható, hogy az előző évhez képest a bírsággal érintett
személyek számában (1464-ről 1343 főre) és a kiszabott bírság összegében is csekély mértékű
csökkenés mutatható ki (21.706.000 forintról 21.268.000 forintra). Ennek egyik kiemelt oka az
intézkedési kultúraváltás és az ezzel összefüggő „súlyozás” igénye, amely a figyelmeztetések
számát emelte, a helyszíni bírságok számát pedig csökkentette.
Az elfogások tekintetében az előző évhez viszonyítva 95,6 %-os volt az emelkedés, ezen belül
a tettenéréses elfogások (149-ről 284-re) száma 90,6 %-kal nőtt.
Az előállítások számában 16 %-os emelkedés mutatkozott, ezen belül a bűncselekmény
gyanújával előállított személyek tekintetében (201-ről 256-ra) pedig 27,3 %-os emelkedés
látható.
A statisztikai mutatókon túl fontos megjegyezni, hogy a közterületi szolgálatellátás 2016. év
során a látható közterületi jelenlétben, differenciált intézkedések megvalósításában, valamint a
segítőkész rendőrség mottójában megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, hatékonyan,
határozottan, de egyúttal humánusan került végrehajtásra. Az az eredmény, hogy a közterületi
elvonás ellenére is sikerült növekedést elérni az intézkedési mutatók terén, mindenképpen az
állampolgárok szubjektív közbiztonság érzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony rendőri
fellépést biztosította.
A Siklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén, májustól októberig, folyamatosan, szinte
heti rendszerességgel került megrendezésre kisebb-nagyobb rendezvény. Ezen események
közül néhány, - Palkonyai Nyitott Pincék, Villányi Rozé Fesztivál, Ördögkatlan Fesztivál,
Villányi Vörösbor Fesztivál, Harkányi Fürdőfesztivál, Harkányi Szüreti Fesztivál - igen
jelentős, több ezres, esetenként a tízezer főt is meghaladó látogatottságúvá nőtte ki magát.
Valamennyi program szervezőjével, valamint a helyi önkormányzatokkal zökkenőmentes
együttműködés alakult ki az évek során. A szervezőkkel és programok biztosításában résztvevő
szervezetekkel történő szoros és hatékony együttműködésre támaszkodva, az elmúlt évben a
rendezvények jogsértések nélkül zajlottak le. A különböző eseményeken a folyamatos rendőri
jelenlét biztosítása megtörtént, amely növelte a rendezvényt látogató állampolgárok
biztonságérzetét, azonban nem zavarta a gondtalan szórakozásukat.
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Kiemelendőek a településeken megrendezésre került falunapok, gyermeknapok, egyéb zenéstáncos rendezvények. A településekkel kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően a
rendőrkapitányság minden alkalommal részt vett a kulturális események zavartalan
lebonyolításában.
A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó kiemelt rendezvény nem került
szervezésre 2016-ban a Siklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén, így Harkány
városában sem.
A Siklósi Rendőrkapitányság állománytáblázatában 18 körzeti megbízotti státusz található,
melyek feltöltöttek. Jelenleg valamennyi kinevezett körzeti megbízott rendelkezik az előírt
szaktanfolyammal. Tevékenységüket a közrendvédelmi osztályvezető vezetése, illetve szakmai
irányítása alatt, részben az őrsparancsnokok közvetlen alárendeltségében látták el.
Két heti rendszerességgel került megtartásra körzeti megbízotti értekezlet, ahol
beszámoltatásokra, illetve a következő időszakra vonatkozó feladatok meghatározására került
sor. E fórum keretei alkalmat nyújtottak a felmerült problémák megbeszélésére, a megoldások
kidolgozására, a közös gyakorlat és szemlélet kialakítására. Az illetékességi területen élő
lakossággal, illetve az önkormányzatokkal a körzeti megbízottak jó kapcsolatot alakítottak ki.
A körzeti megbízottak tevékenysége nagymértékben hozzájárult a rendőrkapitányság
illetékességi területén élők szubjektív biztonságérzetének növekedéséhez és az
önkormányzatok megelégedettségéhez.
2016. évben a Tevékenység-irányítási Központ (továbbiakban: TIK) kijelölt ügyeletese
irányította a közterületi szolgálatot, valamint a bűnügyi készenléti szolgálatot ellátó állományt.
A TIK ügyeletesei a szolgálatirányító parancsnokokkal együttműködve, racionálisan
irányították a rendőrkapitányság közterületi állományát, az információáramlás biztosított volt.
A TIK a rendelkezésre álló erőket, eszközöket magas színvonalon alkalmazta és használta ki,
ezzel jelentősen segítette a közterületi hatékonyságot. A szolgálatirányító parancsnokok a
közterületi jelenlétet növelni tudták, szolgálati idejük harmadát a közterületen töltötték.
A rendőrkapitányság esetében a riasztástól a kiérkezésig eltelt ún. reagálási idő 15:27 perc volt,
mely jelentősen kevesebb, mint a követelmény minimumként meghatározott 25:00 perc.
Az Igazgatásrendészeti Alosztály 2016. évi tevékenysége a szabálysértési és az engedélyügyi
eljárásokból tevődött össze. Az előbbiben enyhe csökkenés, utóbbira a növekedés volt jellemző.
Az alosztály szabálysértési szakterületén feldolgozott feljelentések száma 2014. évtől
folyamatosan csökken, ez a 2016-os évben is 8 %-os csökkenést jelentett. Sokkal nagyobb,
közel 21 %-os csökkenést mutat a helyszíni bírság végrehajtásban indított eljárások száma. A
csökkenések hátterében a közrendvédelmi szakterületnél részletezett, helyszíni bírságolási
gyakorlat változása áll. Az indított ügyek csökkenése ellenére több volt a kiküldött felhívások
száma, ami azt mutatta, hogy a megbírságolt személyek részéről tovább csökkent a fizetési
hajlandóság.
A szabálysértési területen új jogintézményként került bevezetésre a sikertelen elővezetést
követő személykörözés elrendelése. 38 fő körözését rendelte el az alosztály, amelyből 34
személy került elfogásra.
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Az engedélyügy egyes részterületein jelentős emelkedés tapasztalható. A fegyver
ügyfélforgalomban ez több volt, mint 20%, míg a személy- és vagyonvédelmi területen
meghaladta a 250%-os növekedést. Az utóbbinak oka, hogy a lejáró igazolványok tömeges
megújítása történt 2016. évben.
Változást jelentetett, hogy április hónapban bevezetésre került egy kiegészítő fegyverprogram,
amelybe valamennyi lőfegyverhez egyenként adatokat kellett rögzíteni a meghatározott
ütemterv szerint, valamint ez az adatrögzítés folyamatos továbbra is az újonnan bejegyzett
fegyvereknél.
(A rendészeti adatokat a II. számú melléklet tartalmazza)
A rendőrkapitányság 2016. évben is nagy hangsúlyt fektetett a bűn- és balesetmegelőzési
feladatok elvégzésére. A bűnmegelőzési főelőadó egyben áldozatvédelmi referensi,
drogprevenciós tanácsadói, kisebbségi összekötői, családi összekötő tiszti feladatokat is
ellátott. Munkáját segítette az elemző-értékelő főelőadó, aki szintén a családi összekötő tiszti
feladatokat végezte. A bűnmegelőzési tanácsadó a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium és
Szakképző Intézetben, és a Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolában látta el feladatát. Az
illetékességi területén található valamennyi általános iskolával kapcsolata volt a
rendőrkapitányságnak, melyben az iskolarendőröknek kiemelt szerep jutott.
A tavalyi évben a speciális bűnmegelőzési feladatoknak megfelelően a család-, gyermek-, és
ifjúságvédelem, valamint a kábítószer-megelőzés szakvonalon az illetékességi területen
működő iskolákkal folyamatos volt a kapcsolat. Az iskolai előadások során vagyonvédelem;
büntethetőség; fiatalok jogai és kötelezettségei; iskolai erőszak; drogprevenció;
közlekedésbiztonság; internet veszélyei témakörökben volt tájékoztatás.
A drogprevenciós munka minden esetben az adott célcsoport problémáinak megfelelően került
kialakításra, figyelve arra, hogy mely témaelemekben érintettebbek a fiatalok. A D.A.D.A.
program 2015/2016, és 2016/2017. tanévben is 3 általános iskolában (a siklósi Batthyány
Kázmér, Kanizsai Dorottya, és a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskolák alsó- és felső
tagozatán) folyik, két képzett oktató bevonásával.
Eltűnt kiskorú személyek ügyében 2016-ban 4 esetben indult eljárás, minden esetben a
tartózkodási helyük megállapítást nyert. Fiatalkorúak veszélyeztetettségének észlelését
követően a megállapított tényekről az illetékes jegyző, gyámhivatal, illetve a családsegítő- és
gyermekjóléti szolgálat értesítésre került. A jelzőrendszer tagjai által kezdeményezett
esetmegbeszéléseken rendszeres volt a részvétel.
Vagyonvédelem szakvonalon kiemelt figyelmet kapott a falopások, valamint a betöréses
lopások, lakásbetörések megelőzése. A falopások megelőzése érdekében 2016. évben havonta
akció került végrehajtásra, továbbá fokozott volt a figyelem a fát szállító járművek
ellenőrzésére, illetve az illetékességi területen észlelt nagyobb fakitermelésekre. A falopással
kapcsolatos információk kiemelt fontosságúak voltak.
A Siklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. december hónaptól próba jelleggel
bevezetésre került a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság által kidolgozott és jelenleg sikeresen
működő „Várvédő” program, amelynek a célja a betöréses lopások, azon belül is a
lakásbetörések megelőzése, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása, az otthon
biztonságának egyéni értékelése. A visszajelzések a rendőrség 2017. évi munkáját is
hatékonyan segíthetik.
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A rendőrkapitányság minden rendezvényt (falunapok, más fórumok) kihasznált a lakossággal
való kapcsolatfelvételre, amely során az adott tanácsok a lakosságot önvédelmi
mechanizmusainak kialakításában, illetve erősítésében segítették.
Kiemelt kockázatú csoportként a 60 év felettiek áldozattá válásának megelőzése érdekében
kerültek felkeresésre az illetékességi területen található időskorúak alkalmi, illetve
életvitelszerű tartózkodását biztosító intézmények, különösen a szociális otthonok, az öregek
napközi otthona, idősek klubja.
Bűnmegelőzési program részeként rendszeres volt a figyelemfelhívás az időskorúak részére az
erőszakos bűncselekményekkel szembeni preventív magatartásformákra, illetve a
„Szomszédok egymásért” mozgalomban rejlő lehetőségekre, a jellemző áldozati
magatartásokra, bűncselekmények létrejöttét elősegítő okokra, körülményekre, illetve az ehhez
illesztett védelem megszervezésére. A rendőrkapitányság a körzeti megbízottak bevonásával
kiemelt figyelmet fordított az egyedül élő, idős személyek biztonságára is.
2016. év nyarán, a turisztikai szezonban ismét működtetésre került a Tourist Police szolgálat a
Harkányi Strand- és Gyógyfürdőben, valamint Siklós városában. A bűncselekmények
megelőzését szolgáló bűnmegelőzési program keretében nyílt meg a pavilon, ahol naponta,
idegen nyelveket is beszélő fiatalok segítették a rendőrség munkáját. Feladatuk az
információszolgáltatás, megelőző vagyonvédelmi tanácsadás, szükség esetén tolmácsolás volt.
A fiatalok rendelkezésére álltak az idegen nyelvű (angol, német, horvát) bűnmegelőzési
kiadványok is, amelyek segítségével felhívásra került a térségbe látogató turisták figyelme az
értékeik megóvására.
2016. évben a korábbi gyakorlatnak megfelelően az illetékességi területen szervezett
rendezvényeken (falunap, családi nap, gyermeknap) rendszeres volt a rendőri megjelenés,
bűnmegelőzési sátorban szóróanyagok kerültek kiosztásra, drogprevenciós tevékenységre,
illetve játékos ujjlenyomat vételekre került sor. A lehetőségekhez mérten technikai, fegyverzeti
és szolgálati kutyás bemutató is szórakoztatta a megjelenteket.
2016. június 09. napon és 2016. december 05. napon a roma kisebbségi önkormányzatok közötti
együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. számú ORFK utasítás alapján roma
nemzetiségi önkormányzatokkal helyi szintű kapcsolattartás volt. Ennek keretében egyeztető
fórum megtartására került sor, ahol lehetőség nyílt a tapasztalatok kiértékelésére, az
együttműködés javítására, amelyre az illetékességi területen működő roma nemzetiségi
önkormányzatok vezetői kerültek meghívásra.
A 2016. június 09. napon a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont nagytermében a Siklósi
Rendőrkapitányság „Ki Mit Tud?” vetélkedőt hirdetett hátrányos helyzetű 14-18 éves fiatalok
számára, amely megtartására az egyeztető fórum keretein belül került sor. A korábban
meghirdetett vetélkedőre az Alsószentmártoni Kis Tigris Gimnázium, a Villányi Teleki
Zsigmond Szakképző Iskola, a Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumból
jelentkeztek hat produkcióval, tánc, hangszer, próza kategóriában. A zsűri feladatait Bakóné
Aradi Éva nyugdíjas iskolaigazgató, drámapedagógus, és Banáné Gyuró Julianna a Siklósi
Művészeti Iskola igazgatója látta el.
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2013. október 15-től a Siklósi Rendőrkapitányságon bűn- és balesetmegelőzési információkat
tartalmazó ügyfél-tájékoztató program indult, mely működése azóta is folyamatos. A projekt
célja elsősorban a rendőrkapitányságra érkező ügyfelek információ igényének kielégítése,
illetve megelőzési ismereteik bővítése. Az ügyfél-tájékoztató rendszer minden ügyfél számára
elérhető, aki ezen épületrészben megfordul, így időskorú személyeknek, illetve védelmükben
érintettek részére is.
A helyi balesetmegelőzési bizottság folyamatosan végezte munkáját, az országos vetélkedők,
pályázatok helyi feladatait végrehajtotta. 2016-ban megszervezte a Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság közreműködésével a megyei balesethelyszínelő versenyt.
Az együttműködések sorában mindenképpen elsők között indokolt megjegyezni az
önkormányzatokkal, kiemelten a rendőrkapitányság székhely városának, és az őrsök székhely
városainak, településeinek helyi önkormányzataival kialakított harmonikus együttműködést. A
mindennapi munkakapcsolaton túl a kialakított körzeti megbízotti rendszer, a különböző
önkormányzati rendezvényeken való rendőri jelenlét, vagy az önkormányzatok által nyújtott
segítség erősíti az együttgondolkodást, a közös munkát és nem utolsó sorban a helyi
közbiztonság terén elért sikerekben való közös érdemeket. A járási közbiztonsági egyeztető
fórumok a tájékoztatást, a civil konzultáció lehetőségét, a kölcsönös információcserét segítették.
A helyi önkormányzatokat érintő jobb információáramlás érdekében 2016-ban a
rendőrkapitányság vezetése kialakította a körzeti megbízotti átfogó ellenőrzés polgármesterek
és polgárőr egyesületek vezetőinek részvételével történő lebonyolítását (2016. év végén 6 ilyen
beszámoltatásra került sor), amelyek elsődleges visszajelzése kiemelkedően pozitív volt.
Folyamatosan jó kapcsolat áll fenn a Járási Ügyészséggel, valamint a Járásbírósággal is.
2016. évben fokozott vezetői törekvés volt a működő polgárőr egyesületek aktív tagjaival
történő közös szolgálatellátásra. Az egyesületi elnökök folyamatos tájékoztatást kaptak a
területüket érintő, fokozottabb figyelmet igénylő jogsértésekről, a kialakulóban lévő
sorozatcselekményekről. Az együttműködés kiterjedt az Országos Rendőr-főkapitányság által
meghatározott, az időskorú személyek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények
megelőzésére, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése érdekében elrendelt
intézkedéssorozatok során felmerült feladatokra.
A körzeti megbízottak a területeiken működő polgárőr egyesületek gyűlésein jelen voltak. Az
aktívan működő polgárőr szervezetek részt vettek a rendészeti feladatok végrehajtásában,
elsősorban a működési területükön megtartásra kerülő nagyobb rendezvények rendjének
biztosításában. Példaként megjegyezve a több napos Ördögkatlan Fesztivál, Vörösbor- és a
Rose Fesztivál vagy a Palkonyai Nyitott Pincék biztosításában érezhető volt a polgárőr
aktivitás, illetve segítséget nyújtottak a Halottak napjával kapcsolatos feladatok
végrehajtásában, úgyszintén nagyobb állami ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.)
biztosításában. 2016. évben a közös szolgálat ellátások során az állomány 457 alkalommal 1037
óra időtartamban látott el szolgálatot polgárőrrel. A közös szolgálatok ellátásában 922 fő rendőr
és 901 fő polgárőr vett részt, amely során intézkedésre 21 intézkedésre és 240.000 Ft helyszíni
bírság kiszabására került sor.
A Siklósi Rendőrkapitányság több civil szervezettel, roma nemzetiségi önkormányzattal
kezdeményezett a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnál együttműködési megállapodást,
amelyekben megfogalmazott vállalások teljesültek.
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A horvát határrendészeti szervekkel rendszeres és eredményes nemzetközi együttműködés
valósult meg 2016. évben. A rendőrkapitányság által őrzött határszakaszon túloldali területen
három rendőrállomás működik, amelyek mindegyikével rendszeres találkozókra és
egyeztetésekre kerül sor. A Dubosevicai Határrendőr Állomás és a Donji Miholjaci
Rendőrállomás vonatkozásában havonta, míg a Viroviticai Rendőrállomás érintett szervezeti
elemeivel negyedévente került sor vezetői találkozókra. A határforgalom-ellenőrzés és a
határőrizet terén megvalósuló napi együttműködés mellett 2016-ban 14 alkalommal került sor
közös vízi és szárazföldi járőrszolgálatra honi és túloldali területen.

III.
ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA
A Siklósi Rendőrkapitányság a vizsgált évben törvényesen, szakszerűen és eredményesen
hajtotta végre feladatait. A rendőrkapitányság működésére a jelentős területi és szakmai
tagoltság mellett is jellemző volt az eredményesség és a hatékonyság.
Az illetékességi terület települési önkormányzatainak kiküldött, a rendőrséggel való
együttműködés helyzetére, település közbiztonságára vonatkozó kérdőíves felmérések adatai
nagyon elismerőek, ugyanis a válaszok alapján értékelt 4,51 átlaggal az 5 rendőrkapitányság
közül a legjobb visszajelzést kapta a Siklósi Rendőrkapitányság.
A regisztrált bűncselekmények számának további csökkenése, a bűnügyi eredményességi
mutatók szinte kivétel nélküli javulása, valamint az időszerűség további csökkenése a 2016-os
év markáns eredményeként értékelhető.
A tulajdon elleni szabálysértések -benne kiemelten a lopások számának- csökkenése 7 év
legalacsonyabb adata volt 2016. évben. A kevesebb esetszámhoz tartozó magasabb százalékos
felderítési mutatók mind a bűncselekményeknél, mind a tulajdon elleni szabálysértéseknél a
felderítetlen esetek abszolút számának csökkenését eredményezték.
Az ideiglenes csapatszolgálati században való folyamatos részvétel mellett is növekedett a
közterületi állomány intézkedési aktivitása, amely kiemelten jelentkezett a tettenéréses
elfogások és a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások számának emelkedésében. Az éveken
át formálódó intézkedési kultúraváltás, lakosságközeli, látható, segítőkész közterületi jelenlét a
helyi lakosság és az önkormányzatok részéről több köszönetet, elismerést eredményezett, mely
különösen érzékelhető volt a járási egyeztető fórumokon kifejtett civil véleményekből.
Összességében megállapítható, hogy az illegális migráció elleni küzdelemben való részvétel
nem eredményezte sem a rendőrkapitányság eredményességének romlását, sem a lakosság
szubjektív biztonságérzetének csökkenését.
A közlekedési balesetek száma összességében csökkent, azonban a személyi sérüléses balesetek
száma enyhén, ezen belül a halálos balesetek száma viszont jelentősen emelkedett.
A határrendészeti szolgálat, valamint a mélységi ellenőrzésben résztvevő közterületi szolgálat
megfelelő választ adott az illegális migráció által fenyegetett, rendőrkapitányság területéhez
tartozó határszakasz biztonságának fenntartásához. A hatékony szolgálatellátás eredményeként
2016. évben több, illegális migrációval összefüggő jogsértés is felfedésre került.
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2017. évi célkitűzések
1. A büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az
eredményes befejezések arányának növelése.
2. Magyarország külső határainak és közbiztonságának, közrendjének fokozott védelme, az
illegális migráció elleni hatékony fellépés, a határrendészeti szolgálati ág tevékenysége
schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása, továbbá az államhatár rendjének
védelmét szolgáló védelmi rendszerek és eszközpark fejlesztése és a határvadász hivatásos
állomány 3000 fővel történő létszámbővítésének ütemezett végrehajtása.
3. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben
meghalt személyek számának csökkentése, a 2016. évi kedvező folyamatok fenntartása.
4. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri
tevékenység folytatása, ennek érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátás.
5. A belső ügyviteli folyamatok elektronizálásának folytatása, az elektronikus ügyvitel és
ügyintézés kiterjesztése, az elektronikus ügyintézésről szóló törvényből és az új eljárási
törvényekből eredő követelményekre történő felkészülés. A munkáltatói intézkedések
elektronikus kiadmányozásának és kézbesítésének végrehajtásához szükséges feladatok
végrehajtása, különös figyelemmel az állomány felkészítésére, tájékoztatására és a
szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésére.
6. A belső kontroll rendszer elemei közül a nyomon követési rendszer felülvizsgálata a
megváltozott jogszabályi környezet alapján.

Siklós, 2017. augusztus 04.
Tisztelettel:
Dr. Harmati Béla rendőr ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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Harkány Város bűnügyi mutatói 2010-2016

1.sz. melléklet

Siklósi Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma éa a befejezett
nyomozások eredményessége
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján

Bűncselekmények száma - Harkány Város
2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Nyomozás-eredményességi mutató (%) - Siklósi RK
2015. év

2016. év

Emberölés

-

-
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-

-

-

-
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-

-

-
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-
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9

2
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2

1

1
-
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-

-

-

Kiskorú veszélyeztetése

-

-

-

Garázdaság
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés
kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a
2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem)

5

-

5

-

102

Személygépkocsi lopás

2

Zárt gépjármű-feltörés

3

1

Lakásbetörés

13

7
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1

Rongálás

11

-
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-

-

-

-

-

1

56

-

2
8

4

2

1

5

1

1

-

-

-

-

3

7

-

-

10
-

2

56

-

-

-

1

83

Orgazdaság

1

-

Lopás*

3

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

1

2
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76,4
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1

2
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74,1
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86,7
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79,2

84,6

1

94,1

85,7

55,6

71,4

36,4

81,8

100,0

3

76,3

73,2

82,6

77,8

69,9

83,3

73,4

71,4

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16,2

17,0

28,9

36,4

35,4

43,6

100,0

50,0

-

1

-

69

2010. év
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-

0,0

0,0

-

-

-

11,1
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0,0
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0,0

0,0

8,8

9,3

19,5

24,3

25,3

31,1

62,5

92,3

57,1

66,7

83,3

25,9

15,8

21,6

19,2

37,5

29,2

50,0

18
-

5
-

1

8
-

4

1

71,4

29,2
100,0

-

-

-

-

100,0

82,4

100,0

87,5

88,9

0,0

80,0

-

-

-

-

66,7

25,0

77,8

100,0

75,0

87,5

50,0

14 kiemelten kezelt bcs összesen

128

100

66

71

74

46

33

29,4

29,0

32,0

39,5

43,8

43,8

54,5

Közterületen elkövetett bűncselekmény

65

40

22

26

12

15

18

51,2

48,5

55,8

65,6

77,0

82,7

93,6

Összes bűncselekmény

357

196

171

128

110

76

70

50,3

48,6

62,5

51,3

54,1

60,3

67,1

* A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2013-2016. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság
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Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság

Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
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Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság

Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma (óra)
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság
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Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság
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Végrehajtott elővezetések száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság

2. sz. melléklet

Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
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Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Siklósi Rendőrkapitányság
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Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
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Harkány város közlekedésbiztonsági helyzete (2016. évben okozott közlekedési balesetek):
Halálos
-

Kossuth Lajos utca
Petőfi Sándor utca
Ady Endre utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
József Attila utca
Siklósi út
Táncsics Mihály utca
58.j. út (elkerülő)
Alkotmány utca
Vasút utca
Összesen:

Súlyos
2
2

Könnyű
1
1
1
1
2
1
7

Sérülés nélküli Összesen
6
6
2
2
3
4
2
3
2
3
2
3
1
3
4
7
1
1
1
1
24
33

Harkány város baleseti fertőzöttsége:

2014. év
2015. év
2016. év

Halálos
kimenetelű
0
0
0

Súlyos
sérüléses
1
3
1

Könnyű
sérüléses
3
6
7

Sérülés
nélküli
21
22
25

Összesen
25
31
33

Harkány város területén elkövetett közlekedési bűncselekmények alakulása:
Ittas járművezetés vétség
Bódult járművezetés vétség
járművezetés tiltott átengedése
Közúti baleset okozása vétség
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény
(bűntett vagy vétség)
Közúti veszélyeztetés bűntett
Jármű önkényes elvétele vétség
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (közlekedésben)
Összesen:

5. oldal

2015. év
8
0
0
2
0
0
0
0
10

2016. év
18
0
1
2
0
0
0
0
21

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű
határozatokról, beszámoló a két testületi
ülés között eltelt időszakról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21-i ÜLÉSÉRE
2.) 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
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

6 oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. szeptember 21. napján tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, tájékoztató 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 utolsó rendes testületi ülése 2017. VI.30. napján volt, amelyen az
alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:

122/2017. (VI.30.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a harkányi 0290/3 hrsz-ú ingatlan telekrészére benyújtott vételi ajánlat megtárgyalásáról

1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a műszaki osztályt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező harkányi 0290/3 hrsz-ú ingatlan telekalakítási engedélyezési
eljárás lefolytatása ügyében intézkedjen, miszerint az ingatlan út része külön helyrajzi számon
szerepeljen.
2./ Képviselő-testület támogatja, hogy a természetbeni állapotnak megfelelően az érintett
ingatlan tulajdonosoknak, telekhatár rendezés jogcímén, a fenti pont szerint leosztott, legelő
besorolású, forgalomképes telekrészek az erre vonatkozóan készítendő ingatlanforgalmi
értékbecslésben megállapított összeggel értékesítésre kerüljenek.
3./ A Képviselő testület döntése szerint a telek határrendezéssel és bejegyzéssel kapcsolatos
valamennyi költséget, a telek határrendezéssel érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek
viselni, az érintett ingatlanok darabszámához viszonyított arányban.
4./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a telekhatár-rendezési eljárást a
vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telek-határrendezési szerződések
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
Folyamatban van a többi tulajdonos nyilatkoztatása a telekrészek megvétele ügyében.

123/2017. (VI.30.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Harkányi Háziorvosi Ügyelethez csatlakozni kívánó települések fogadásának
ügyében
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a harkányi háziorvosi ügyelet
fenntartója úgy dönt, hogy Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún és Drávapiski Községi
Önkormányzatoknak a harkányi háziorvosi ügyelethez történő csatlakozási szándékát
elutasítja, hivatkozva arra, hogy a szóban forgó települések háziorvosa a korábbi években sem
vett részt a harkányi háziorvosi ügyelet munkájában, a csatlakozási szándékukat jelző
2

önkormányzatok pedig - a korábbi évekhez hasonlóan - jelenleg sem tudják biztosítani
részükről a háziorvos folyamatos jelenlétét az ügyeletben. A fenti körülmények alapján az
ügyeleti ellátásban jelenleg részt vevő orvosok is a csatlakozás egyértelmű elutasítása mellet
foglaltak állást.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
A kémesi körzethez tartozó települések 2017.07.01. napjától a vajszlói ügyelethez
csatlakoztak, így a kérelmező települések problémája megoldódott.
124/2017. (VI.30.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés Dr. Márkiné Dr. Melegh Judit, mint a TRIO-M Bt. beltagjaként működő
fogszakorvossal fennálló megbízási szerződés módosításáról.
1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja Dr.
Márkiné Dr. Melegh Judit, mint a TRIO-M Bt. beltagjaként működő fogszakorvossal fennálló
megbízási szerződésének 1. pontját. Hivatkozva a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 2017. június 21. napján kelt, BA08/NEO/01123-4/2017 ügyiratszámú határozatára, törlésre kerül az ellátási terület
felsorolásból Gordisa település, tekintettel arra, hogy Gordisa település a siklósi székhelyű,
Dr. Szemerédi Katalin által ellátott körzethez tartozik.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: jegyző
A megbízási szerződés módosítása 2017.08.15. napján aláírásra került.
129/2017. (VI.30.) sz. Önkormányzati határozat:
Elvi szándék megfogalmazásáról
1.)
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete egy Harkányban létesítendő
szállodaépítési beruházás megvalósítása érdekében a jelenleg hatályban lévő
településrendezési tervet figyelembe véve nem zárkózik el egy olyan tartalmú szerződés
későbbi megkötésétől, amelynek keretében a tulajdonában álló 2370/18 hrsz-ú ingatlanból
kb.1500 m2-t, a 2367/2 hrsz-ú, a 2366/79 hrsz-ú, a 2373/22 hrsz-ből kb.1500 m2 terület
valamint vízrendezési felülvizsgálatot követően - amennyiben megszüntetésre kerülhet - a
2365/10 hrsz-ú csatorna ingatlanok vonatkozásában a jövőben a mindenkor hatályos törvényi
és helyi rendeleti előírások betartása mellett terület-csere szerződést kössön.
2.)
A képviselő-testület egyidejűleg rögzíti, hogy a szerződés tényleges megkötéséről és
annak feltételeiről csak az összes tény és körülmény, valamint az érintett ingatlanok teljes
körű értékbecslésének rendelkezésre állását követően tud döntést hozni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester
A kérelmező ügyfél nem jelentkezett tényleges vételi ajánlattal.
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132/2017. (VII.14.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a harkányi 1/51 hrsz-ú ingatlanra kötött bérleti szerződés módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi 1/51 hrsz-ú, ingatlanra érvényes bérleti
szerződés 5.) pontjának második mondatát a bérlő kérelmére módosítja az alábbiak szerint:
„Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződést rendes felmondással 2033. december 31-ig nem
szüntetik meg, ezzel lehetővé téve a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetését legalább
2033. december 31-ig.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztály
A bérleti szerződés módosítása 2017.07.17-én aláírásra került.

133/2017. (VII.14.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés gépjármű-vásárlási célú költségvetési forrás biztosításáról
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy egy
személygépkocsi valamint egy kilenc személyes kisbusz vásárlására 2017. évi költségvetéséből az
eszközbeszerzésre rendelkezésre álló keret terhére mindösszesen legfeljebb bruttó 12 millió Ft
összeget biztosít úgy, hogy a személygépkocsi vásárlására legfeljebb bruttó 7,5 millió Ft összeget, míg
a mikrobusz vásárlására legfeljebb bruttó 4,5 millió Ft összeget biztosít. A képviselő -testület felkéri a
jegyzőt, hogy a keret-átcsoportosítást a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosításának
előkészítése során építse be a rendelet-tervezetbe.
2.
A képviselő-testület felkéri Remmert Ferenc alpolgármestert, hogy a Hivatal apparátusának
segítségével a gépkocsi beszerzésére vonatkozóan az önkormányzat beszerzési szabályzatának
megfelelően ajánlatokat kérjen, a polgármestert pedig arra, hogy az előző pontban megszabott
keretösszeg figyelembe vételével, a beszerzési eljárás eredményeképpen legkedvezőbb ajánlatot adó
szervezettel vagy személlyel szerződést/szerződéseket kössön.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester, Remmert Ferenc alpolgármester, Jegyző
Az önkormányzat 2017.08.22-én adásvételi szerződést kötött a Megyer Autócentrum Kft.-vel Skoda
Octavia megvásárlására 6.300.000.- Ft összegben.
2017.08.17-én adásvételi szerződés került megkötésre Fiat Scudo kisbusz megvásárlására 3.990.000.Ft összegben.

134/2017. (VII.14.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés akkreditált közbeszerzési tanácsadó kiválasztása tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP – Zöld város
pályázat (kódszám: TOP-2.1.2-15-BA1) keretében nyert támogatás felhasználása céljából lefolytatott
beszerzési eljárás eredményeképpen az akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a
legkedvezőbb ajánlatot adó IGLU LTP. Kft.,1071 Bp. Peterdy u. 39. II/15. szám alatti székhelyű
gazdasági társasággal köt szerződést, a részéről benyújtott ajánlattal egyező tartalommal. A képviselő testület felkéri a jegyzőt a szerződés előkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A megbízási szerződés 2017.08.25. napján aláírásra került, a közös munka és az egyeztetések
megkezdődtek.
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136/2017. (VII.14.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiegészítő forrás
biztosításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1818/2016. (XII.22)
Korm. határozattal biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás felhasználása keretében a
tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban kiegészítő forrást nem biztosít.
Abban az esetben, ha a Perfektum Mérnöki Kft. és Zala Art Kft. közös ajánlattevők ajánlata a
Közbeszerzési Döntőbizottság döntése nyomán érvényes, és az ajánlatok értékelését követően a közös
ajánlattevők ajánlata az értékelés alapján a legkedvezőbb, úgy ebben az esetben a rendelkezésre álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződéskötésre, úgy a közbeszerzési eljárást – ebben az
esetben – a Képviselő-testület a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek
nyilvánítja és felhívja a polgármestert és a jegyzőt az új közbeszerzési eljárás haladéktalan
előkészítésére és megindítására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A Közbeszerzési Hatóságtól 2017.08.22-én érkezett határozatban döntött a Perfektum Mérnöki Kft.és
a Zala Art. Kft közös ajánlattevők jogorvoslati kérelmének az elutasításáról, így a tervezési szerződés
a nyertes ajánlattevővel megkötésre került.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
-

-

-

-

-

-

2017. augusztusában egy kínai meghívásnak eleget téve a kínai Guizhou tartományban járt
egy harkányi küldöttség, melynek célja elsősorban a potenciális gazdasági jellegű
együttműködési lehetőségek feltérképezése volt. A küldöttség vezetője, Kecskeméthy Pál
alpolgármester szándéknyilatkozatot írt alá egy későbbi együttműködési megállapodás
megkötésére vonatkozóan.
Sikeresen lezárult az 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozattal biztosított 1 md Ft összegű
fürdő-fejlesztési támogatás tervező kiválasztására irányuló eljárása, amelynek
eredményeképpen a Felek 2017. szeptember 4. napján a tervezési szerződést megkötötték.
A képviselő-testület 133/2017.(VII.14.) számú határozata alapján lefolytatásra került kép
beszerzési eljárás, amelynek eredményeképpen az önkormányzat 3.990.000,-Ft összegért egy
Fiat Scudo gépjárművet, valamint 6.300.000,-Ft összegért egy Scoda Octavia
személygépkocsit vásárolt, mindkét beszerzés jóval a testület által megjelölt keretösszegek
alatt maradt.
A hatályos költségvetési rendelet által biztosított források terhére Támogatási szerződések
kerültek aláírásra a Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesülettel valamint a harkányi Római
Katolikus Plébániával.
A jogszabályi előírásnak történő megfelelés érdekében Tervezési szerződés került aláírásra
Harkány kötelezően megalkotandó arculati kézikönyve és a településképi rendelet
előkészítésének érdekében a Hübner Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel. Előzetes
információk szerint a dokumentumok elfogadásának határidejét 2017.dec.31-ig meg fogják
hosszabbítani.
Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel a
strand területén található „tourist police” pavilon üzemeltetésének segítése érdekében.
Az önkormányzat sikeresen eleget tett a nyári szünidei gyermekétkeztetési feladatai
ellátásának, amelyet alapvetően az intézményi konyha segítségével végzett el.
Sikerrel lezárult a harkányi szociális étkeztetés szakmai ellenőrzése.
A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. határidőben elvégezte az önkormányzati fenntartású
Hivatal valamint a helyi óvoda nyári karbantartási és kisebb felújítási munkáit.
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-

-

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt, mint fővállalkozó kivitelezésében még a nyáron
elkészültek a sportcsarnok polikarbonát- tetőszerkezetének cseréje és a tető javítási munkái.
Zökkenőmentesen lebonyolításra került a XXIII. Harkányi Szüreti Fesztivál, és annak
keretében a testvérvárosok delegációinak fogadása. Az orosz küldöttséget a többiektől eltérő
időpontban, szeptember 11-14-e között láttuk vendégül városunkban a Baranya Megyei
Önkormányzattal együttműködésben.
Ütemterv szerint folyamatosan zajlanak a Fürdő II. épület kivitelezési munkái.
Kidolgozás alatt áll a TOP 3.2.1. –Önkormányzati Hivatal épületének energetikai fejlesztése
című pályázat; 100%-os támogatási konstrukcióban, a beadási határidőt meghosszabbították.

Pályázatok témakörben igen eseménydús, és munkával teli volt a nyári időszak, mert beadásra
kerültek az alábbi pályázatok:
• a szociális célú tűzifa pályázat;
• 2017.08.01. napján a TOP 1.1.1-Harkány gépállomási iparterület fejlesztése,
391.999.958,-Ft-os pályázati összköltséggel, 100%-os támogatási formában;
• 2017.08.15-én a TOP 1.4.1.-bölcsőde kialakítása Harkányban című pályázat
103.930.660,-Ft pályázati összköltséggel, 100%-os támogatási formában;
• 2017.07.21. napján a TOP 2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés
(gépállomási lakótelep belvíz-mentesítése), 59.890.100,-Ft összköltséggel, szintén
önerő nélkül;
• 2017.08.09-én a TOP –helyi gazdaságfejlesztés (piac) 299.947.648,-ft összköltséggel,
szintén 100%-os támogatási tartalommal;
• szeptember 18-án a Magyar Labdarúgó Szövetség kiírására az önkormányzat
pályázatot nyújtott be egy 200 férőhelyes mobil lelátó és egy eredményjelző tábla
beszerzésére. A pályázathoz szükséges önerő mintegy kétmillió Ft, amelyet pozitív
elbírálás esetén az önkormányzatnak kell biztosítania.
Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!
…./2017.(IX.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, valamint a felsorolt pályázatok beadását az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző
Harkány, 2017.09.15.
Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka s.k.
jegyző

Tárgy: Keretösszeg biztosítása a 2018. évi

szüreti fesztiválhoz
Melléklet: Kérelem

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21-i ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Herendi Ferenc
intézményvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Herendi Ferenc
intézményvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.09.21-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

egyszerű többség
1. oldal előterjesztés
1. oldal kérelem

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. szeptember 21. napján
tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Keretösszeg biztosítása a 2018. évi szüreti fesztiválhoz
ELŐTERJESZTŐ: Herendi Ferenc, intézményvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herendi Ferenc, intézményvezető, Dr. Markovics
Boglárka, jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Herendi Ferenc, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ vezetője a 2018. évi szüreti
fesztivál megrendezésével kapcsolatban 2017. szeptember 6-án megkereséssel fordult a T. Képviselőtestület felé. (A megkeresést az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.)
A megkeresés arra irányult, hogy a testület a legközelebbi rendes ülésen már döntsön egy keretösszeg
biztosításáról a XXIV. Harkányi Szüreti Fesztivál Headliner fellépőivel történő mielőbbi
szerződéskötés érdekében.
Az intézményvezető tájékoztatása alapján a korai szerződéskötéssel jelentős kedvezményeket lehet
realizálni egy-egy előadónál, amellyel részben kompenzálhatók a jövő évi áremelkedések. Ezen kívül
– a tavalyi évhez hasonlóan – még idén igyekeznek összeállítani a 2018. évi rendezvénynaptárt,
amelyhez jelentős segítséget és támpontot nyújt a keretösszegről szóló döntés.
A javaslat szerint a szükséges összegek:
augusztus 31.
1.350.000,-Ft +ÁFA
szeptember 1.
1.100.000,-(AM)
szeptember 2.
1.350.000,-Ft + ÁFA
azaz összesen bruttó 4.529.000,-Ft keretösszeg biztosítására van szükség, amely természetesen már
az önkormányzat 2018. évi költségvetését terheli.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!
Határozati javaslat
Keretösszeg biztosítása a 2018. évi szüreti fesztiválhoz
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport
Központ vezetőjének kérésre a 2018. évben megrendezésre kerülő XXIV. Harkányi Szüreti Fesztivál
headliner fellépőinek lekötése céljából bruttó 4.529.000,-Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat
2018. évi költségvetésének terhére, egyben felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a keret terhére
kötelezettséget vállaljon.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
Dr. Markovics Boglárka, s.k.
jegyző
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Harkány VóLrxnOX&nyvtár, KulturálCy- é f SportKöjjporvt
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HARKÁNY
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Harkányi Közös Önkormányzati Hivatala
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
Dr. Markovics Boglárka
Jegyző Asszony részére

Iktatószám: MH/KL/2017./040. (09.06.)

Harkány, 2017. szeptember 6.

Tárgy: Kísérőlevél, Testületi hozzájáruláshoz
(engedélyeztetéshez)

Tisztelt Jegyző Asszony 1

A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ igazgatójaként, ezúton kérem Önt,
hogy a következő, esedékes Testületi ülésre nevünkben legyen szives az alábbi hozzájárulást
előkészíteni:
Harkány

Városi

Könyvtár,

Kulturális- és

Sport

Központ

2018.

évre vonatkozó

költségvetésének terhére, még az adott tárgyi évben szerződést kíván kötni a XXIV.
Harkányi Szüreti Fesztivál (2018. aug. 3 1 .-2 0 1 8 . szepl. 2.) Headliner fellépőivel.
A Fellépők szerződés béli pénzeszköz igényei a következők lennének:
• Augusztus 31.1.350.000 + áfa
•

Szeptember 1.1.100.000,- alanyi adómentes

•

Szeptember 2.1.350.000 + áfa

Együttműködését előre is m eg k ö t* "’"1

••Mic

HERENDI Ferenc
Igazgató
+3630/868-5334
herendi, ferenc@gmail.com

Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica
Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018-as
fordulójához történő csatlakozásról.
Melléklet: Szabályzat.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21-i rendes ÜLÉSÉRE
4.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

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

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

egyszerű többség
2 oldal előterjesztés
Szabályzat

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
szeptember 21. napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat
2018-as fordulójához történő csatlakozásról.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is csatlakozni kíván az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
pályázathoz.
A pályázati rendszerben „A” és „B” típusú pályázat együttesen kerül kiírásra.
„A” típusú pályázat:
➢ Az ösztöndíj folyósítás időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2017/18.
tanév 2. féléve és a 2018/19. tanév 1. féléve).
➢ A pályázók köre: az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű, nappali munkarendes alapképzésben mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az
ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a
2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
„B” típusú pályázat:
➢ Az ösztöndíj folyósítás időtartama 3 x 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév.(azaz: a
2018/19. tanév, a 2019/20. tanév valamint a 2020/21. tanév.)
➢ A pályázók köre: az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2017/18-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/19-es tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű, nappali munkarendes alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak
azok részesülhetne ösztöndíjban, akik a 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2017. október 02.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.
Jelen napirendi ponton belül a képviselő-testületnek a 2018-as tanévhez történő csatlakozáson kívül
szükséges elfogadnia a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló
Szabályzat aktualizált módosítását az egyes dátumokra és tanévekre vonatkozóan.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójával
kapcsolatos döntések meghozataláról.
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
történő csatlakozást,
és felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica 2018. évi
forduló pályázati kiírására (2017.10.03.-2017.11.07.), valamint a Képviselő-testület
meghatározza a pályázat kötelező mellékleteit.
2.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára vonatkozó
Szabályzatát a dátumok vonatkozásában aktualizálja és az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

SZABÁLYZAT
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

A szabályzat hatálya
I.
1. E szabályzat hatálya kiterjed Harkány Város Önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
➢ „A” típusú pályázó esetén: az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű, nappali munkarendes
alapképzésben mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a
2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
➢ „B” típusú pályázó esetén: az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/18-as tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a
2018/19-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű, nappali
munkarendes alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetne
ösztöndíjban, akik a 2018/2019. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Értelmező rendelkezések
II.
A Szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakat, így különösen: egy háztartásban élők, a
jövedelem, az elismert költség, illetve befizetési kötelezettség fogalmát a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatok hivatalos pályázati kiírásában foglalt tartalommal kell értelmezni. A
pályázati kiírásban nem definiált fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint kell értelmezni.
A kérelem benyújtása, előkészítése döntésre
III.
1.) Az ösztöndíj iránti kérelmet az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező
„Pályázati űrlap” formanyomtatványon elektronikusan kell benyújtani (A/B típus)
2.) A pályázatokat a Harkányi Közös Önkormányzati Műszaki Osztályának előadójához kell
benyújtani, aki a benyújtott pályázatokról átvételi elismervényt ad a pályázónak, majd formai
szempontból ellenőrzi a kitöltött pályázatokat és továbbítja iktatás előtti szignálásra a
jegyzőhöz.
3.) Az „A” típusú pályázat mellékletei:
- pályázati űrlap

- hallgatói jogviszony igazolása
- a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV
által kiállított igazolás)
4.) A „B” típusú pályázat mellékletei:
- pályázati űrlap
- a pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem-igazolása a kérelem benyújtását
megelőző hónapra vonatkozóan (munkáltató által kiállított igazolás, vállalkozó esetén NAV
által kiállított igazolás)
5.) A benyújtott pályázatok Harkány Város Önkormányzatának Jogi, Szociális Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) elé kerülnek elbírálásra.
A támogatás odaítélése
IV.
1.) A Bizottság az ösztöndíj odaítélése során a szabályzat mellékletét képező Általános
Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.
2.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történhet. Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek havi
jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban
életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek)
egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (28.500-Ft) ötszörösét.
3.) Nem állapítható meg ösztöndíj annak a pályázónak, akinek havi jövedelme, vagy családjuk
egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a 2.) pontban hivatkozott összeghatárt. A pályázó
szociális rászorultságának megléte azonban nem jelenti azt, hogy a pályázó a támogatásra
alanyi jogon igényt tarthat.
4.) A pályázatok sorrendjének elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki:
- aki árva vagy félárva,
- családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több gyermek,
- egyedül neveli gyermekét,
- rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van,
- eltartója/szülője munkanélküli.
5.) A Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásban részesített pályázók rangsorolásánál
figyelembe veendő szempont a fentieken kívül a családban az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nagysága.
6.) A pályázatokról a Bizottság külön-külön, nyílt szavazással dönt és indoklással ellátott
határozatot hoz a támogatott és a támogatásból kizárt pályázatokról egyaránt. A határozatot a
Bizottság elnöke írja alá.
7.) A Bizottság az ösztöndíj Megyei Önkormányzat által történő kiegészítésében történő
döntés elősegítésére a támogatott pályázatok Bírálati lapját az általa megállapított rangsornak
megfelelően rendszerezi.
A rangsor kialakításánál előnyben kell részesíteni azokat, akik az önkormányzati döntésnél is
előnyt élveztek.
8.) A rangsorolást külön-külön kell elvégezni az „A” és „B” típusú pályázatoknál.
A támogatás mértéke, folyósítása
V.

1.) A Bursa Hungarica ösztöndíjra felosztható támogatási keretösszeget az önkormányzat éves
költségvetése határozza meg.
2.) Az ösztöndíj önkormányzat által megállapított összege: havi 5.000 Ft.
3.) A Bizottság a pályázók szociális helyzete alapján az ösztöndíj összegét differenciáltan is
megállapíthatja.
4.) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév)
„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév)
5.) „B” típusú ösztöndíjasok esetén a pályázók szociális rászorultságát évente egy alkalommal
(október hónapban) a döntésre jogosult felülvizsgálja.
6.) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt az
ösztöndíj folyósítását érintő lényeges változásokról haladéktalanul értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.
7.) Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott és nappali tagozaton tanuló hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
8.) A Bizottság az „A” és „B” típusú pályázat esetében is visszavonja a megállapított
ösztöndíjat abban az esetben, ha az ösztöndíjban részesülő elköltözik a településről. Az
ösztöndíjat határozattal, a következő tanulmányi félévtől ható hatállyal lehet megvonni. Az
elköltözés napját követő első hónap és a költözést érintő félév végéig járó időszakra eső, az
önkormányzat által kifizetett ösztöndíjrészt a pályázó köteles az önkormányzat részére
visszafizetni.
9.) Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat csatol,
illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi igénybe, a pályázati
rendszerből kizárható és köteles a támogatást kamattal növelten visszafizetni.
Egyéb szabályok
VI.
1.) Pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejére az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak az irányadók.
2.) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell közzé tenni.
3.) A támogatottak nevének és a támogatás összegének közzététele: a bírálatot követő 3
munkanapon belül.
4.) Egyéb határidők: az ÁSZF 2. számú melléklete szerint.
5.) Az e szabályzatban nem szabályozott eljárási cselekményre (nyilvánosságra hozatal,
folyósítás, bírálati lapok továbbítása stb.) az ÁSZF szabályai az irányadóak.
6.) E szabályzat hatálya a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évre kiírt fordulójában benyújtott kérelmekre és folyósított ösztöndíjakra vonatkozik.
2017. szeptember ….

Baksai Endre Tamás
polgármester

dr. Markovics Boglárka
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017szeptember 21-i ÜLÉSÉRE

5.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Urmankovics Ágota,
pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Urmankovics Ágota,
pénzügyi osztályvezető

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

2017.09.21-én

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

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:
2 oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 21. napján
tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról
ELŐTERJESZTŐ: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulása a 2017. szeptember 30-ig
benyújtható rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséhez
A kötelező feladatokra kapott feladatalapú támogatáson túl, az önkormányzatok
működőképességük megtartása céljából rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére nyílt
lehetőség.
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. sz. melléklet 1.7. pont és a III.1.
pontja szerint
megjelent pályázati kiírás alapján igényelhető. A támogatási igény
benyújtásának határideje 2017. szeptember 30, a döntéshozatal legvégső határideje 2017.
december 10-e.
A települési önkormányzatok az alábbi címekre tud támogatási igénnyel élni:
•
•
•
•
•
•
•

Igazgatási feladatok ellátására
Óvodai feladatok ellátására
Szociális alapellátási feladatok ellátására
Gyermekétkeztetési feladatok ellátására
Kulturális feladatok ellátására
Településüzemeltetési feladatok ellátására
Egészségügyi alapellátásra

Nem nyújtható települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása
 a költségvetési törvény 2. melléklet III.4. pontja szerint támogatott intézmények
kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,
 olyan kiadásokhoz, amelyek teljesítéséhez az önkormányzat 2016-ban vagy 2017-ben
rendkívüli támogatást kapott,
 olyan kiadásokhoz, amelyek pénzügyi rendezése a pályázat benyújtását megelőzően
megtörtént az önkormányzat részéről,
 olyan fizetési kötelezettségekhez, amelyek 2016. év előtt keletkeztek,
 fejlesztésből, állagmegóvásból eredő fizetési kötelezettségekhez,
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 folyószámla-hitelkeret rendezésére,
 jövőben felmerülő, még le nem járt esedékességű személyi juttatásokra,
 nem jogerős döntésen alapuló fizetési kötelezettségekhez
Mindezekből látszik, hogy a feltételek szűk keresztmetszetet biztosítanak számunkra. Az
előterjesztés azért nem tartalmaz összeget, mert a beadást megelőző napon lejárt határidejű
kötelezettségeket állítjuk be.
További feltétel a támogatási kérelem benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, emiatt
kérnénk a Képviselő-testület hozzájárulását.
Harkány, 2017. szeptember 18.

Urmankovics Ágota
pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat:
…/2017.(IX.21.) sz. Önk. határozat:
Döntés
a
települési
önkormányzatok
önkormányzati
támogatására
vonatkozó
benyújtásáról.

rendkívüli
pályázat

Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 2017. szeptember 30.
napjáig benyújtja a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó
pályázatot.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
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Tárgy:
Döntés
tárgyában

lakossági

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21-i ÜLÉSÉRE
6.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás
polgármester
Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.09.21-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

egyszerű többség
3 oldal előterjesztés

kérelmek

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
szeptember 21-i képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Döntés lakossági kérelmek tárgyában
-

Harkány hétvégi házas üdülőterület állandó lakosai és üdülő vendégei által
benyújtott kérelem megtárgyalása
Harkány, Kőrösi Cs. S. utcában játszótér létesítési kérelem megtárgyalása.

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen előterjesztés keretében két kérelem tárgyában kell a képviselő-testületnek
állást foglalnia:
1.) Lakossági kérelem érkezett 30 személy aláírásával, a hétvégi házas területen
lakó, illetve üdülő emberektől az alábbiak iránt:
-

Pihenő padok telepítését kérik a hétvégi házas terület forgalmasabb útjai
mentén.

-

Szemetes edények kihelyezését kérik ugyancsak a forgalmasabb területekre.

-

Kerékpártároló létesítését kérik a buszpályaudvarhoz és a Kossuth L. utca 8.
számtól az Arany J. utcáig terjedő szakaszra.

Felsorolt igényeket megvizsgáltuk, a hétvégi házas területre 6 db. pad és 6 db.
hulladékgyűjtő edény kihelyezést javasoljuk.
Továbbá 2 db. 10-10 férőhelyes kerékpártárolót a megjelölt helyszínekre.
A felmerült igények forrás-szükségletének felmérése érdekében árajánlatot kértünk az
önkormányzat tulajdonában álló Városgazdálkodási Zrt-től. A Harkányi
Városgazdálkodási Zrt. árajánlata alapján:
- a 10 férőhelyes kerékpártároló 80.000,-Ft/db + ÁFA,
- vasvázas pad, fenyő lécekkel, öntöttvas lábakon 70.000,-Ft/db + ÁFA,
- hulladékgyűjtő edény 70 l befogadóképességű, tick színű szibériai vörösfenyő
léc borítású 50.709 Ft / db + áfa.
A fentiek alapján az 1. számú lakossági kérelem pénzügyi forrásigénye
mindösszesen: 884.254,-Ft + ÁFA összeg.
Fenti összegek a helyszíni telepítés költségét is tartalmazzák.
2.) A Harkány Alkotmány utcában és környékén lakó kisgyermekes szülők, 20
személy aláírásával, kérelmet nyújtottak be játszótér létesítésére, a mellékelt
alaptérképen jelölt helyen.

A kért játszótéri eszközök és a játszótér körül létesítendő kerítés a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt. árajánlata alapján az alábbi összegekbe kerülne:
-

bébi hinta + laphinta telepítéssel, akácfa szegéllyel, szegély kétszeri
lazúrozásával, homokkal 230.000,-Ft + ÁFA,

-

csúszda kis toronnyal akácfából, kétszeri lazúrozással, homokkal, szegéllyel,
telepítéssel 220.000,-Ft + ÁFA,

-

2,5 m x 2,5 m-es homokozó akácfa ülőkével, kétszeri lazúrozással, homokkal,
telepítve 160.000,-Ft + ÁFA,

-

Kb.: 160 fm hosszban játszótéri kerítés építése akácfából, kétszeri
lazúrozással 10.750,-Ft/m + ÁFA

A
2.
számú
lakossági
kérelem
mindösszesen:2.330.000,-Ft + ÁFA összeg.

pénzügyi

forrás

szükséglete

Az érintett lakóterület közelében 600 -1000 méteren belül kettő játszótér található
(Művelődési ház mellett, gépállomási lakótelep).
Kérem a fenti két igénnyel kapcsolatos döntésüket!
1. Határozati javaslat
Döntés a hétvégi házas területre vonatkozóan benyújtott lakossági kérelem
tárgyában
Harkány Város önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hétvégi
házas városrészről beérkezett lakossági kérelem alapján támogatja 6 db pad, 6 db
hulladékgyűjtő edény valamint 2 db 10-10 férőhelyes kerékpártároló megrendelését és
víkend-telepre történő kihelyezését. A képviselő-testület a szükséges forrást idei évi
költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e tárgykörben az előzetesen
kért árajánlat tartalmával egyezően a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel vállalkozási
szerződést kössön.
Határidő. azonnal
Felelős: Polgármester, jegyző
2. Határozati javaslat
Döntés a Kőrösi Cs. S. utcában játszótér létesítésére irányuló lakossági kérelem
tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőrösi Cs.
S. utcában játszótér létesítésére irányuló lakossági kérelmet
támogatja /VAGY/ nem támogatja.
(Támogató döntés esetén: A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges forrást
……. évi költségvetése terhére biztosítja. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert,
hogy e tárgykörben az előzetesen kért árajánlat tartalmával egyezően a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt-vel vállalkozási szerződést kössön.)
Határidő. azonnal
Felelős: Polgármester, jegyző
Harkány, 2017. szeptember 4.
Fischer Erzsébet s.k.
műszaki osztály

Tárgy: Harkányi vízi közművek Gördülő
Fejlesztési Tervének megtárgyalása.
Melléklet: Beruházási Terv, Felújítási és
Pótlási Terv, Összefoglaló táblázat,

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21-i rendes ÜLÉSÉRE
7.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető és
Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.09.21-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

egyszerű többség
2. oldal előterjesztés
Beruházási Terv, Felújítási és Pótlási Terv,
Összefoglaló táblázat

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
szeptember 21. napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkányi vízi közművek Gördülő Fejlesztési Tervének
megtárgyalása.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető és Dr.
Hohner Éva, igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése
alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási
ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a
továbbiakban: GFT) készítését, majd évenkénti aktualizálását írja elő. 2014-ben elkészült az alap GFT,
melynek jelen időpontban az ismételt aktualizálása a feladat.
A GFT két részből áll, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből.
A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdése szerint a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a
beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el. Az elkészítésének és a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal- hoz (a továbbiakban Hivatal) történő benyújtásának határideje 2017.
szeptember 30. A GFT aktualizálását a Baranya-Víz Zrt. vállalta, melynek eredményeként jelen
előterjesztéshez mellékeljük az összefoglaló táblázatokat. Amennyiben a Tisztelt Testület egyetért a
javasolt feladatokkal, vagy az ajánlottakon kívül más igény is lenne, azt kérem tárgyalják meg, mert
határozattal kell dönteni a GFT jóváhagyásáról.
A GFT elkészítésének, jóváhagyásának [1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján] költségeit szintén az
ellátásért felelős Önkormányzatok viselik, amely rendszerenként 10.000,-Ft összeget jelent. Ezen
összeg befizetéséről szóló bizonylatokat a GFT-hez mellékletként csatolni kell.
Az összeállítás során a Baranya-Víz Zrt. figyelembe vette a 2014-ben elkészült alap GFT-t, a 2015-ös
és 2016-os módosítást, az üzemeltetési tapasztalataikat, kötelezettségeket, ajánlásokat.
Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján
elkészített GFT-t vitassa meg, hagyja jóvá, mert az előírt 2017. szeptember 30. napi határidőig a GFTt a szükséges mellékleteivel együtt a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtania az Önkormányzatnak.
A Képviselő-testületnek két határozatot szükséges meghoznia külön a szennyvíz és külön az ivóvíz
víziközmű rendszerrel kapcsolatban.
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.
Kelt: Harkány, szeptember 15.
Tisztelettel:
Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

Határozati Javaslat 1:
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 víziközműszolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves
időtartamra (2018-2032-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet
–felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is- elfogadja és jóváhagyja.
Víziközmű-redszer MEKH azonosítója:
Víziközmű-redszer szolgáltatói azonosítója:

21-21528-1-001-00-05
III.28. Harkány szennyvízrendszer

Határidő: Azonnal
Felelős: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Határozati javaslat 2:
A BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása és
jóváhagyása az ivóvíz víziközmű rendszervonatkozásában.

Harkány Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján a víziközműszolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves
időtartamra (2018-2032-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet
–felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is- elfogadja és jóváhagyja.
Víziközmű-redszer MEKH azonosítója:
Víziközmű-redszer szolgáltatói azonosítója:

11-09450-1-007-01-11
III.23. Harkány vízműrendszer

Határidő: Azonnal
Felelős: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

BARANYA-VÍZ Zrt.
BARANYA-VÍZ Zrt.
ivóvíz
11-09450-1-004-00-02

Vízjogi engedély köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás megnevezése

(eFt)

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
…

Szőlőhegyi nyomásfokozók felújítása
2x500-as magas tároló felújítása

Rendelkezésre álló források megnevezése

Harkány Önkormányzat
Márfa Önkormányzat
Drávaszabolcs Önkormányzat
Gordisa Önkormányzat
Drávapalkonya Önkormányzat
Drávacsehi Önkormányzat
Matty Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Harkány Önkormányzat

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében (eFt)

I. ütem

Bérleti díj

5 499

II. ütem

Bérleti díj

21 996

III. ütem

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

víziközmű-szolgáltató

Megvalósítás várható
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

X

1 000

Bérleti díj

2018

2018

rövid

5 000
5 000

Bérleti díj
Bérleti díj

2019
2019

2020
2020

közép
közép

2

3

X
X

X
X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
…

Beruházás megnevezése

BARANYA-VÍZ Zrt.
BARANYA-VÍZ Zrt.
ivóvíz
21-21528-1-001-00-05

Vízjogi engedély köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás megnevezése

(eFt)
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
I-es végátemelő aggregátor felújítása
XI-es átemelő vezérlésének felújítása
Szennyvízrendszer folyamatirányítás felújítása

Rendelkezésre álló források megnevezése

Harkány Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Harkány Önkormányzat

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében (eFt)

I. ütem

Bérleti díj

2 505

II. ütem

Bérleti díj

10 020

III. ütem

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

víziközmű-szolgáltató

200
1 050
700
3 500

Bérleti díj
Bérleti díj
Bérleti díj
Bérleti díj

Megvalósítás várható
időtartama
Kezdés

Befejezés

2018
2019
2019
2019

2018
2019
2019
2019

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv
(rövid / közép /
hosszú)
Rövid
közép
közép
közép

1

2

X
X
X
X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

BARANYA-VÍZ Zrt.
BARANYA-VÍZ Zrt.
szennyvíz

víziközmű-szolgáltató

21-21528-1-001-00-05

Vízjogi engedély köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás megnevezése

Megvalósítás várható
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

Nincs forrás

2018

2018

Rövid

X

(eFt)

2

3

4

X

X

X

X

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Harkány Önkormányzat

17 400

4.

Szennyvíztelep működésének intenzifikálása, Nitrogén, Foszfor
igen
és összes lebegőanyag eltávolítás hatékonyságának növelésével

Harkány Önkormányzat

296 600

Pályázat

2019

2021

közép

X

5.

Központi irányítástechnika és folyamatirányítás korszerűsítése

igen

Harkány Önkormányzat

6 600

Pályázat

2019

2019

közép

X

6.

Szennyvízátemelők berendezéseinek korszerűsítése

igen

Harkány Önkormányzat

41 000

Pályázat

2019

2021

közép

X

7.

Szennyvíztelepre érkező szennyívíz mennyiségének pontos
mérése megfelelő áramlásmérő kiépítésével

igen

Harkány Önkormányzat

5 200

Pályázat

2021

2021

közép

8.

Szennyvíz gravitációs AC vezeték kiváltás PVC

igen

Harkány Önkormányzat

105 000

Pályázat

2023

2025

hosszú

9.
10.
11.
12.
…

Rendelkezésre álló források megnevezése

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében (eFt)

I. ütem

Önerő

0

II. ütem

Pályázat - Norvég alap vagy TOP

0

III. ütem

Pályázat

0

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

5

6

7

8

X

X

X

X

9

10

11

12

13

14

15

Gördülő fejlesztési terv a 2018 - 2032 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

BARANYA-VÍZ Zrt.
BARANYA-VÍZ Zrt.
ivóvíz
11-09450-1-004-00-02 (Rendszer változás folyamatban)

Vízjogi engedély köteles-e a beruházás

Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás megnevezése

(eFt)

1.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2.

Víztermelő mű kapacitásának bővítése

3.

Központi irányítástechnika korszerűsítése

4.

Acél vezetékek kiváltása

5.

AC vezetékek kiváltása

Harkány Önkormányzat
Márfa Önkormányzat
Drávaszabolcs Önkormányzat
Gordisa Önkormányzat
Drávapalkonya Önkormányzat
Drávacsehi Önkormányzat
Matty Önkormányzat
Harkány Önkormányzat
Márfa Önkormányzat

igen

Kezdés

Befejezés

(rövid / közép /
hosszú)

1

X

2019

2021

közép

X

Bérleti díj

2019

2019

közép

X

igen

Harkány Önkormányzat

640 000

Pályázat

2023

2032

hosszú

I. ütem

Bérleti díj

0

II. ütem

Pályázat

0

III. ütem

Pályázat

0

X

Pályázat

közép

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes ütem
tekintetében (eFt)

X

239 300

2022

…

X

rövid

2020

12.

X

2018

Pályázat

11.

4

2018

168 000

10.

3

Bérleti díj

Harkány Önkormányzat

9.

2

15 500

igen

8.

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Tervezett időtáv

5 200

7.

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Megvalósítás várható
időtartama

Harkány Önkormányzat
Márfa Önkormányzat

6.

Rendelkezésre álló források megnevezése

víziközmű-szolgáltató

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gördülő Beruházási Terv
Harkány kistérségi vízmű rendszer

Készült: 2017.07.20. BARANYA-VÍZ Zrt.. Harkányi Üzemigazgatóság
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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi vízmű
rendszer
Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat, Márfa Önkormányzat, Drávaszabolcs Önkormányzat, Gordisa
Önkormányzat, Matty Önkormányzat, Drávapalkonya Önkormányzat, Drávacsehi Önkormányzat
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása
A rendszer ivóvízellátása biztosított, a vízmű rendszer az ivóvíz ellátási igényeket mind mennyiségi, mind
minőségi szempontból képes ellátni. A lakosok száma összesen 6.060 fő, ebből az ivóvízzel ellátott
lakosok száma 6.060 fő, az ivóvízhálózat létesítési évei: Harkány 1960., Márfa 1987., Drávaszabolcs 1980.,
Gordisa, 1995., Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi 1996.
A rendszer vízellátása hat nyomászónás. Az I. nyomászóna a szállítóvezetékről megtáplált Márfa, Harkány
települések, a II. nyomászóna Drávaszabolcs és Gordisa települések. A III. nyomászóna a Harkány
szőlőhegyi rész, ahová nyomásfokozó szivattyúk juttattatják fel a vizet, illetve a IV. nyomászóna, amely a
III. nyomászónából van megtáplálva és szintén nyomásfokozó szivattyúk juttatják a vizet a zónába. Az V.
nyomászóna Matty település, amely a II. nyomászónából kapja a vizet nyomásfokozón keresztül. A VI.
nyomászóna Drávapalkonya, Drávacsehi települések, mely ugyancsak a II. nyomászónából kapja a vizet
nyomásfokozón keresztül.
A vízellátó mű kapacitása 1.200 m3/d (438.000 m3/év) az engedélyezett vízkivétel alapján. A márfai 3. sz.
kút (kataszteri száma: K-4, helye: Diósviszló Hrsz.: 268/3.) vízbázisa karsztvíz. A kitermelt víz minősége
kezelést nem, csak fertőtlenítést igényel. A fertőtlenítés NaOCl oldat adagolással történik. A
vízfelhasználás közcélú, a vízkivétel folyamatos. A vízigények biztonságos kielégítése miatt vízátvételi
lehetőség van a nyári időszakban,- mikor a vízfogyasztás magasabb az átlagosnál – a Pécs-Harkány NA
300 regionális vezetékről, valamint a siklósi kutak felől, Siklós városán keresztül. A vízhasználat jellege
közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házibekötéses.
A megfelelő nyomásértékeket a hálózatba beiktatott nyomásfokozó berendezések, illetve a rendszer magas
pontjain elhelyezett 2 db 500, 1 db 20, 1 db 25 m 3 hasznos térfogatú víztározók, illetve 1 db 100 és 3 db
50 m3 hasznos térfogatú, átfolyó rendszerű víztornyok biztosítják. A vízműrendszer automatikus, de kézi
üzemben is tud dolgozni.
A vízszállító rendszer a településeket összekötő vezetékekből, illetve a települési belső (kör- és
ágvezetékes) elosztó hálózatokból áll. Az ivóvíz hálózat hossza 118,1 km. A gerincvezeték 315, 225, 200,
160, 125, 110, 90, 63, 50, 40 mm-es KM-PVC, KPE, AC, acél, öv. és hg. csőből épültek. A házi bekötések
darabszáma 4.113 db, 1”-os és ¾”-os KPE, acél és hg. csőből kerültek kialakításra a megrendelő
adatszolgáltatása szerint.

Harkány kistérségi vízmű rendszer
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások
Erre az időszakra nem terveztünk beruházásokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem
tette szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások
Víztermelő mű kapacitásának bővítése

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé.
Szállító vezeték csere
Építészet
A meglévő NA 150 KM PVC vezeték feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással),
vezetékek kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése
után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Gépészet
A kapacitás bővítése érdekében NA 260 KPE vezeték fektetése (7 200 fm), csatlakozások a meglévő
gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése,
öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Új kút fúrása, beüzemelése, meglévő kút felújítása
Építészet
A termelő kút hibáinak pontos feltárása diagnosztikai vizsgálatokkal, béléscső felújítása, kúttisztítás
vegyszeres és mechanikai módszerekkel.
A jelenlegi vízbázisra egy új kutat kell telepíteni. Kút fúrása, beüzemelés.
Gépészet
A kútfej felújítása, a beépített gépészeti elemek (tolózár, vízmintavételi hely, visszacsapó szelep) cseréje, a
folyamatos szolgáltatás biztosítása mellett.
Az új kútba a megfelelően méretezett szivattyú beépítése, kútfej kiképzése, kútfej akna építés, továbbá a
kút összekötése a meglévő rendszerrel.
Irányítástechnika és energiaellátás
A víztermelő mű megtáplálását szolgáló erősáramú vezeték cseréje, a kútfej aknában lévő csatlakozó
szekrény és egyéb villamos berendezések cseréje.
Új kút megtáplálása, vezérlésének kiépítése.
Kezelőépület, fertőtlenítés korszerűsítése
Építészet

A fertőtlenítés és a vezérlés részére egy kezelőépületet kell építeni. Engedélyeket be kell szerezni, épületet
megépíteni.
Gépészet
Új, hatékony fertőtlenítő berendezés telepítése, vizesblokk kialakítása, épület egyéb gépészetének
telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az épület villamos hálózatának kiépítése, fertőtlenítő berendezés vezérlésének és energiaellátásának
biztosítása.
Víztornyok korszerűsítése
Építészet
A meglévő víztornyok (Drávaszabolcs, Gordisa) víztér és glóbusz szár festése, korrózió elleni védelem
kialakítása.
Gépészet
A víztoronyban kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.
Irányítástechnika és energiaellátás
A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.
Műszaki indoklás
A rendszer kihasználtsága a kapacitása csúcsán van, ami azt jelenti, hogy nem tud több vizet adni, ha arra
szükség lenne, illetve a termelő kút és az ellennyomó medence közötti szállítóvezeték keresztmetszete kicsi
a távolsághoz képest. Ezért szükséges egy új kút létesítése a szállítóvezeték cseréje.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Szállítóvezeték
Szállítóvezeték
Szállítóvezeték
Új kút
Új kút
Új kút
Kezelő épület
Kezelő épület
Kezelő épület
Víztorony
Víztorony
Víztorony

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Pénzügyi források
Pályázat.
Központi irányítástechnika és folyamatirányítás kiépítése

Elvégzendő feladatok

Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
89 600
123 200
0
4 000
2 000
1 500
8 000
2 000
1 500
2 500
2 500
2 500

Központi irányítástechnika korszerűsítése
Építészet
A kommunikációhoz szükséges antennák telepítése, azok szabványos védelemmel való ellátása.
Gépészet
A méréshez szükséges berendezések (ultrahangos szint-távadó, nyomás távadó, átfolyás mérő) beszerzése
és telepítése, a szükséges villamos berendezések helyszíni telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
A folyamatos vízellátás biztosítása mellett a meglévő vezérléshez csatlakoztatni az irányítástechnika
berendezéseit. A kommunikációhoz szükséges rendszer bővítése, engedélyek beszerzése.
Műszaki indoklás
A folyamatos és biztonságos vízellátás biztosítása érdekében szükséges, hogy a vízműtelepen esetlegesen
meghibásodott berendezések hibaelhárítását mielőbb megkezdjük. Ehhez szükséges a telep folyamatos
figyelemmel kísérése a diszpécser központban, amelyhez biztosítani kell a központi folyamatirányítást.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Vízműtelep
Vízműtelep
Vízműtelep

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
300
2 600
2 300

Pénzügyi források
Pályázat.
Harkány, acél vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések,
szakfelügyeletek igénylése.
Gerincvezetékek cseréje
Építészet
A meglévő acél vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek
kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után
munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Kiváltandó vezetékek:
-

Ady Endre utca
Arany János utca
Bartók Béla utca
Erkel Ferenc tér
József Attila u.
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca

-

Munkácsy Mihály utca
Ságvári Endre utca
Zsigmondi sétány

A kiváltandó vezetékek hossza összesen 343 fm.
Gépészet
Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új
vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Bekötő vezetékek cseréje
Építészet
A meglévő acél vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek
kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után
munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Gépészet
Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez és vízmérési pontokhoz.
Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Műszaki indoklás
Az elöregedett acél vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési
többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos
üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere
Bekötő vezeték csere
Bekötő vezeték csere
Bekötő vezeték csere
Pénzügyi források
Pályázat.

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
4 300
6 600
0
62 800
94 300
0

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások
Harkány, azbeszt cement vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések,
szakfelügyeletek igénylése.
Gerincvezetékek cseréje
Építészet
A meglévő AC vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges burkolatbontással), vezetékek
kiemelése, új vezetékeknek tükör előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE) vezeték fektetése után
munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Kiváltandó vezetékek:
Utca
Aradi utca
Hunyadi János utca
Széchenyi tér
Vasút utca
Ady Endre utca
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Avar utca
Babér utca
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Barátság útja
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Bem utca
Berek utca
Buzogány utca
Ciklámen utca
Damjanich tér
Dózsa György utca
Erkel Ferenc tér
Erkel Ferenc tér
Gyöngyvirág u.
Hársfa tér

Vezeték
jellege
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Vízbekötés
Vízbekötés
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték

Szakág

Anyag

Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz

A
A
A
A
HGA
HGA
AC
KM-PVC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
KM-PVC
KM-PVC
AC
AC
AC
AC
AC
HGA
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
AC
AC
AC
KM-PVC
KM-PVC
AC
HGA
AC
AC

Átmérő
90
110
90
90
25
32
80
110
100
80
80
100
160
200
90
110
125
80
100
125
160
63
90
110
90
80
125
80
90
90
80
50
80
80

Hossz (fm)
10,6
4,3
7,4
20,8
2403,9
185,0
1589,6
3,0
1049,1
132,9
133,3
31,4
744,7
513,7
170,0
133,6
3,3
110,4
147,5
97,5
7,5
19,7
42,1
163,3
209,6
560,9
0,5
139,8
150,6
350,1
319,3
12,1
113,8
144,9

Hársfa tér
Ibolya utca
Járó József utca
Járó József utca
Járó József utca
József Attila u.
József Attila u.
József Attila u.
Koppány utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kossuth Lajos utca
Kökény u.
Kőrösi Csoma S. utca
Lanka utca
Lepke utca
Liszt Ferenc tér
Liszt Ferenc tér
Liszt Ferenc tér
Munkácsy Mihály utca
Nefelejcs utca
Petőfi Sándor utca
Petőfi Sándor utca
Pipacs utca
Rezeda utca
Rózsa Ferenc utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári Endre utca
Ságvári úti üdülőtelep
Siklósi utca
Siklósi utca
Tulipán utca
Vak Bottyán utca
Zalka Máté utca
Zalka Máté utca
Zója utca
Zrínyi Miklós utca
Zrínyi Miklós utca
Zsigmondi sétány
Zsigmondi sétány
Bajcsy Zsilinszky E. u.
Bartók Béla utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Hajnalka utca
Homok utca
Homok utca

Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték

Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz

AC
AC
AC
HGA
HGA
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
HGA
HGA
AC
HGA
AC
AC
AC
KM-PVC
KM-PVC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
HGA
AC
AC
AC
AC
AC
KM-PVC
AC
AC
AC
AC
HGA
AC
AC
ÖV
ÖV
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC

100
80
80
40
50
80
100
200
80
80
100
125
160
50
63
80
40
100
80
200
90
225
160
80
80
125
80
80
80
50
80
80
125
200
80
90
80
100
80
80
50
100
160
150
200
110
110
90
110
90
90
90

65,0
206,1
17,1
16,3
36,7
693,3
82,1
108,2
138,8
76,0
102,9
457,2
1169,9
7,8
17,9
134,7
7,6
396,0
129,5
371,1
341,4
399,6
58,2
140,7
319,4
600,3
155,5
139,8
281,2
12,4
999,6
147,9
778,4
743,0
161,0
379,1
188,7
0,7
328,3
373,3
13,0
43,0
343,7
7,9
21,6
120,1
187,8
170,2
512,3
200,8
158,8
180,8

Lanka utca
Liliom utca
Lomb utca
Muskátli utca
Nevelők útja
Orgona utca
Rákóczi Ferenc utca
48-as tér
Arany János utca
Barátság útja
Barátság útja
Béke utca
Dankó Pista utca
Dráva utca
Fenyő tér
Fürdő utca
Fürdő utca
Hársfa utca
Ifjúság útja
Ifjúság útja
Jókai Mór utca
Korvin Ottó utca
Kör tér
Kőrösi Csoma S. utca
Kőrösi Csoma S. utca
Liget utca
Liget utca
Nyárfa tér
Siklósi utca
Szabadság utca
Szabadság utca
Szegfű tér
Táncsics Mihály utca
Táncsics Mihály utca
Üdülés utca
Virág tér
Vörösmarty Mihály
utca

Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték

Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz
Ivóvíz

KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC
KM-PVC

90
90
90
90
90
90
90
90
110
90
110
90
90
90
90
90
110
90
90
110
90
90
90
90
110
90
110
90
110
90
110
90
110
90
90
90

668,7
265,8
166,2
200,0
199,8
173,4
195,0
208,5
2,4
564,1
563,0
952,4
200,0
203,8
143,4
529,7
751,1
267,5
511,6
402,7
339,3
185,9
155,4
236,7
469,9
378,1
110,7
133,7
3,1
231,9
52,8
144,4
669,2
197,2
360,7
104,0

Gerincvezeték

Ivóvíz

KM-PVC

90

857,5

Összesen:

34268,1

Gépészet
Új KPE vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc vezetékekhez, bekötővezetékek átkötése az új
vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek fertőtlenítése, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Műszaki indoklás

Az elöregedett AC vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési
többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos
üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere
Bekötés csere
Bekötés csere
Bekötés csere
Pénzügyi források
Pályázat.

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
228 500
342 700
0
15 500
23 300
0

Gördülő Beruházási Terv
Harkány szennyvíz rendszer
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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány szennyvíz rendszer
Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása
Harkány város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában
kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően gravitációs és nyomott rendszerrel épül t
meg. A csatornahálózat első szakaszai 1960-ban kerültek lefektetésre, majd a település növekedésével a 70es években a hálózatot bővíteni kellett.
A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 11 db települési és
telepi átemelő található. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt húzódik. A Város 2 db
végátemelővel rendelkezik, az I. és a IX. számú MOBÁ-k szállítják a településen keletkező szennyvizet a
tisztítóműre.
A tisztítási technológia A/O rendszerű szelektor teres, anaerob és anoxikus tereket is alkalmazó
eleveniszapos eljárás.
A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 4 000 m3/d (2 x 2000 m3/d)
A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitása: 800 kg BOI 5 / d
Szippantott szennyvíz fogadás: 50 m3/d
Lakosegyenérték száma: 13 300 LEÉ
Az összegyűjtött szennyvíz átemelők segítségével érkezik a szennyvíztisztító telepre úgy, hogy előbb egy
puffer tárolón halad keresztül. A nyers szennyvíz mechanikai tisztítását gépi rács biztosítja. A mechanikai
tisztítást egy osztómű követi, ami biztosítja a szennyvíz elosztását a két párhuzamos, azonos kialakítású,
önállóan is működőképes biológiai tisztítósorra.
Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a kisebb terhelésű téli időszakban lehetséges egy sort működtetve a
jobb hatékonyságú, energiatakarékosabb üzemeltetés.
Az osztóművet a biológiai tisztítósor első lépcsője, a két sorba kapcsolt anaerob-anoxikus medence követi.
Az első anaerob-anoxikus térben találkozik a nyers szennyvíz a recirkuláltatott eleveniszappal, valamint a
belső recirkulációval. Az iszap kiülepedését a beépített vízszintes tengelyű propellerkeverők működése
akadályozza meg.
A szerves anyag további biológiai lebontása a következő, mélylégbefúvással levegőztetett aerob
medencében történik, amely az eredeti kétszintes ülepítőből került kialakításra. Az aerob térben az
oxigénbevitel finombuborékos, FLYGT SANITAIRE elemek segítségével történik.
A szennyvíz-iszap elegy útja innen a meglévő, különálló műtárgyakban kialakított Dorr típusú utóülepítőbe
vezet. Itt lejátszódik a fázisszétválás. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítőkbe jut, ahol a fertőtlenítés
nátrium-hipoklorit oldattal történik, majd a befogadóba kerül.
A zsompokban összegyűlt iszapot a recirkulációs gépházban centrifugál, szivattyúkkal juttatják vissza az
anoxikus medencébe.

A biológiai tisztítás során keletkező fölös eleveniszap elvétele az eredeti szivattyúgépházon keresztül
történik. A fölös eleveniszapot a szippantott szennyvízfogadó sor utóülepítőjébe juttatják, mely műtárgy
tölti be az iszapsűrítő szerepét. A sűrítőből szivattyúval kerül az iszap az iszapvíztelenítő rendszerre, a
szalagszűrőprésre.
A szippantott szennyvizet az előkezelőbe ürítik, ahonnan a sűrítőbe, majd a sűrítő csurgalékvízével együtt
az eredeti csurgalékvíz-hálózaton keresztül a biológiai tisztítósor elejére jut.

Harkány szennyvíz rendszer
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások
Erre az időszakra nem terveztünk beruházásokat a víziközmű-rendszeren, csak a rendkívüli helyzetből
adódó azonnali (havária) feladatok elhárítását végezzük el, illetve az anyagi források nem állnak
rendelkezésre.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások
Szennyvíztisztító telep berendezéseinek korszerűsítése

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési tervek elkészítése és leadása a hatóság felé.
A nyers szennyvíz fogadó és osztó műtárgy felújítása
Építészet
A meglévő műtárgyak vakolat hibáinak javítása.
Gépészet
Gépi spirálrács cseréje új, jobb hatásfokú gépi rácsra.
Irányítástechnika és energiaellátás
Új berendezés energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Kombinált Biológiai műtárgy felújítása
Építészet
Új műtárgyak kialakítása a meglévők felhasználásával, alapozások megerősítése, szagmentesítés kialakítása.
Gépészet
A műtárgyak gépészetének beépítése (keverő, levegőztető elemek, méréshez szükséges berendezések),
beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Légfúvó gépház berendezéseinek felújítása
Építészet

A meglévő épületben kialakított helyiségben a jelenlegi légfúvók leszerelése, újak telepítése, alapzat építése,
megfelelő szellőzés kialakítása.
Gépészet
Az új légfúvók telepítése és beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új szennyvíztisztító technológiának a vezérlése, energia szükséglete és ellátása különbözik a meglévőtől,
ezért azt illeszteni kell az új rendszerhez.
Utóülepítők felújítása
Építészet
A meglévő műtárgyak vakolathibáinak javítása, alapozás megerősítése.
Gépészet
A műtárgyakban a fémszerkezeti elemek és berendezések cseréje, új kotróhíd telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
TFH tisztító műtárgysor kialakítása
Építészet
Új TFH fogadóakna, előülepítő, levegőztető műtárgy építése, beüzemelése.
Gépészet
Kézi rács telepítése, szivattyúk és egyéb gépészet beépítése, beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Fertőtlenítő medence felújítás
Építészet
A fertőtlenítő medence vakolathibáinak javítása.
Gépészet
A medence körüli korlátok cseréje, vegyszeradagoló cseréje.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Iszapsűrítő felújítás
Építészet
A sűrítő medence vakolathibáinak javítása.
Gépészet

A medence fémszerkezeti elemek cseréje.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Szennyvízátemelő akna felújítása
Építészet
Az átemelő akna vakolathibáinak javítása, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.
Gépészet
Az átemelő akna új szerelvényeinek (szivattyúk, elzárók, visszacsapók, stb.) beépítése, fémszerkezeti
elemeinek cseréje rozsdamentes anyagúra.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
Műszaki indoklás
A szennyvíztelepen vett minták vízvizsgálati eredményei évről évre romlanak (összes lebegőanyag, összes
foszfor gyakran határérték feletti). Ez arra utal, hogy a szennyvíztisztító technológia hatásfoka
folyamatosan romlik.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Nyers szennyvíz fogadó akna
Nyers szennyvíz fogadó akna
Nyers szennyvíz fogadó akna
Kombinált biológiai műtárgy
Kombinált biológiai műtárgy
Kombinált biológiai műtárgy
Légfúvó gépház
Légfúvó gépház
Légfúvó gépház
Utóülepítő
Utóülepítő
Utóülepítő
TFH tisztító műtárgysor
TFH tisztító műtárgysor
TFH tisztító műtárgysor
Fertőtlenítő medence
Fertőtlenítő medence
Fertőtlenítő medence
Iszapsűrítő medence
Iszapsűrítő medence
Iszapsűrítő medence
Szennyvízátemelő akna
Szennyvízátemelő akna
Szennyvízátemelő akna

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás
Felújítás

Tervezett költség
(eFt)
2 000
8 000
1 500
85 000
80 000
8 500
2 500
12 500
3 500
3 500
18 000
3 500
15 000
11 500
3 500
2 000
1 500
800
12 000
5 500
2 500
4 500
6 800
2 500

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Központi irányítástechnika és folyamatirányítás korszerűsítése

Elvégzendő feladatok
Szennyvíztisztító telep és az átemelők központi irányítástechnikájának kiépítése
Építészet
A kommunikációhoz szükséges antennák telepítése, azok szabványos védelemmel való ellátása.
Gépészet
A méréshez szükséges berendezések (ultrahangos szint-távadó, nyomás távadó, átfolyás mérő) beszerzése
és telepítése, a szükséges villamos berendezések helyszíni telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
A folyamatos szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítása mellett a meglévő vezérléshez csatlakoztatni az
irányítástechnika berendezéseit. A kommunikációhoz szükséges rendszer bővítése, engedélyek beszerzése.
Műszaki indoklás
A folyamatos és biztonságos szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítása érdekében szükséges, hogy a
szennyvíztisztító telepen és a szennyvízátemelőknél esetlegesen meghibásodott berendezések
hibaelhárítását mielőbb megkezdjük. Ehhez szükséges a telep folyamatos figyelemmel kísérése a diszpécser
központban, amelyhez biztosítani kell a központi folyamatirányítást.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Vízműtelep
Vízműtelep
Vízműtelep

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
600
4 000
2 000

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Szennyvízátemelők berendezéseinek korszerűsítése

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési engedély elkészítése és beadása a hatóság felé.
Szennyvíz végátemelő tárolókapacitásának bővítése, gépészetének korszerűsítése
Építészet
Meglévő átemelő kapacitásának bővítése új fogadóakna építésével.
Gépészet
Csövek és egyéb szerelvények kialakítása, új szivattyúk telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

2. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése
Építészet
Kezelő épület tetőszerkezetének kialakítása, épület felújítása.
Gépészet
Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges
berendezések telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
3. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése
Építészet
Fogadóakna vakolathibáinak javítása, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.
Gépészet
Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges
berendezések telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
10. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése
Építészet
Fogadóakna vakolathibáinak javítása, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.
Gépészet
Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges
berendezések telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.
11. sz. szennyvízátemelő korszerűsítése
Építészet
Fogadóakna vakolathibáinak javítása, TOP fenék kialakítása, fedlap cseréje.
Gépészet
Fémszerkezeti elemek cseréje rozsdamentes anyagúra, új szivattyúk beépítése, méréshez szükséges
berendezések telepítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új villamos berendezések energiaellátásának és vezérlésének illesztése a meglévő rendszerhez.

Műszaki indoklás
Az 1. sz. szennyvíz végátemelő létesítésekor a tervezett kapacitás ma már nem tudja biztosítani a
biztonságos üzemeltetést. Ezért szükséges az átemelő kapacitásának a bővítése.
A 2., 3., 10., ill. a 11. sz. szennyvízátemelők aknák építészeti és gépészeti berendezések állapota (rendszeres
karbantartása mellett) folyamatosan amortizálódik. Ezért szükséges az átemelő aknák felújítása.
Becsült költségek
Objektum megnevezés

Objektum elem

I.sz. szennyvíz végátemelő
I.sz. szennyvíz végátemelő

építészet
gépészet

Felújítás
Felújítás

Tervezett
költség (eFt)
10 000
7 000

I.sz. szennyvíz végátemelő
II. sz. szennyvízátemelő felújítása

Irányítástechnika és energiaellátás
építészet

Felújítás
Felújítás

3 000
2 000

II. sz. szennyvízátemelő felújítása
II. sz. szennyvízátemelő felújítása

gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás

3 500
500

III. sz. szennyvízátemelő felújítása
III. sz. szennyvízátemelő felújítása

építészet
gépészet

Felújítás
Felújítás

2 000
1 800

III. sz. szennyvízátemelő felújítása
X. sz. szennyvízátemelő felújítása

Irányítástechnika és energiaellátás
építészet

Felújítás
Felújítás

1 200
2 000

X. sz. szennyvízátemelő felújítása
X. sz. szennyvízátemelő felújítása

gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás

1 800
1 200

XI. sz. szennyvízátemelő felújítása
XI. sz. szennyvízátemelő felújítása

építészet
gépészet

Felújítás
Felújítás

2 000
1 800

XI. sz. szennyvízátemelő felújítása

Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás

1 200

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Szennyvíztelepre érkező szennyvíz mennyiségének pontos mérése megfelelő áramlásmérő
kiépítésével

Elvégzendő feladatok
Mennyiségmérő beépítése
Építészet
Meglévő átfolyás-mérő kiszerelése, akna felújítása, vakolathibák javítása.
Gépészet
Az új mennyiségmérő berendezés beépítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Az új berendezés illesztése a meglévő rendszerhez.
Műszaki indoklás
Becsült költségek
Objektum megnevezés

Objektum elem

Tervezett költség

(eFt)
Mennyiségmérő
Mennyiségmérő
Mennyiségmérő

építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás
Felújítás

300
3 000
2 000

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások
Harkány, azbeszt cement vezetékek kiváltása

Elvégzendő feladatok
Vízjogi létesítési engedély elkészítése és beadása a hatóság felé. A társközművektől a kitűzések,
szakfelügyeletek igénylése.
Gerincvezetékek cseréje
Építészet
A meglévő AC gravitációs, ill. a nyomott vezetékek feltárása (gépi és kézi földmunkával, esetleges
burkolatbontással), vezetékek kiemelése, a munkaárok előkészítése (homokágy, stb…). Új (KPE, KGPVC) vezeték fektetése után munkaárok visszatöltése, tömörítése, esetleges burkolat helyreállítások.
Kiváltandó vezetékek:
Utca
Zsigmondi sétány
Hársfa tér
Bajcsy Zsilinszky Endre u.
Bartók Béla út
Erkel Ferenc tér
József Attila u.
Liszt Ferenc tér

Vezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték
Gerincvezeték

Szakág
Szennyvíz

Anyag
AC

Átmérő Hossz (fm)
150
60,1

Szennyvíz

AC

200

2,7

Szennyvíz

AC

200

76,8

Szennyvíz

AC

200

181,9

Szennyvíz

AC

200

92,6

Szennyvíz

AC

200

78,6

Szennyvíz

AC

200

281,4

Ady Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

314,7

József Attila u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

715,7

Kossuth Lajos utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

178,0

Zsigmondi sétány

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

254,4

Erkel Ferenc tér

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

250

75,7

Ady Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

216,0

Hársfa tér

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

126,4

Korvin Ottó utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

117,9

Sallai utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

124,9

Bartók Béla út

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

326,1

Ady Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

184,3

Arany János utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

45,3

Bajcsy Zsilinszky Endre u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

349,3

Kossuth Lajos utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

543,4

Liszt Ferenc tér

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

215,1

Zsigmondi sétány

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

378,1

Bajcsy Zsilinszky Endre u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

120,3

Korvin Ottó utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

25,8

Rózsa Ferenc utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

5,4

Ságvári Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

140,9

Sallai utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

136,4

Zalka Máté utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

200

99,4

Zalka Máté utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

250

41,5

Ságvári Endre utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

150,0

Zalka Máté utca

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

38,8

Bajcsy Zsilinszky Endre u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

AC

300

225,1

Bajcsy Zsilinszky Endre u.

Gerincvezeték

Szennyvíz

KM-PVC

100

390,2

Gépészet
Új (KPE, KG-PVC) nyomott, ill. a gravitációs vezeték fektetése, csatlakozások a meglévő gerinc
vezetékekhez, bekötővezetékek az új vezetékre. Nyomáspróba, vezetékek kamerázása, öblítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Nem tartalmaz irányítástechnikát.
Műszaki indoklás
Az elöregedett AC vezetékek meghibásodásainak gyakorisága növekszik, amely üzemeltetési
többletköltségeket eredményez. A vezetékek felújítása nem költséghatékony, ezért a biztonságos
üzemeltetés érdekében a vezetékek cseréje szükséges.
Becsült költségek
Objektum megnevezés

Objektum elem

Tervezett költség

(eFt)
Gerinc vezeték csere
Gerinc vezeték csere

építészet
gépészet

Beruházás
Beruházás

42 000
63 000

Gerinc vezeték csere

Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás

0

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.

Gördülő Felújítási és Pótlási
Terv
Harkány kistérségi vízmű rendszer
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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány-Márfa-Drávaszabolcs-Gordisa-Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi vízmű
rendszer
Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat, Márfa Önkormányzat, Drávaszabolcs Önkormányzat, Gordisa
Önkormányzat, Matty Önkormányzat, Drávapalkonya Önkormányzat, Drávacsehi Önkormányzat
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása
A rendszer ivóvízellátása biztosított, a vízmű rendszer az ivóvíz ellátási igényeket mind mennyiségi, mind
minőségi szempontból képes ellátni. A lakosok száma összesen 6.060 fő, ebből az ivóvízzel ellátott
lakosok száma 6.060 fő, az ivóvízhálózat létesítési évei: Harkány 1960., Márfa 1987., Drávaszabolcs 1980.,
Gordisa, 1995., Matty-Drávapalkonya-Drávacsehi 1996.
A rendszer vízellátása hat nyomászónás. Az I. nyomászóna a szállítóvezetékről megtáplált Márfa, Harkány
települések, a II. nyomászóna Drávaszabolcs és Gordisa települések. A III. nyomászóna a Harkány
szőlőhegyi rész, ahová nyomásfokozó szivattyúk juttattatják fel a vizet, illetve a IV. nyomászóna, amely a
III. nyomászónából van megtáplálva és szintén nyomásfokozó szivattyúk juttatják a vizet a zónába. Az V.
nyomászóna Matty település, amely a II. nyomászónából kapja a vizet nyomásfokozón keresztül. A VI.
nyomászóna Drávapalkonya, Drávacsehi települések, mely ugyancsak a II. nyomászónából kapja a vizet
nyomásfokozón keresztül.
A vízellátó mű kapacitása 1.200 m3/d (438.000 m3/év) az engedélyezett vízkivétel alapján. A márfai 3. sz.
kút (kataszteri száma: K-4, helye: Diósviszló Hrsz.: 268/3.) vízbázisa karsztvíz. A kitermelt víz minősége
kezelést nem, csak fertőtlenítést igényel. A fertőtlenítés NaOCl oldat adagolással történik. A
vízfelhasználás közcélú, a vízkivétel folyamatos. A vízigények biztonságos kielégítése miatt vízátvételi
lehetőség van a nyári időszakban,- mikor a vízfogyasztás magasabb az átlagosnál – a Pécs-Harkány NA
300 regionális vezetékről, valamint a siklósi kutak felől, Siklós városán keresztül. A vízhasználat jellege
közcélú, vízkivétel időszaka folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házibekötéses.
A megfelelő nyomásértékeket a hálózatba beiktatott nyomásfokozó berendezések, illetve a rendszer magas
pontjain elhelyezett 2 db 500, 1 db 20, 1 db 25 m 3 hasznos térfogatú víztározók, illetve 1 db 100 és 3 db
50 m3 hasznos térfogatú, átfolyó rendszerű víztornyok biztosítják. A vízműrendszer automatikus, de kézi
üzemben is tud dolgozni.
A vízszállító rendszer a településeket összekötő vezetékekből, illetve a települési belső (kör- és
ágvezetékes) elosztó hálózatokból áll. Az ivóvíz hálózat hossza 118,1 km. A gerincvezeték 315, 225, 200,
160, 125, 110, 90, 63, 50, 40 mm-es KM-PVC, KPE, AC, acél, öv. és hg. csőből épültek. A házi bekötések
darabszáma 4.113 db, 1”-os és ¾”-os KPE, acél és hg. csőből kerültek kialakításra a megrendelő
adatszolgáltatása szerint.

Harkány kistérségi vízmű rendszer
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások
Erre az időszakra nem terveztünk felújításokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem
tette szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások
Harkány, szőlőhegyi nyomásfokozók felújítása

Elvégzendő feladatok
Tároló medencék korszerűsítése
Építészet
Medence festése, ajtók cseréje, felépítmény felújítása, vakolathibák kijavítása.
Gépészet
A medencében kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.
Irányítástechnika és energiaellátás
A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.
Műszaki indoklás
A folyamatos üzemeltetés mellett végzett karbantartások elvégzése esetén is szükség van nagyobb,
átfogóbb felújításokra, amelyek biztosítják az állagmegóvást, és a biztonságos, megfelelő minőségű ivóvíz
szolgáltatást.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Tároló medence
Tároló medence
Tároló medence

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
2 500
2 000
500

Pénzügyi források
Bérleti díj.
2x500-as magas tároló medence felújítása

Elvégzendő feladatok
Tároló medencék korszerűsítése
Építészet
Medence festése, ajtók cseréje, felépítmény felújítása, vakolathibák kijavítása.
Gépészet
A medencében kialakított gépészet szükség szerinti cseréje, a gazdaságosan felújítható részek felújítása.
Irányítástechnika és energiaellátás

A vezérléshez szükséges kapcsolószekrények és jelzőkábelek cseréje, világítás korszerűsítése.
Műszaki indoklás
A folyamatos üzemeltetés mellett végzett karbantartások elvégzése esetén is szükség van nagyobb,
átfogóbb felújításokra, amelyek biztosítják az állagmegóvást, és a biztonságos, megfelelő minőségű ivóvíz
szolgáltatást.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Tároló medence
Tároló medence
Tároló medence

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Beruházás
Beruházás
Beruházás

Tervezett költség
(eFt)
2 500
2 000
500

Pénzügyi források
Bérleti díj.

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások
Az elkövetkezendő 6-15 évben nem tervezünk felújításokat, mivel a rendszer állapota nem tette
szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.

Gördülő Felújítási és Pótlási
Terv
Harkány szennyvíz rendszer
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Víziközmű-rendszer állapot bemutatása
Víziközmű rendszer megnevezése: Harkány szennyvíz rendszer
Ellátásért felelősök: Harkány Önkormányzat
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása
Harkány város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornában
kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően gravitációs és nyomott rendszerrel épült
meg. A csatornahálózat első szakaszai 1960-ban kerültek lefektetésre, majd a település növekedésével a 70es években a hálózatot bővíteni kellett.
A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 11 db települési és
telepi átemelő található. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt húzódik. A Város 2 db
végátemelővel rendelkezik, az I. és a IX. számú MOBÁ-k szállítják a településen keletkező szennyvizet a
tisztítóműre.
A tisztítási technológia A/O rendszerű szelektor teres, anaerob és anoxikus tereket is alkalmazó
eleveniszapos eljárás.
A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 4 000 m3/d (2 x 2000 m3/d)
A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitása: 800 kg BOI 5 / d
Szippantott szennyvíz fogadás: 50 m3/d
Lakosegyenérték száma: 13 300 LEÉ
Az összegyűjtött szennyvíz átemelők segítségével érkezik a szennyvíztisztító telepre úgy, hogy előbb egy
puffer tárolón halad keresztül. A nyers szennyvíz mechanikai tisztítását gépi rács biztosítja. A mechanikai
tisztítást egy osztómű követi, ami biztosítja a szennyvíz elosztását a két párhuzamos, azonos kialakítású,
önállóan is működőképes biológiai tisztítósorra.
Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a kisebb terhelésű téli időszakban lehetséges egy sort működtetve a
jobb hatékonyságú, energiatakarékosabb üzemeltetés.
Az osztóművet a biológiai tisztítósor első lépcsője, a két sorba kapcsolt anaerob-anoxikus medence követi.
Az első anaerob-anoxikus térben találkozik a nyers szennyvíz a recirkuláltatott eleveniszappal, valamint a
belső recirkulációval. Az iszap kiülepedését a beépített vízszintes tengelyű propellerkeverők működése
akadályozza meg.
A szervesanyag további biológiai lebontása a következő, mélylégbefúvással levegőztetett aerob
medencében történik, amely az eredeti kétszintes ülepítőből került kialakításra. Az aerob térben az
oxigénbevitel finombuborékos, FLYGT SANITAIRE elemek segítségével történik.
A szennyvíz-iszap elegy útja innen a meglévő, különálló műtárgyakban kialakított Dorr típusú utóülepítőbe
vezet. Itt lejátszódik a fázisszétválás. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítőkbe jut, ahol a fertőtlenítés
nátrium-hipoklorit oldattal történik, majd a befogadóba kerül.
A zsompokban összegyűlt iszapot a recirkulációs gépházban centrifugál, szivattyúkkal juttatják vissza az
anoxikus medencébe.

A biológiai tisztítás során keletkező fölös eleveniszap elvétele az eredeti szivattyúgépházon keresztül
történik. A fölös eleveniszapot a szippantott szennyvízfogadó sor utóülepítőjébe juttatják, mely műtárgy
tölti be az iszapsűrítő szerepét. A sűrítőből szivattyúval kerül az iszap az iszapvíztelenítő rendszerre, a
szalagszűrőprésre.
A szippantott szennyvizet az előkezelőbe ürítik, ahonnan a sűrítőbe, majd a sűrítő csurgalékvízével együtt
az eredeti csurgalékvíz-hálózaton keresztül a biológiai tisztítósor elejére jut.

Harkány szennyvíz rendszer
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások
Erre az időszakra nem terveztünk felújításokat a víziközmű-rendszeren, mivel a rendszer állapota nem
tette szükségessé, illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások
I-es végátemelő aggregátor felújítása

Elvégzendő feladatok
Szennyvíz végátemelő áramfejlesztő felújítása
Építészet
Meglévő helyiség leválasztása az átemelő fogadó aknától.
Gépészet
Áramfejlesztő felújítása, beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
Áramfejlesztő csatlakoztatása a meglévő vezérlő szekrényhez.
Műszaki indoklás
Az átemelőnek folyamatos áramellátáshoz van szüksége a biztonságos üzemeltetéshez, ezért a meglévő
aggregátort (amely jelenleg üzemképtelen) meg kell javítani és újra üzembe kell helyezni.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Áramfejlesztő
Áramfejlesztő
Áramfejlesztő

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
XI-es átemelő felújítása

Elvégzendő feladatok
Szennyvíz átemelő felújítása
Építészet

Felújítás
Felújítás
Felújítás

Tervezett költség
(eFt)
250
650
150

Nem tartalmaz építészeti munkát.
Gépészet
Meglévő villamos berendezések cseréje, új szint-távadó beépítése.
Irányítástechnika és energiaellátás
A vezérlés átalakítása, PLC átprogramozása, folyamatirányítás módosítása.
Műszaki indoklás
Az átemelő távolról nem vezérelhető, amely az üzemeltetés során sok problémát okoz. Ezért szükség van
a vezérlés átalakításához a biztonságos üzemeltetés érdekében.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Áramfejlesztő
Áramfejlesztő
Áramfejlesztő

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Tervezett költség
(eFt)
Felújítás
Felújítás
Felújítás

0
550
150

Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.
Szennyvíztisztító telep folyamatirányítás felújítása

Elvégzendő feladatok
Szennyvíztisztító telep irányítástechnika felújítása
Építészet
A szükséges víziközmű objektumok jelzőkábellel való összekötése.
Gépészet
A méréshez szükséges berendezések telepítése, beüzemelése.
Irányítástechnika és energiaellátás
A telep egyes objektumairól érkezett jelek csatlakoztatása a meglévő irányítástechnikai rendszerhez.
Műszaki indoklás
A biztonságos üzemeltetés érdekében a folyamatos monitorozás és a naplózás elengedhetetlen. Ezért
szükség van a telep irányítástechnikai fejlesztésére.
Becsült költségek
Objektum megnevezés
Szennyvíztelep irányítástechnika
Szennyvíztelep irányítástechnika
Szennyvíztelep irányítástechnika
Pénzügyi források
Bérleti díj, pályázat.

Objektum elem
építészet
gépészet
Irányítástechnika és energiaellátás

Felújítás
Felújítás
Felújítás

Tervezett
költség (eFt)
500
1 000
2 000

Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások
A 6-15 éves időszakban nem tervezünk felújításokat, mivel a rendszer állapota nem tette szükségessé,
illetve az anyagi források nem állnak rendelkezésre.

BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt.
1317700 Mohács, Budapesti országút 1.
S69-311-144 ▼73-311-448, vizmu@baranyaviz.hu
www.baranyaviz.hu

BARANYAZRT.

Postacím

Polgármesteri Hivatal
Baksai Endre Tamás Polgármester Úr
• 7815 Harkány Petőfi S. u. 2-4.

Ügyintézőjük
Ügyintézőnk
Iktatószám
Dátum

•
• Tóth Attila
• H-00028-00025/2017
• 2017. július 26.

Címzett

Tárgy

•

Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §
a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási
ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő
fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, melyet először 2014. évben, a
továbbiakban pedig minden év szeptember 15-ig kell benyújtania az ellátásért felelős
Önkormányzatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal- hoz (a
továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.
Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:
Megnevezés:
Harkány vízműrendszer
Rendszerszám Baranya-víz Zrt.: III.23.
Rendszerszám MEKH:
11-09450-1-007-01-11
Érintett települések:
Harkány, Márfa, Drávaszabolcs,
Matty, Drávapalkonya, Drávacsehi

Gordisa,

2016-ban is -a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait
figyelembe véve-, határidőre elkészítettük és benyújtottuk az aktuális GFT-t, mely az
előző évhez hasonlóan két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási
tervből állt össze. A Hivatal a terveket befogadta és azzal kapcsolatban meghozta a
jóváhagyó vagy jóváhagyást megtagadó határozatát, melyet Önöknek is megküldték. Erről
kérjük, hogy mint gesztor önkormányzat tájékoztassák a többi érintett település vezetőit.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően most is elkészítjük és benyújtjuk
aktuális éves GFT-t, de a határozatok értelmében az Önkormányzatokra vonatkozó
pontokra megtett intézkedések leírását Önöktől várjuk.
A GFT beruházási tervrész elkészítésének, jóváhagyásának (az 5/2015. (VIII.7.)-tel
módosított 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján) költségeit az ellátásért felelős
Önkormányzatok viselik, amely költségek befizetéséről szóló bizonylatát a beadandó
dokumentációhoz mellékletként csatolni kell. Mivel a díjakat víziközmű ágazatonként és
Bankszámlaszám: 50400096-1604 16(M-()()()()()()()()
Adószám: 2-Í257017-2-02 Cégjegyzékszám: 02-10-060389 Pécsi Törvényszék Cégbírósága
MEKH engedélyszám 3 192/2014
1/2

rendszerenként, és külön-külön a „beruházási” és „felújítási-pótlási” tervenként kell
befizetni, ezért a befizetéseket a „gesztoron” keresztül kell intézni, aki az Önök esetében:
gesztor:
Harkány település
beruházási terv díja:
10.000 Ft
felújítási-pótlási terv díja: szolgáltató viseli
Fentiek alapján az aktualizált GFT-t, levelünk küldésével egyidejűleg elektronikus
úton megküldjük Önöknek. Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy az eddigi gyakorlatnak
megfelelően hagyja jóvá, ill. a testületi határozathoz csatolják meghatalmazásukat,
mely terjedjen ki a terv készítésére, Hivatalhoz történő benyújtásra és a hatósági
eljárásban való képviseletre! Kérjük, vegyék figyelembe, hogy 2017. szeptember 15.
napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a
MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk.
Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki
munkatársaink rendelkezésükre állnak, egyeztetés után akár a helyszínen is tisztázhatjuk
azokat.
Harkányi Üzemmérnökség:

Tóth Attila
Csortos Róbert

főmérnök
ivóvizes részlegvezető

b a r a n y a - M í!

Tisztelettel:

7800 Siklós, Gordisai u. 2
Banks/..: 50400096-16041604
Adószám: 24257017-2-02
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Csollák István
vezérigazgató sk.

Bankszámlaszám: 50400096-16041604-00000000
Adószám: 24257017-2-02 Cég: jegyzékszám: 02-10-060389 Pécsi Törvényszék Cégbírósága
MFiKH engedélyszám 3192 2014

Tárgy: Állásfoglalás
az
önkormányzati
ingatlanok értékesíthetőségéről

E L Ő T E R J E S Z T Melléklet:
ÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21-i ÜLÉSÉRE
8.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Fischer Erzsébet
műszaki ü.i.

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.09.21-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

egyszerű többség
1. oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat
szeptember 21-i ülésére

Képviselő-testületének 2017.

ELŐTERJESZTÉS
értékesíthetőségéről

önkormányzati

CÍME:

Állásfoglalás

az

ingatlanok

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző, Fischer Erzsébet,
műszaki ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzata az érvényben lévő vagyon rendeletben meghatározta az
önkormányzati vagyon besorolását, a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak körét (TÖRZSVAGYON), valamint az üzleti vagyonhoz tartozó
vagyonelemeket.
Az üzleti vagyon bérbe adható, értékesíthető.
Belterületen és külterületen is egyaránt található olyan üzleti vagyon, mely önkormányzati
fejlesztési céllal nem érintet és egyéb tényező sem korlátozza értékesítését. (Pl.: nincs
tulajdonos társ, az ingatlan nincs használatban, nincs az elidegenítést gátló ingatlannyilvántartási bejegyzés)
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja ezen ingatlanok értékesíthetőségéről szóló döntés
meghozatalát, a hivatal műszaki osztálya az ingatlanok „leválogatását” elvégzi és gondoskodik
azok honlapon történő megjelenítéséről.
Az ingatlan állomány fenti szempontú áttekintése, egyfelől azért fontos, mert ezek az ingatlanok
funkciót nem töltenek be, önkormányzati feladat ellátást nem biztosítanak, fenntartásuk csak
költséget, kötelezettséget generál az önkormányzat számára, másfelől azért szükséges mert a
kormány által indított Családtámogatási program helyben is generál kielégítendő igényeket.
Határozati javaslat
Állásfoglalás az önkormányzati ingatlanok értékesíthetőségéről
1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
álló, üzleti vagyon részét képező ingatlanok közül, a településrendezési terv alapján
hasznosítható és egyéb külső gátló tényezőtől mentes ingatlanokat értékesítésre kijelöli.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a műszaki osztályt, hogy az ingatlanok az
önkormányzat honlapján kerüljenek meghirdetésre.
3.) Vételi ajánlat esetén az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészültét követően, a licit
eljárás kiinduló vételárának meghatározása céljából, az érintett ingatlanokra
vonatkozóan ismételt testületi döntés szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző, Műszaki ov.

Dr. Markovics Boglárka, jegyző
2

Tárgy: Tervezési szolgáltatások
élhetőbb jövő – Harkány zöld
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
projekt keretében – eljárást
meghozatala

beszerzése „Az
belváros” című,
azonosítószámú
lezáró döntés

Melléklet: ajánlattételi felhívás és ajánlatok

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21. napi ülésére
9.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

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

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

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

határozat

egyszerű többség
2. oldal előterjesztés
Ajánlati felhívás
Ajánlatok

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. szeptember 21. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tervezési szolgáltatások beszerzése „Az élhetőbb jövő – Harkány
zöld belváros” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében – eljárást
lezáró döntés meghozatala
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy az Önök előtt ismert, Harkány Város Önkormányzata Támogatási szerződéssel
rendelkezik „Az élhetőbb jövő – Harkány zöld belváros” című, TOP-2.1.2-15-BA1-201600004 azonosítószámú projektre vonatkozóan. A beruházás megvalósítása érdekében mielőbb
szeretnénk gondoskodni a tervek rendelkezésre állásának biztosításáról, ennek érdekében
megvizsgáltuk a tervező kiválasztására irányuló eljárást, konzultálunk a projekt felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadójával, aki szakértői nyilatkozatban tájékoztatott arról,
hogy a Kbt. 111.§ r.) pontja alapján az eljárás kivételi körbe sorolt, így a tervező
kiválasztására irányuló eljárás esetén közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn.
Mindezek alapján Harkány Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Az élhetőbb jövő –
Harkány zöld belváros” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekt
keretében tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú, 2017. szeptember 8. napján megküldött
ajánlattételi felhívással az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzata alapján egyszerű
beszerzési eljárást indított. Az eljárás keretében a csatolt ajánlattételi felhívással három, a
munka elvégzésére potenciálisan alkalmas cég került megkeresésre.
A beszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2017. szeptember 14.
napján 11. óra 00 perckor lejárt, mely határidőig az alábbi három ajánlat került benyújtásra:
Nagy és Perényi Kft.
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Adószám: 13035545-2-02
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 32.100.000 Ft
„Építész Kör” Kft.
7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.
Adószám: 12655195-2-02
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 31.750.000 Ft
MEGARON Kft.
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Adószám: 10571110-2-02
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 35.000.000 Ft
Harkány Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában rögzített döntési mechanizmus

figyelembevételével a Képviselő-testület feladata a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, amelyet figyelembe
véve az „Építész Kör” Kft. részéről érkezett a legkedvezőbb ajánlat.
A fentiekre tekintettel javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi döntést hozza meg:
Határozati javaslat:
Döntés „Az élhetőbb jövő – Harkány zöld belváros” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
azonosítószámú projekt keretében tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú eljárás
eredményéről

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Az élhetőbb jövő –
Harkány zöld belváros” című, TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekt
keretében a tervezési szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok
alapján az „Építész Kör” Kft. (7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.) 31.750.000,-Ft + Áfa összegű
ajánlatát minősíti a legkedvezőbb ajánlatnak és vele köt szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.

(1. szrímú
melléklet)
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Egyösszegű nettó ajánlati ár: 32.100.000..Ft
A jelen árajánlat benyújtásávalkijelentjük, hogy az ajánlattevó az á||anháztartásról szóló
2011, évi CXCV. ttirvény (Ánt.), az, ál|arltháztartásrólszóló törvény végrehajtásárólszóló
36812011.(xII.31.) Korm.rendelet(Aw.) és a nemzeti vagyonról szóló 201I. évíCXCVI'
töfvény o{vt.) rendelkezéseiszerint átláthntő szervezetnek minősül.
az a|áhbi szakemberekkerülnek bevonásra:
A tervezésiszolgáltatrísteljesítésébe

Tervező szakág

Jogosultság
betűjele

ts.pltesz

E-1

Közmiitervező (vízközmii)

VK-TE

Úttervező

xÉ.r vagyKÓ.T

Epületgépésztewezi3

G.T

Szakember neve és
kamaraÍ
lvántartásÍ száma
Perónyí László Mihály
02-0184

KeÉczPéterTamás
02-01321.02-50523
Tompos Antal
02-0019
Vigh Szabolcs
02-0962I AZ-5r421

Epül etvillamos tervezti

v

Tartószer*ezettewezó

T-T

Vásárhelyi Sándor
02-01386I 02-517?7
Pallós Balázs Arpád
02-0988
MaiernéGyenes A1íz

Rehabilitríciósszakmérntik(akadálvmentesítés)
Tájtewező

Lakatos Veronika
02-0630

K

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az engedélyezésiés a kivitelezési
dokumentáción' mint a teljesítéssorrínkeletkező, szerzói jogi védelem alá eső alkotáson
területi korlátozás nélkiili, hannadik személynek átadható felhaszrrálási jogot szetez,
megszerzi továbbá azok átdolgozásánakjogát is a tervezésidíjbanellenében.A rendelkezési
jog magában foglalja az egyszeti megvalósításon tiú az engedélyezósi. és a kivitelezési
dokumentáció és azok részletei nyilvánosságra hozata|a, a többszörözés, az átdolgozás, a
továbbtervezés,a későbbfelmertilö tulajdonosi igényeka|apjÍnaz épüleureka tervező kiilön
jogát is' Az ajánlati ár a felhasználási jog
hozzájáruIásaésegyébigényenélkíiliátalakítísrínak
díját is tartalmazza.

Dátum:20|7.09,t4.
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\rry & hr&ry.
ltű.I brd|xr.
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Adtlránr:|íRry5ri?J'?
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(1. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

Tervezési szolgáltatások beszerzése „Az élhetőbb jövő - Harkány zöld belváros” című,
TOP-2.L2-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében

Ajánlattevő neve:

„Építész Kör” Kft.

Ajánlattevő székhelye:

7621 Pécs, Váradi Antal utca 5.

Telefonszáma:

+36309743285

Telefax száma:

-

E-mail címe:

epkor@epiteszkor.hu

A cég cégjegyzék száma:

02-09-067547

Adószáma:

12655195-2-02

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 31.750.000,- Ft

A jelen árajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.
A tervezési szolgáltatás teljesítésébe az alábbi szakemberek kerülnek bevonásra:

Tervező szakág

Építész
Közműtervező (vízközmű)
Úttervező
Épületgépész tervező

Jogosultság
betűjele

Szakember neve és
kamarai
nyilvántartási száma

Keresztes Béla
02-0114
Kerécz Péter Tamás
VK-TE
02-01321,02-50523
Tompos Antal
KÉ-T vagy KÖ-T
02-0079
Vigh Szabolcs
G-T
02-0962/02-51421

É-l

Épületvillamos tervező

V

Tartószerkezet tervező

T-T

Rehabilitációs szakmérnök (akadálymentesítés)
Táj tervező

Vásárhelyi Sándor
02-01386/02-51777
Pallós Balázs Árpád
02-0988
Maierné Gyenes Aliz

-

K

Lakatos Veronika
02-0630

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az engedélyezési és a kivitelezési
dokumentáción, mint a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi
korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, megszerzi
továbbá azok átdolgozásának jogát is a tervezési díjban ellenében. A rendelkezési jog magában
foglalja az egyszeri megvalósításon túl az engedélyezési- és a kivitelezési dokumentáció és
azok részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás, a továbbtervezés, a
később felmerülő tulajdonosi igények alapján az épületnek a tervező külön hozzájárulása és
egyéb igénye nélküli átalakításának jogát is. Az ajánlati ár a felhasználási jog díját is
tartalmazza.

Dátum: 2017.09.12.
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) képviseletében eljárva,
alulírott Ignácz Edit, mint az IGLU LTP Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 39.) cégjegyzésre
jogosult képviselője, ezúton hívom fel a Tisztelt Gazdasági Szereplőt ajánlattételre a jelen
Ajánlattételi Felhívással indított beszerzési eljárásban.
A beszerzés tárgya:
Tervezési szolgáltatások beszerzése „Az élhetőbb jövő – Harkány zöld belváros” című, TOP2.1.2-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében
A beszerzési tárggyal érintett kivitelezési feladatok rövid ismertetése:
TERVEZÉSI PROGRAM
JELENLEGI ÁLLAPOT:
Harkány az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson nem ment keresztül. A városrész
központjában nagy zöldfelülettel rendelkező intézményeket fűz fel a Zsigmondy sétány,
melyek a következők: a strandfürdő, gyógykórház, rehabilitációs intézet, református templom.
A K-Ny-i hosszanti tengelyű közlekedési területen 2 sávot alakítottak ki az autók számára,
melyet zöldsáv választ el, és a közlekedési terület szélein 1-1 járda húzódik. A sétánytól D-re
található parkot D-ről közlekedési út határolja. Észak felől a strandfürdő. A tervezési terület
D-i határa az Ady Endre utca, melyen országos kerékpárút vezet. A biciklik tárolására,
kölcsönzésére kiépítettek egy mobilkerékpáros állomást a park DK-i csücskében. A burkolt
felületek aránya és minősége nem megfelelő. A sétány nevével ellentétben jellemzően csak
közlekedési funkciót lát el jelenlegi formájában. A növényzet, a környezetarchitektúra elemek
elhelyezése, kialakítása, minősége és mennyisége nem csábít feltöltődésre. A park a
gyalogosok részére csak „átközlekedést” szolgál. A park K-i végében felnőtt fitnesz teret és
további 3 játszóelemet helyeztek el. A sétány közepén található a teljes felújításra szoruló
szabadtéri színpad és nézőtér. A közelmúltban építettek ide egy nyilvános WC-t is.
Az ’56-os emlékmű, a Harka szoborcsoportot ábrázoló szökőkút és egy lágyszárú
növénykiültetés található még a fás területen. A park növényállománya 20- 80 éves
fásszárúakból áll. Kis százalékban örökzöldek, nagy százalékban lombhullatók. A fák 40%ban korosak - 50 évnél idősebbek-, vagy betegek, tehát ápolásra, kezelésre szorulnak. A
burkolt felület mentén ültetett fásszárúak élettere nem megfelelő, a gyökerek kilátszanak, sok
helyen már felnyomták a burkolatot. A közlekedési sávok elválasztó zöldsávjai szintén
keskenyek. A zöldfelületet nem öntözik. A sétány burkolt felületéről felszíni csapadékvízelvezető csatornába folyik víz.
FELSZÍNI TÉRRENDEZÉS:
A sétány kialakítása
A sétány Ny-ról a Kossuth Lajos utca és K-i Bajcsy-Zsilinszky utca között húzódik keresztül,
vegyes-forgalmú közlekedési terület, mely végig új akadálymentes burkolatot kap. Innen
közelíthető meg a Strandfürdő D-i bejárata és a gyógykórház. A sétány Ny-i bevezető

szakaszán egy környezetarchitektúra elemet helyezünk el, mely árnyékoló funkcióval is bír;
árnyéka alatt ülőpadokon lehet megpiheni. A meglévő parkolót az újonnan kialakított
tengelyhez igazítjuk, fásítjuk és új burkolatot kap. Elektromos töltővel és mozgáskorlátozott
hellyel látjuk el. A kórház bejáratához biztosítjuk a mentők és sürgősségi járművek
beközlekedését, pollerekkel választjuk el a gyalogos felülettől. A sétány a strand előtti
részénél kiteresedik, intenzív fenntartású virágágyásokkal díszítjük. Az engedéllyel
beközlekedő autókszámára a meglévő fordulót megtartjuk. Ez alá a burkolat alá helyezzük a
felszíni csapadékvíz gyűjtésére alkalmas felszín alatti tárolókat. A színpad és a
szoborszökőkút közti területre kerül az új ivókút-ház. A sétány park felőli oldalát végig
fásítjuk. A fasort úgy alakítjuk ki, hogy az egyes fák között padok, továbbá rendezvények
alkalmával az árusok által magukkal hozott árusítópavilonok is kényelmesen beférnek majd.
A strand felőli oldala a sétánynak megmarad zöldsávként, melyet kiszélesítünk, hogy
elegendő élettere legyen a növényzetnek. A sétány K-i végét vízarchitektúra elemmel zárjuk.
A sétányon elhelyezésre kerülő utcabútorokat Harkány városgazdálkodási cége készíti. A
kiültetésre kerülő lágyszárúakat és a fásszárúak többségét szintén a városgazdálkodás saját
növénytermesztő telepein termelik meg.
A park kialakítása
A zöldfelület kialakításának tervezési koncepciója, a növényzettel fedett részek növelése, és
hogy a park feltáró utakkal határolt felületegységeinek legyen egy-egy funkciója, ezáltal
átlátható és letisztult legyen a terület. A park rendezésével célunk volt, hogy a helyiek, a
gyógyulni vágyók, és természetesen minden ide látogató számára használható környezetet,
életteret teremtsünk. Az egyes belső utakkal lehatárolt felületegységeketa fő feltáró útra
fűzzük, hogy összességében egy működő parkot alkossanak.
A park részei
Az egyes felületegységeket funkcionális és tematikus szisztéma szerint tervezzük. A belső
feltáró úttól északra a környezetarchitektúra elemekkel berendezett területhasználat a
jellemző, míg délre a növénykiültetéssel bemutatható tematika a hangsúlyos. A
feltáró/elválasztó gyalogút a tanösvény szerepét tölti be. A tanösvény az évszakok tematikáján
halad végig, mindamellett a parkban található növény és állatfajokat információs táblán
bemutatja.
Keletről Nyugat felé haladva a következő részeket tervezzük:
A meglévő felnőtt játszótér mellé további 3 korcsoport szerinti játszóteret alakítunk ki,
melyek mindegyikébe elhelyezünk akadálymentes, fogyatékkal élők számára is használható
játékelemeket. A színpad körül a vendéglátásnak adunk helyet, épített pavilonok kerülnek
elhelyezésre. Az emlékmű, szökőkút környezetét a megemlékezéshez méltóvá alakítjuk. A
kórházzal szomszédos részre kerülnek az idősek rekreációját segítő játékasztalok és a nyugodt
beszélgetéseknek helyet adó pergola. A helyben keletkező nyesedéknek, zöldhulladéknak a
park kevésbé látványos helyére komposztálót helyezünk el.
A templom körüli zöldfelületen az egyes emlékoszlopok körötti tereket rendezzük.
ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁLATOK, TÉRBERENDEZÉSEK:
Térburkolat
A burkolt felületek a terhelésnek és az esztétikai követelményeknek megfelelő burkolatokat
kapnak. A park útjai vízáteresztőek. A sétány burkolata szilárd, vízáteresztő. A parkolóé nagy
teherbírású betonburkolat. A tervezési terület szélén a Bajcsy-Zsilinszky u., a templom körüli

meglévő járdák felújításra kerülnek. A sétány burkolatát a zöldsávok felé lejtetjük, hogy a
lehullott csapadékvíz a zöldsávba érkezzen, és ott kerüljön beszivárgásra. A felszíni
térrendezésnél az akadálymentes közlekedésre törekszünk. A padok mellé babakocsinak,
kerekesszéknek is helyet adunk. A park feltáró útjainak burkolata vízáteresztő. A sétányon
található autóforduló alá tervezett csapadékgyűjtő medencével a kórház épületéről és a
helyszínre hulló csapadékvíz hasznosítását -park öntözését- oldjuk meg. A sétány közbenső
burkolt felületeit a zöldsávok felé lejtetjük, hogy a növényzethez tudjon beszivárogni a víz. A
parkolóban az elektromos autótöltés lehetőségével a környezetbarát technológiák
használóinak biztosítunk lehetőséget.
Berendezési tárgyak
A Városgazdálkodás a közterekre elkezdett saját erőből kültéri eszközöket gyártani, lehetőség
szerint ezeket alkalmazzuk. Gyártmány ülőpadok, hulladékgyűjtők, ivókutak,
kerékpártárolók, virágládák, valamint a három korcsoport és a fogyatékkal élők igényeinek
megfelelő játékelemek kerülnek kihelyezésre a területre. Helyszínen kerül megépítésre a
pergola, alatta pihenőpadok asztalokkal, és további három játékasztal. A sétány két
végpontján egy-egy úgymond záró elemet helyezünk el; az egyik egy vízarchitektúra elem, a
másik egy árnyékoló-pihenő.
NÖVÉNYESÍTÉS
A helyszíni bejárás alapján elmondható, hogy a területen lévő faállomány részben egészséges,
de sajnos vannak beteg, gondozásra, ápolásra szoruló fák is. Ezt mutatja, hogy az örökzöldek
száradnak, de a vadgesztenye sem érzi jól magát a parkban. Faápolással megakadályozható,
csökkenthető a további károsodás. A kiszélesített zöldsáv, a megszüntetendő belső sétautak
lehetővé teszik, hogy a fáknak elegendő élettér jusson. A csapadékvíz gyűjtéssel a park
öntözése valósítható meg. Mindezen intézkedések növelik a zöldfelület minőségét, a
növények várható élettartalmát. A tervezett növények a helyi adottságoknak megfelelőek.
Helyi alapanyagot használunk, a Városgazdálkodási gazdasági társaság termeszti a tervezett
növények nagy részét. Az évszak tematikát az aljnövényzet, cserjeszint és lombkorona szint
megfelelő kialakításával valósítjuk meg; talajtakarók, lágyszárúak, cserjék, díszfüvek nagy
számban, néhány örökzöld illetve lombhullató fa is kiültetésre kerülnek, annak megfelelően,
hogy melyik aspektusra jellemzőek. A jelenlegi beton növényládákat újonnan létesített
zöldkazetták váltják fel, melyekbe intenzív fenntartású növényeket ültetünk, a sétány
reprezentatív jellegét erősítve. Kúszónövényekkel takarjuk a komposztálót, illetve futtatjuk be
a pergolát. Sövénnyel szegélyezzük a parkot a határai mentén, ami nemcsak látványában zárja
le egységként a zöldfelületet, hanem a közlekedésből eredő zajt és levegőszennyezést is
mérsékli. A kiviteli munkálatokat megelőzően a faállomány teljes felmérése szükséges. A
fásszárúak védelme és ápolása nélkülözhetetlen a kivitelezés folyamán. A fásszárúak kivágása
csak a kivitelezés előtt jóváhagyott Fakivágási, -pótlási és –védelmi terv” birtokában
lehetséges. Jelen tervezési fázisban ez nem feladatunk, a terv léptéke és fajtája sem teszi ezt
lehetővé.
ÉPÜLETEK,ÉPÍTMÉNYEK
Színpad és öltöző épület felújítása
Az őspark centrumában az 1990 –es évek végén építették fel a jelenleg is üzemelő színpadot
és az azt kiszolgáló öltöző épületet. A városi rendezvények alkalmával ezen létesítmény a
rendezvények kulturális központja. Az épületegyüttes egy íves ragasztott fatartós szerkezeti

lefedésű színpadból és egy falazott szerkezetű kiszolgáló öltöző épületből áll. A
létesítményrészek tartószerkezeti állaga megfelelő. tető héjalásukat, bádogos szerkezeteiket
külső és belső burkolataikat, gépészeti és villamos elemeiket kell felújítani, cserélni. Az
öltöző épületrész jelenleg csak nyári használatú ezért a használhatósági idő kitolása érdekében
fűtési rendszerrel, külső hőszigetelési rendszerrel kívánják ellátni, valamint a nyílászárókat
iscserélik. A belső terek fűtését levegő-levegő hőszivattyús rendszerrel kívánják megoldani
melynek részbeni villamos energia szükségletét a sétányra kihelyezett egyedi napelemes
rendszerrel kívánják biztosítani. A felújítás során az energiahatékonysági korszerűsítés
szempontjait érvényesítik az épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése, a fűtési és
HMV rendszer korszerűsítése révén. a teljes épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet
szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik a fejlesztést követően.
Árusító pavilonok
A színpad előtti rendezvénytér keleti és nyugati határára új árusító pavilonsor kerül. A
pavilonok négy-négy önálló 3x3 méteres befoglaló méretű egységből állnak. A pavilonok
hőszigetelt, fa szerkezetű építmények, melyek a fürdő bejárat építészeti stílusát követik. Az
egységek villamos energiával, víz- és csatorna-hálózati kapcsolattal rendelkeznek.
Ivópavilon
A múlt század elején a Zsigmondy sétány mellett lévő Ősparkban már működött egy ivókút
melyet egy kútházba építettek ki. Ezen kútház rekonstrukciójaként épül fel a létesítmény. A
nyolcszögletű alaprajzi kontúrú épület egy favázas filagória mely centrumába helyezik el az
ivó kutat. A kúttat egy üvegezett térelválasztó fallal választják el a szabad tértől. Az ivókút
egyedi kerámia burkolatú berendezési elem.
Szökőkút - vízjáték
A Zsigmondy sétány és a Bajcsy-Zsilinszky utca csatlakozásánál a sétány indító elemeként
egy szökőkutat építenek. A szökőkút az őspark felé a járda síkjába beépített vízjáték. A
vízfúvóka sorokból váltakozó helyeken és intenzitással áramlik ki a víz. A sétány felé a
vízjátékot egy váltakozó magasságú kő mellvéd fallal zárjuk le mely pihenő ülő funkciót kap.
A tervezői feladatok elvégzéséhez szükséges
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Az ellenszolgáltatás 100%-ban„Az élhetőbb jövő – Harkány zöld belváros” című, TOP-2.1.215-BA1-2016-00004 azonosítószámú projektből kerül finanszírozásra.
Számlázási rend:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során 3 részszámla és egy végszámla bocsátható ki
az alábbiak szerint:
1. részszámla: az építési engedély jogerőre emelkedését követően részszámla bocsátható ki
a szerződéses díj 40 %-ában.
2. részszámla: a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követően részszámla
bocsátató ki a szerződéses díj 10 %-ában.
3. részszámla: a kiviteli tervek átadását és záradékolását követően részszámla bocsátható
ki a szerződéses díj 40 %-ában.
Végszámla: a szerződéses díj 10 %-ában, a kiviteli tervek átvételét követő 30 napon belül
bocsátható ki, mely magában foglalja a tervek teljeskörű felhasználási jogának átadására
vonatkozó díjat.
Teljesítési határidők:
Engedélyes tervek és vízjogi engedélyes tervek átadása a Megbízó részére: 2017. november
30.
Kiviteli tervek átadása a Megbízó részére: 2018. január 31.
A megjelölt határidők kötbérterhes határidők, a késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses
ár 1%-a/nap azzal, hogy legfeljebb tíznapos késedelem esetén a szerződést Ajánlatkérő
meghiúsultnak tekinti, és ebben az esetben a tervező 10 % összegű meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles.
A rendelkezésre álló forrás mértéke: 32.100.000 Ft + ÁFA. Ajánlatkérő fenntartja a jogot,
hogy a beszerzési eljárást eredménytelennek minősítse és új beszerzési eljárást folytasson le,
ha kizárólag a rendelkezésre álló forrás mértékén felüli ajánlatokat nyújtanak be.
Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 14. 11.00 óra
Az ajánlatot az iglultp@gmail.com e-mail címre szükséges benyújtani a csatolt Ajánlattételi
adatlap kitöltésével, cégszerűen aláírt, beszkennelt módon.

Budapest, 2017. szeptember 08.
Megtisztelő ajánlatukat várva:

(1. számú melléklet)
AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
Tervezési szolgáltatások beszerzése „Az élhetőbb jövő – Harkány zöld belváros” című,
TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Adószáma:
Egyösszegű nettó ajánlati ár: ……………………………. Ft
A jelen árajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI.törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.
A tervezési szolgáltatás teljesítésébe az alábbi szakemberek kerülnek bevonásra:
Tervező szakág

Jogosultság
betűjele

Építész

É-1

Közműtervező (vízközmű)

VK-TE

Úttervező

KÉ-T vagy KÖ-T

Épületgépész tervező

G-T

Szakember neve és
kamarai
nyilvántartási száma

Épületvillamos tervező

V

Tartószerkezet tervező

T-T

Rehabilitációs szakmérnök (akadálymentesítés) Tájtervező

K

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az engedélyezési és a kivitelezési
dokumentáción, mint a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
megszerzi továbbá azok átdolgozásának jogát is a tervezési díjban ellenében. A rendelkezési
jog magában foglalja az egyszeri megvalósításon túl az engedélyezési- és a kivitelezési
dokumentáció és azok részletei nyilvánosságra hozatala, a többszörözés, az átdolgozás, a
továbbtervezés, a később felmerülő tulajdonosi igények alapján az épületnek a tervező külön
hozzájárulása és egyéb igénye nélküli átalakításának jogát is. Az ajánlati ár a felhasználási jog
díját is tartalmazza.

Dátum:…………………………..

…………………………………..
aláírás
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6s

kamarai

nvilvintartisi szima

Kd zmriterv ezo (v izko

KerdczP6ter Tam6s
02-01321,02-50523

zmi)
KE-T vagy KO-T

Epiiletg6P6sztewezl

02-09621 02-51421

Eptiletvillamos tervezo

V

Tartoszerkezettewezo

T-T

V6sarhelyi S6ndor
02-01386 I 02-51777
Pall6s Bal6;zs ArP6d
02-0988
Maiernd Gyenes Aliz

Rehabilit6ci6s szakm6rn6k (akad6lymentesit6s)
Tdjtervezo

Lakatos Veronika
02-0630

K

6s a kivitelezdsi
Aj6nlattevo tudom6sul veszi, hogy a Megrendelo M enged6lyez6si
jogi vddelem al| es6 alkot6son
dokument6ci6n, mint a teljesit6s sor6n keletkez6, szerzoi
jogot szetez'
teri.ileti korl6toz6s n6lki.ili, harmadik szem6lynek 6tadhat6 felhaszn6l6si
ellen6ben. A rendelkez6si
megszerzitov6bb6 azok iltdolgozishnakjog6t is a tervez6si dijban
megval6sit6son t.6l az enged1lyez6si- 6s a kivitelez6si
jofmag6ban foglalja u"
"gyrr"n
az 6tdolgoz6s' a
dokument6ci6 6s azok r6szletei nyilv6noss6gtahozatala, a t6bbsz6r6z6s,
az 6ptiletnek a tewezl kiilon
tovfbbterv ez6s, ak6sobb felmertil6 tulajdonosi ig6nyek alapjiln
jog6t is. Az aj6nlati ir afelhaszn6l6si jog
hozz6j6rul6sa es egy6b ig6nye n6lkiili iLtalakitilsinak
dii6t is tartalmazza.

D6tum: 2017.09.13.

al6ir6s

Tárgy:
„Az
1818/2016
(XII.22)
Kormányhatározatban
meghatározott
fürdőfejlesztési projekt keretében műszaki ellenőri
szolgáltatások beszerzése” – eljárást lezáró döntés
meghozatala
Melléklet: ajánlattételi felhívás és ajánlatok

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21. napi ülésére
10.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

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

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

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

határozat

egyszerű többség

2. oldal előterjesztés
Ajánlati felhívás, Ajánlatok

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. szeptember 21. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott
fürdőfejlesztési projekt keretében műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése” – eljárást lezáró
döntés meghozatala
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Város
Önkormányzata,
mint
Ajánlatkérő
„Az
1818/2016
(XII.22)
Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési projekt keretében műszaki
ellenőri szolgáltatások beszerzése” tárgyú, 2017. szeptember 8. napján megküldött
ajánlattételi felhívással Harkány Város Önkormányzatának hatályos Beszerzési Szabályzata
alapján egyszerű beszerzési eljárást indított. A szabályzat szerint az ajánlattételre legalább
három, potenciálisan alkalmas ajánlattevőt kell meghívni; az eljárásban négy gazdasági társaság
részére küldtük meg az előterjesztéshez csatolt ajánlattételi felhívást.
Harkány

A beszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2017. szeptember 14.
napján 11. óra 00 perckor lejárt, mely határidőig az alábbi négy ajánlat került benyújtásra:
Perfektum Mérnöki Kft.
1036 Budapest, Perc utca 2.
Adószám: 25424959-2-41
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 7.000.000 Ft
3E International Kft.
1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 4. emelet
Adószám: 13450027-2-41
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 8.950.000 Ft
Global Terv Kft.
1037 Budapest, Bojtár utca 66.
Adószám: 14541744-2-41
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 8.100.000 Ft
LONBERG Építőipari és Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, San Marco u. 56/A IV/2.
Adószám: 25396074-2-41
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 7.750.000 Ft
Harkány Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában rögzített döntési mechanizmus
figyelembevételével a Képviselő-testület feladata a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, amelyet figyelembe
véve a Perfektum Mérnöki Kft. részéről érkezett a legkedvezőbb ajánlat.

A fentiekre tekintettel javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az alábbi döntést hozza meg!
Határozati javaslat
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési projekt
keretében műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése” tárgyú eljárás eredményéről
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és
úgy határoz, hogy a 1818/2016. (XII.22) Korm. határozatban meghatározott fürdőfejlesztési projekt
keretében a műszaki ellenőri szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok
alapján a Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) nettó 7.000.000,-Ft összegű ajánlatát
minősíti a legkedvezőbb ajánlatnak és vele köt szerződést. A testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.

A J A N L A T
„ A z 1 8 1 8 /2 0 1 6 (X II.2 2 ) K o r m á n y h a tá ro z a tb a n m e g h a t á r o z o tt fü rd ő fe jle s z té s i
tá m o g a tá s h o z k a p c s o ló d ó m ű s z a k i e lle n ő ri s z o lg á lta tá s o k b e s z e r z é s e ”
tá rg y ú közbeszerzési e ljárásban

2017. 09. 14.

AJÁNLATKÉRŐ :
Harkány Város Önkorm ányzata
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁR:
IGLU LTP Kft.
1071 Budapest, Peterdy utca 39.

AJÁNLATTEVŐ:
Perfektum M érnöki Kft.

1036 Budapest, Perc u. 2.

c * o
•

•

•

perfektum mérnöki kft .
a P e r fe k tu m C s o p o rt tagja

(1. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése”

Ajánlattevő neve:

Perfektum M érnöki Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1036 Budapest, Perc utca 2.

Telefonszáma:

+36-1/776-6005

Telefax száma:

+36-1/368-8456

E-mail címe:

memok@perfektumcsoport.hu

A cég cégjegyzék száma:

01-09-274406

Adószáma:

25424959-2-41

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 7.000.000,- Ft

A jelen árajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Áht.); az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Dátum: Budapest, 2017.09.12.

ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott, Sárdi Zoltán Csaba (anyja születési neve: Skublics Mária Valéria) 2132 Göd, Füzike utca 120,
szám alatti lakos, mint a Perfektum Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Perc
utca 2. szám) képviseletre jogosult ügyvezetője a társaságot akként jegyzem, hogy a társaság előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

Sárdi Zoltán Csaba

Záradék:

Alulírott Dr. Dávid Zsófia ügyvéd (Dávid Társas Ügyvédi Iroda, 1026 Budapest, Gárdonyi Géza utca 62.
szám) úgy nyilatkozom, hogy az aláírás-mintát a változásbejegyzési eljárás során jegyeztem ellen, továbbá az
aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. Nyilatkozom továbbá, hogy a társaság létesítő
okiratát én készítettem és jegyeztem ellen.
Kijelentem, hogy az aláírás-minta elkészítése során a személyazonosságot az ügyvédekről szóló 1998.
évi XI. törvény 27/B. § (1) bekezdésében foglalt módon ellenőriztem.
Ellenjegyzem a Ctv. 9,§ (1)-(3) bekezdése alapján, Budapesten 2017. május 30. napján:

Dr. Dávid Zsófia ügyvét!
Dávid Társas Ügyvédi Iroda

* ff£ sr
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Adószám: 28150228-2-41
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Cudnpcsti Ügyvédi Kínára nyilv. száma: 16/1

(1. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése”

Ajánlattevő neve:

3E International Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 4.
emelet

Telefonszáma:

+36 1 224 0180

Telefax száma:

+36 1 202 4770

E-mail címe:

infota),3eintl.hu

A cég cégjegyzék száma:

01-09-735787

Adószáma:

13450027-2-41

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 8 950 000 Ft

A jelen árajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Dátum:2017. szeptember 13.

3 E IN T E R N A T IO N A L K F T .
1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 4. em
Cg.: 01-09-735787
Adószám: 13450027-2-41

Laczkovich Gergely
ügyvezető
3E International Kft.

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

„Az 1818/2016 (X1I.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése”

Ajánlattevő neve:
"
Ajánlattevő székhelye:

Global Terv Kft.
1037 Budapest, Bojtár utca 66.
+36 30 448 4474

Telefonszáma:

«

Telefax száma:

+ 36 1 430 08 09

E-mail címe:

info@globalterv.hu

í

A cég cégjegyzék száma:

01-09-908596

Adószáma:

14541744-2-41

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 8 100 000 Ft

A jelen árajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Aht ), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Dátum: Budapest, 2017. szeptember 13.

/

aláírás

(1. számú melléklet)

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése”

Ajánlattevő neve:

LONBERG Építőipari és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye:

1034 Budapest, San Marco u. 56/A IV/2.

Telefonszáma:

+36-1-6307997

Telefax száma:

+36-1-6308094

E-mail címe:

info@lonberg.hu

A cég cégjegyzék száma:

01 09 272729

Adószáma:

25396074-2-41

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 7.750.000 Ft

A jelen árajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.

Dátum: 2017. 09. 11.

LL0NBERG
Építőipari és Szolgáltató Kft.

J\

1034 Bp., San Marco u. SS/A. 4/2v
i
A d ó sz im ^ 5 3 9 6 0 7 4 -2 ^ 3
/.

1 1 .1.1. k . .1. d . .. L r ^ U ^ Ü \.v.lk
aláírás i

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Harkány Város Önkormányzata(7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) képviseletében eljárva,
alulírott Ignácz Edit, mint az IGLU LTP Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 39.) cégjegyzésre
jogosult képviselője, ezúton hívom fel a Tisztelt Gazdasági Szereplőt ajánlattételre a jelen
Ajánlattételi Felhívással indított beszerzési eljárásban.
A beszerzés tárgya:
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési projekt
keretében műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése”
A beszerzési tárggyal érintett kivitelezési feladatok rövid ismertetése:
(az alábbiakban meghatározott adatok és mennyiségek tájékoztató jellegűek, a végleges
műszaki tartalmat a kiviteli tervek fogják tartalmazni)
1.Bővítés, III. medence részleges lefedése földszint
1050 m2
- élménymedence 245 m2, benne: pezsgőfürdő, nyakzuhanyok, fekvő- és ülőpadok,
buzgárok, hidromasszázs
- kalandmedence 170 m2, benne: pezsgőfürdő, sodrófolyosó, buzgárok, mászófal,
ugrálómedence, családi és nagy csúszda
- pihenőterületek, lépcsők
2. Bővítés, III. medence részleges lefedése galériaszint és lépcső
- pihenő kialakítása, nagy csúszda indulásának helye lépcsővel

240 m2

3. Átalakítás, II. épületben az I. emeleten pihenő
- meglévő épületrészben pihenő kialakítása

200 m2

4. Bővítés, III. medence részleges lefedése vízgépészeti tér
- külső és belső medencék vízgépészete

115 m2

5. Bővítés, III. medence fedetlen területén külső strandmedence
- úszómedence, nyakzuhanyok, fekvő- és ülőpadok

370 m2

6. Bővítés, külső strandmedence körülötti térburkolat
610 m2
- medence körüli térburkolat, kültéri bútorok, világítás, zöld felület és kerítés
7. Átalakítás, II. épület földszintjén az öltöző és büfé közötti átjárás 100 m2
- meglévő épületben, tartószerkezeti átalakítás nélkül, válaszfalak és berendezések
áthelyezésével az átjárás biztosítása
A kivitelezés várható időtartama: 12 hónap.
A kivitelezés várható kezdési időpontja: 2018. március és május között

Műszaki ellenőr által ellátandó feladatok részletesen:
A tárgyi építési kivitelezési munkák teljes körű műszaki ellenőrzése minden vonatkozó
szakágban, a vonatkozó jogszabály a 191/2009. (IX. l5.) Korm. rendelet 16. §-a szerint, az
alábbi pontosításokkal, kiegészítésekkel:
• Munkaterület átadás megszervezése, lebonyolítása;
• kivitelezés megkezdésének bejelentésében, e-építési napló megnyitásában történő
meghatalmazottként való közreműködés;
• a kivitelező készre jelentése után a műszaki átadás-átvétel időpontjának kitűzése és az
átadás levezetése;
• a használatba vételi eljárás lefolytatása, koordinálása, valamint a használatba vételi
engedély megszerzésében közreműködés;
• utó felülvizsgálati eljárások lebonyolítása;
• Megbízóval való állandó, folyamatos kapcsolattartás;
• az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. l5.) Korm. rendeletben
foglaltak szerinti műszaki ellenőri feladatok ellátása, az építőipari kivitelezői
tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése;
• építési engedély köteles tevékenység esetén a jogerős építési engedély, az
engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció és annak részét
képező költségvetés, nem építési engedély köteles létesítmény megvalósítása esetén, a
jóváhagyási terv, a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti és egyéb szakági-műszaki
dokumentáció, a kivitelezési tervdokumentáció és a költségvetés alapján;
• a kivitelezési munkák megkezdésekor a munkaterület átadás-átvételi eljárás
megszervezése, a munkavégzés feltételrendszerének rögzítése (egyeztetése és
véglegesítése);
• új építés esetén az építmény kitűzésének helyességének, a szükséges talajmechanikai,
környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;
• az e-építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése;
• a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az e-építési naplóban;
• a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal
kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére;
• a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségiellenőrzése;
• az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett hulladék kezelésének a
kivitelező fővállalkozó által az építési vállalkozási szerződés szerinti elvégzésének és
jogszabály szerint dokumentálásának ellenőrzése;
• az építmény műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
• a beépített anyagok, késztermékek és berendezések teljesítmény nyilatkozatai
meglétének ellenőrzése;
• az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az e-építési
naplóban;
• műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése;
• műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására);
• pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése;
• pótmunka igény esetén a megrendelő igényei szerint a műszaki indokoltság
felülvizsgálata - mind a munkák szükségessége, mind a becsült költségek tekintetében;
• többletmunka elvégzésének elrendelése;
• teljesítésigazolás kiállításának ellenőrzése, mely tartalmazza;

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a teljesített kivitelezés munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét,
a teljesítés időpontját;
• az elszámolásokhoz csatolandó számlarészletező ellenőrzését;
• a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget;
• a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban
megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását.
rendszeres kooperációk vezetése a szükséges szakági műszaki ellenőr részvételével,
annak érdekében, hogy a létesítmény az építtetői érdekeknek megfelelő minőségben és
határidőre elkészüljön.
az egyeztetésekről, kooperációkról jelentések összeállítása, jegyzőkönyvek vezetése, a
Projekt jelentéstételi időszakában bekövetkezett változások előrehaladását igazoló
dokumentumok elkészítése azok megküldése a megbízónak;
az építtető haladéktalan értesítése hiba, hiányosság megállapításáról és a tervek,
valamint a szerződések szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről;
személyes megjelenés, aktív részvétel a hatósági ellenőrzések (pl.építésfelügyelet)
során;
projekt külső ellenőrzésein igény szerinti részvétel,
a műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása, ennek keretében hiba és
hiányjegyzék felvétele, hibajavítások leellenőrzése, jegyzőkönyvezése.
a kivitelező fővállalkozótól az építési vállalkozási szerződés szerint megkövetelt
dokumentumok ellenőrzése és átadása az építési vállalkozási szerződés teljesítése
során és a kivitelezés befejezésekor,
a felelős műszaki vezető kezdeményezésére közvetítés a Megbízó és a kivitelező
között a tervezői művezetés tekintetében,
rendelkezésre állási időszakban (műszaki átadás lezárását követő 1 naptári év) a
rendelkezésre állás biztosítása, a szükséges feladatok ellátása, különösen a felmerülő
garanciális ügyek kezelése, 1 éves utófelülvizsgálati eljárás lebonyolítása, hibajegyzék
felvétele, a hibajavítások ellenőrzése, jegyzőkönyvezése, az utóellenőrzéseken való
közreműködés, szükséges szakhatósági engedélyek megszerzésében történő
közreműködés.

A fejlesztés a fürdő területén valósul meg, a fürdő, mint közösségi létesítmény folyamatos
üzeme mellett.
Beruházást érintő jogszabályi rendelkezések:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási
és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és
felhasználásának részletes szabályairól
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet egyes épületszerkezetek és
azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
Fizetési feltételek:
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt (11 hónapon keresztül)
havonta állíthat ki számlát tárgyhó utolsó munkanapján, a számla annak benyújtásától
számított 30 napon belül kerül átutalással kiegyenlítésre. A végszámla ( a 12. számla)
kiállításának időpontja a kivitelezési feladatok lezárását igazoló műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárásának időpontjával egyezik meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít, a vállalási
árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés szerinti feladatok teljeskörű ellátására, és
valamennyi kapcsolódó költség viselésére is. A kivitelezés esetleges elhúzódása a megbízási
díj többlet megbízási díj, illetve többlet költségigény támasztására nem jogosít.
A beszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződés támogatásból
kerül finanszírozásra az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően.
A rendelkezésre álló forrás mértéke: 7.000.000.- Ft + ÁFA. Ajánlatkérő fenntartja a jogot,
hogy a beszerzési eljárást eredménytelennek minősítse és új beszerzési eljárást folytasson le,
ha kizárólag a rendelkezésre álló forrás mértékén felüli ajánlatokat nyújtanak be.
Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 14. 11.00 óra
Az ajánlatot az iglultp@gmail.com e-mail címre szükséges benyújtani a csatolt
Ajánlattételiadatlap kitöltésével, cégszerűen aláírt, beszkennelt módon.

Budapest, 2017. szeptember 08.
Megtisztelő ajánlatukat várva:

(1. számú melléklet)
AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
„Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése”

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Adószáma:

Egyösszegű nettó ajánlati ár: ……………………………. Ft
A jelen árajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattevő az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI.törvény (Nvt.) rendelkezései szerint átlátható szervezetnek minősül.
Dátum:…………………………..

…………………………………..
aláírás

Tárgy: Hozzájárulás Harkány Város területén új
távközlési állomás létesítéséhez (Bizottsági
támogató döntés esetén)

Melléklet: ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. szeptember 21-i ÜLÉSÉRE
11.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.09.21-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

egyszerű többség
2. oldal előterjesztés

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
szeptember 21-i képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Hozzájárulás Harkány Város területén új távközlési állomás
létesítéséhez (Bizottsági támogató döntés esetén)
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A DIGI Kft. megbízásából a GeneralCom Kft. kereste meg az önkormányzatot
bázisállomás létesítéséhez szükséges földterület bérlet ügyében.
A DIGI Kft. beruházásában megvalósuló bázisállomás létesítése során, 40 méteres,
rácsos szerkezetű tornyon, rádió- és mikroantennák telepítését tervezik, illetve az
állomás üzemeltetését ellátó kültéri híradástechnikai egység elhelyezését.

0265/3 hrsz

0271/2 hrsz

A bázisállomás elhelyezésére az önkormányzat tulajdonában lévő 0265/3 hrsz-ú
gyep művelési ágú, 1152 m2 területnagyságú és a 0271/2 hrsz-ú gyep művelési ágú,
1330 m2 területnagyságú külterületi ingatlanokat jelölték meg. Mindkettő ingatlan a
vagyon jellegét tekintve üzleti vagyon, így bérbeadása lehetséges.
Az érvényben lévő településrendezési tervet figyelembe véve a 0271/2 hrsz-ú ingatlan
besorolása „közműelhelyezési terület (KÖk)”, mely szerint közműveket és a hírközlési
létesítményeket alapvetően e területen kell elhelyezni, így ez a terület lenne alkalmas
e célra.
A bázisállomás építésének támogatása esetén, a bérelt földterületre nettó 700.000,Ft/év bérleti díjat ajánlanak fel.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a szennyvíztisztító telepen elhelyezett mobiltorony bérleti
díja, melyet három szolgáltató használ jelenleg nettó 950.000,-Ft.
Az ingatlanra hosszútávú, határozott időtartamú, 2030. június 15. napjáig érvényes
bérleti szerződést kívánnak kötni.
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága a 2017. szeptember 21-i ülésén tárgyalja e napirendi pontot, amelynek
eredményéről és a bizottság döntéséről az elnök úr ad szóbeli tájékoztatást a
képviselő-testületnek.
Kérem fentiekkel kapcsolatos döntésüket.
Harkány, 2017. szeptember 14.
Fischer Erzsébet
műszaki osztály
Határozati javaslat:

-

-

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság javaslatát figyelembe véve az érvényben
lévő településrendezési terv előírásait, támogatja a harkányi önkormányzat
tulajdonát képező 0271/2 hrsz-ú ingatlan hosszútávú bérbeadását,
bázisállomás létesítés céljára.
A képviselő-testület a Bérleti díjként a megajánlott 700.000,-Ft összeget
elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a tárgyi ingatlanra vonatkozó
2030. június 15. napjáig tartó határozott idejű bérleti szerződés aláírására.

Sakkiskola
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Tárgy: Sakkiskola
Feladó: "Zoltán Ribli" <zribli@t-online.hu>
Dátum: 2017.06.20.18:33
Címzett: <polgarmester@harkany.hu>

Kedves Baksai Endre Tamás Polgármester Úr!
Úgy gondolom, hogy az utóbbi években egyre nehezebb a
fiatalokat a helyes irányba vezetni.
Szerintem nagyon sokan töltik idejük jó részét értelmetlenül. Mint
tudjuk minden elveszett
fiatal nagy fájdalmat okoz, főleg a rokonoknak. Emellett nagyon
sokba kerül az Államnak és
az Önkormányzatoknak az elkallódott egyének segítése.
A sport nagyon sok pozitív impulzust adhat a gyerekeknek. A sakk
nagymértekben segíti a fiatalokat,
pl.: logikus gondolkodás, fegyelem, türelem, küzdőképesség,
csapatszellem stb.
Amennyiben Ön is így látja és anyagi, erkölcsi segítséget tud
nyújtani az Ön által vezetett Önkormányzat,
akkor hatékony együttműködést tudnánk kialakítani.
Röviden leírom az elképzelésemet.
Az általános iskolákban működne a sakkiskola. Igény esetén ki
lehetne terjeszteni az óvodákra és a középiskolákra is.
Az Önkormányzat ugyanazon összeggel - fiatalonként havi 3-5 ezer
Ft-járulna hozzá a sakkiskola költségeihez,
mint a szülők. Természetesen ez az összeg csökkenthető, ha az
Önkormányzat szponzort is tudna találni.
Egyelőre 6-12 gyerekre gondoltam iskolánként.
A szakmai felügyeletet én látnám el és amennyiben Önöknek is
megfelel, akkor Ribli Zoltán sakkiskolának
is nevezhetnénk.
Amennyiben Ön reális esélyt lát az elképzelésem támogatására,
akkor szívesen találkoznék Önnel.
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Tisztelettel: Ribli Zoltán, Olimpiai Bajnok, Nagymester, FIDE Senior
Tréner, Mesteredző.
Mobil: 06 20 3172115
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Tárgy: Sakkiskola
Feladó: "Zoltán Ribli" <zribli@t-online.hu>
Dátum: 2017. 08. 15. 8:26
Címzett: <polgarmester@harkany.hu>

Kedves Baksai Endre Tamás Polgármester Úr!
Elküldöm az eredeti E-mailem kiegészítését, remélem döntésüknél
ez is figyelembe tudják venni.
Több polgármesterrel sikerült személyesen is beszélnem és így már
kicsit jobban
ismerem az Önkormányzatok lehetőségeit. Természetesen nagyon
szívesen állok rendelkezésére,
akár személyesen, akár telefonon is, ha kérdés merülne fel.
Úgy gondolom, hogy az utóbbi években egyre nehezebb a
fiatalokat a helyes irányba vezetni.
Szerintem nagyon sokan töltik idejük jó részét értelmetlenül. Mint
tudjuk minden elveszett
fiatal nagy fájdalmat okoz, főleg a rokonoknak. Emellett nagyon
sokba kerül az Államnak és
az Önkormányzatoknak az elkallódott egyének segítése.
A sport nagyon sok pozitív impulzust adhat a gyerekeknek. A sakk
nagymértekben segíti a fiatalokat,
pl.: logikus gondolkodás, fegyelem, türelem, küzdőképesség,
csapatszellem stb.
Amennyiben Ön is így látja és anyagi, erkölcsi segítséget tud
nyújtani az Ön által vezetett Önkormányzat,
akkor hatékony együttműködést tudnánk kialakítani.
Röviden leírom az elképzelésemet.
Az általános iskolákban működne a sakk oktatás.
Az Önkormányzat havonta 20ezer Ft-járulna hozzá a sakkiskola
költségeihez, míg a szülők gyerekenként 3 ezer Ft-al.
Természetesen ez az összeg csökkenthető, ha az Önkormányzat
szponzort is tudna találni. A felszerelés költségeit
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- sakk, projektor stb - én vállalom
Egyelőre kb. 7 gyerekre gondoltam. Hetente egy alkalommal -60
perc- lenne edzés, gondolom hosszabb nyári szünettel.
Az edzéseket személyesen én tartanám, ez alól csak nagyon ritkán
lenne kivétel. Pl. ha a Bayern München csapatában
kellene játszanom.
A gyerekeket az Önkormányzat és az iskola választaná ki.
Csak akkor tud jól működni a projekt, ha a feladatokat megosztjuk:
Az Önkormányzat biztosítana az erkölcsi támogatás mellett havi kb.
20 ezer Ft-ot.
Az Iskola biztosítana egy osztálytermet és segítene a sakkoktatás
reklámozásában, majd kiválasztaná a gyerekeket.
A szülők az anyagi hozzájárulás mellett tanácsaikkal és szükség
esetén autóikkal segítenének.
Eddig Moháccsal-2 csoport-, Bollyal -1 csoport-, Szentlőrinccel -1
csoport- Pécsvárad -1 csoportés Péccsel -itt még bizonytalan a csoportok száma- már
megegyeztem.
Pécsvárad a sakkoktatás teljes költségét átvállalta és egyébként is
az elvártnál sokkal nagyobb segítséget,
támogatást biztosítanak.
Csak Siklós és Szigetvár nem értette meg a lehetőséget.
A leggyakoribb finanszírozási forma, hogy az adott Önkormányzat a
sport támogatásból átcsoportosít.
A nagy előnye ennek, hogy ebben az esetben Önkormányzat szinte
kizárólagosan a helyi gyerekeket támogatja,
míg más sportágak esetében ez nem teljesen egyértelmű.
Gondolom ezt a helyi lakosság is többre értékeli.
Tisztelettel: Ribli Zoltán, Olimpiai Bajnok, Nagymester, FIDE Senior
Tréner, Mesteredző.
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