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M E G H Í V Ó 

 

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága  

 

2019. június 19-én (szerda) 15.00 órakor 

 

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 

 

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2 -

4.) 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1.) Döntés Rendezési Terv módosításáról 

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

 

2.) Ügyfélkérelmek (Harkány külterület, Bagoly dűlő, 4798 hrsz. földút mart aszfalttal történő 

javításának kérelme; Harkány belterület, Munkácsy Mihály u., 5.hrsz. Aszfaltos út 

burkolatjavításának kérelme) 

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

 

3.) Döntés kültéri óra elhelyezése tárgyában 

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester 

 

4.) Döntés közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015. (V.14.) sz. helyi rendelet 

módosításáról és a Szüreti Fesztivállal kapcsolatos döntések meghozataláról 

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

5.) Döntés középiskolásokat érintő ösztöndíj alapításáról 

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

6.) Egyebek 

 

Harkány, 2019. 06. 17. 

Tisztelettel:    

                       Éva Ferenc s.k. 

                      bizottsági elnök 

 

 

Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak: 

- A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester  

 

 

mailto:titkarsag@harkany.hu
http://www.harkany.hu/


 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK 

 

2019. június 19. napi ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

 Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

6 oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a Rendezési terv módosításáról 

 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottságának 2019. június 19. napján tartandó bizottsági ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Rendezési terv módosításáról 

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

Tisztelt Bizottság! 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet II. és III. fejezete tartalmazza a településfejlesztés és 

településrendezés dokumentumainak leírását. Ennek megfelelően Önkormányzatunk 2018-ban 

elkészíttette  a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítását, valamint a 

város Települési Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és a hozzá tartozó Településképi 

rendeletet a HÜBNER Tervező Kft-vel (7621 Pécs, János u. 8.). 

 

A rendezési terv napi használata során néhány hiányosságra és eltérésre lettünk figyelmesek, amelyek 

vagy pusztán hiányosságok, vagy nem tükrözik a T. Testület eredeti elképzeléseit. Időközben 

lakossági módosító javaslatok is érkeztek. 

 

Javasoljuk, hogy az összegyűlt módosítási igényeket figyelembe véve indítson az önkormányzat egy 

rendezési terv módosítást, a hibák kijavítása és az igények elbírálása-kielégítése érdekében. 

 

A módosítás elindításához meg kell neveznünk a módosítási igényeket, melyek ez idáig a 

következőek: 

 

1. Az 582-es hrsz-ú ingatlanon (Kossuth u. 6.) félig kész épület (torzó) korábban a Vt-6* 

(településképi vegyes 6) övezetbe tartozott, és 9,5 m-es építménymagasság volt a 

megengedett. A jelenlegi terven a terület tévesen Vt-1 övezetbe került, így csak 7,5 m-es 

épületmagasság tartható, melyre az eredeti épület sem lenne megépíthető, így az övezet és 

környezetének felülvizsgálata és javítása szükséges. Tekintettel a megváltozott építési 

előírásokra, az alábbi övezeti paraméterek javasoltak: 
 

Övezeti besorolás VT-6 (új, saját övezeti számú) 

Legkisebb telekméret 3000 m2 

Legkisebb telek szélesség 50 m 

Beépíthetőség 40,00 % 

Szintterületi mutató 150,00 % 

Zöldfelületi mutató 20,00 % 

Épületmagasság 10,0 m  

Az építési övezetben az OTÉK 16. paragrafusában részletesen megnevezett rendeltetésű épületek 

helyezhetők el.  

 

 



 

2. A Zrínyi utcában megvalósított Esélyotthon pályázattal érintett ingatlan (754/2 hrsz) 

szabályozásában (Lke-2; kertvárosias lakóterület 2) a telken maximum 1 főépület és maximum 

4 lakóegység (lakás) létesíthető. Mint tudjuk, a kialakult állapot 2 épületben 5 lakás, ezért 

ennek felülvizsgálata és javítása szükséges. 

 

 
 

3. A korábbi rendezési terv is és a mostani is tartalmaz un. sajátos területeket, -M, -E, -P, -Z 

jelöléssel, azonban a HÉSZ nem rendel hozzá szabályozást. Ennek felülvizsgálata, javítása 

szükséges. 

4. Az önkormányzat néhány évvel ezelőtt értékesítette azt a Kossuth utcai területrészt, mely a 

SIESTA hotel és a Bartók B. utca között terül el, a SIESTA Hotel fejlesztése érdekében. 

Akkor a terület Vt-1* (településközponti vegyes terület) övezetbe tartozott, ami lehetővé tette 

a fejlesztést. Az utolsó módosítással Zkk (közpark) övezetet szerepeltetett a tervező. 

Tekintettel, hogy nem közparkot értékesített az önkormányzat, és a változásról tulajdonos 

utólag értesült, ennek felülvizsgálata és javítása javasolt. 

 

 
 

5. Az önkormányzat tulajdonában lévő volt vízmű üdülő és terület (2432 hrsz.) jelenlegi 

állapotában nehezen értékesíthető, javasolt a telek felosztása kisebb egységekre. A jelenlegi 

övezet (Gksz-1) 2000 m2-nél nem enged kisebb területet és 25 m-nél kisebb telekszélességet, 

valamint 6,0 m-nél nagyobb épületmagasságot. Javasolt ennek felülvizsgálata és módosítása a 

kedvezőbb telekméret és beépíthetőség érdekében. 



 
 

6. Fejlesztési igényként merült fel az önkormányzat részéről egy sorházas beépítésű lakóházas 

övezet kialakítása a központi területen. Korábbi elképzelésekkel sem ellentétes az igény, 

melyre az Ady E. utcai lakóházak kertje végeinek területe nyújthat területet. Jelenleg Vi-3 

(intézményi terület 3) övezetet jelöl a terv erre a területre. Megvizsgálandó a sorházas 

lakóövezet kialakításának lehetősége. 

 

 

 
 

7. A jelenlegi „Bányász parkoló” helyén többféle beépítési elképzelés is helyet kapott már 

(szálloda, parkoló, köztér). A Testület részéről felmerült egy fürdő téli bejárat kialakításának 

lehetősége, és/vagy szállodaépítés lehetősége. Felülvizsgálandó, hogy a terület megfelel -e 

ezeknek az elvárásoknak, és szükség esetén a tervet módosítani szükséges. 

 

 
 

 

 

 



8. A harkányi KPM telephely tulajdonosától jelentkezett igény a KPM terület kisebb bővítésére, 

amely szintén módosítást igényel. Megvizsgálandó, hogy lehetséges-e az övezeti határok 

módosítása, és ennek tükrében szükséges a terv felülvizsgálata, módosítása. 

 

 
 

9. A volt Napsugár szállodának új tulajdonos jelöltje olyan fejlesztési elképzeléssel jelentkezett, 

amelyben a szállás szolgáltatás mellett gyógyászati tevékenységet is végeznének magánklinika 

formájában. Szükséges felülvizsgálni a tervet, hogy a jelenlegi Üü-4* (Üdülőházas terület) 

alkalmas-e jelen szolgáltatás ellátására, és szükség esetén a terv módosítását ajánlott 

eszközölni. 

 

 

 
 

10. A Nővérszálló üzemeltetője vásárlási szándékkal élne az ingatlan mögötti területrészre. A 

megvásárolni kívánt terület közepén övezeti szabályozási vonal húzódik, így az különböző 

övezeti előírásokat jelent. Lehetőség szerint javasolt az övezeti szabályozási vonal módosítása 

a vétel elősegítése érdekében. 

 

 



11. Az Ady E. u. 35. számú ingatlan új tulajdonosa az elbontott lakóépület helyén új lakóépületet 

kíván létesíteni, de nem a kialakult beépítési oldalon, hanem azzal ellentétesen tájolva. 

Szükséges megvizsgálni, hogy a kialakítás szabályozható-e ebben a formában, és szabályosság 

esetén szükséges a terv módosítása. 

 

 
 

12. A 3096/3 hrsz-ú 820 m2 nagyságú kert tulajdonosa kéri, hogy az Mk-2 jelű (szőlőhegyi 

kertek) övezetben lévő ingatlanára vonatkozó szabályozást módosítsa a Testület a 750-1500 

m2 nagyságú területekre vonatkozóan abban a tekintetben, hogy a beépíthetőség 3% helyett 

maximum 5 % lehessen. Ez összhangban van az OTÉK-kal, mely 10 %-os beépíthetőséget 

tesz lehetőséget, tehát a kérelem támogatása esetén szükséges a szabályozás módosítása.  

 

 
Ennek tükrében kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el. 

 

Határozati javaslat: 

Döntés a Rendezési terv felülvizsgálatáról, módosításáról 

 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a településrendezési eszközök közül a Hübner Kft. által 2018-ban készített 

Harkány Város módosított Rendezési Tervét a műszaki osztály által felvetett hibák, 

hiányosságok, valamint az önkormányzati módosítási elképzelések és ügyfélkérelmek miatt 

kéri felülvizsgáltatni és módosítani a terv készítőjével az előterjesztésben részletezett pontok 

tekintetében. Amennyiben a felülvizsgálat során további javítások merülnek fel, a Testület kéri 

azok elvégzését is. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a műszaki 

osztályt, hogy indítsa el a szükséges módosítási folyamatot. 

 

Határidő: azonnal, 

Felelős:  műszaki ov. 

Harkány, 2019. június       Albrecht Ferenc műszaki ov.

     



 

 

 

 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK  

 

2019. június 19-i ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Tönkő Péter 

műszaki munkatárs 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

                        2 oldal előterjesztés 

                

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Ügyfélkérelmek 

 

(Harkány külterület, Bagoly dűlő, 4798 hrsz. földút mart 

aszfalttal történő javításának kérelme; Harkány belterület, 

Munkácsy Mihály u., 5.hrsz. Aszfaltos út 

burkolatjavításának kérelme) 

 

 

Melléklet: - 



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottságának 2019. június 19-i ülésére. 

 

Előterjesztés címe: Ügyfélkérelmek 

 

(Harkány külterület, Bagoly dűlő, 4798 hrsz. földút mart aszfalttal történő javításának 

kérelme; Harkány belterület, Munkácsy Mihály u., 5.hrsz. Aszfaltos út 

burkolatjavításának kérelme) 

 

Előterjesztő: Albrecht Ferenc, műszaki ov. 

 

Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki munkatárs 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Jelen előterjesztés keretében két lakossági kérelem tárgyában szükséges döntést hozni. 

 

1.-es kérelem: A Bagoly dűlőben lévő présház, illetve szőlőtulajdonosokat képviselve csaknem 

10, ott ingatlannal bíró tulajdonos aláírásával K. L.né, Harkány Széchenyi tér 21 sz. alatti lakos 

kérelmet nyújtott be, miszerint a jelenleg murvás önkormányzati földút rendkívül rossz 

állapotúvá vált, ezért nehézzé lett saját ingatlanjaik megközelítése. Kéri a Bagoly dűlő mart 

aszfalttal történő állapotjavítását. 

A tárgyi földút kőzúzalékos terítéssel történő fejlesztése előzetes becslés alapján kb. 500 000 

Ft-tal terhelné a költségvetést. 

 

2.-es kérelem: N. O. Harkány Munkácsy Mihály utca 37 sz. alatti lakos a Munkácsy utcai 

lakosokat képviselve kb. 100 ott lakó ingatlantulajdonos aláírásával kérelmet nyújtott be, 

miszerint a belterületi közút útburkolata nagyon elhasználódott, jelentősen leromlott. Az ott 

lakók kérik a meglévő burkolatra egy új aszfalt kopóréteg terítését. A meglévő aszfalt burkolatú 

út egy kiegyenlítés után alkalmas az új aszfaltréteg hordozására. A közúthálózat leírt fejlesztése 

előzetes becslés alapján   a Hunyadi utcai kereszteződéstől a Bezerédi utcáig bruttó 18 000 000 

Ft.-ellenértékért megvalósítható lenne, a Hunyadi utcai kereszteződéstől a Kossuth Lajos utcáig 

pedig bruttó 13 716 000 Ft. Tehát a teljes Munkácsy utca aszfaltréteggel történő felújítása ez 

évi árakon számolva az előzetes becslés alapján kb. 32 000 000 Ft költséggel lenne 

megvalósítható. Természetesen pontos árat csak a vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása után 

lehet megállapítani. 

  

Kérem a Bizottságot a fentiek megtárgyalására, valamint egyetértésük esetén a határozati 

javaslat megszavazására. 

 

Harkány, 2019.06.13. 

 

         Tönkő Péter 

         műszaki osztály 

 

1.-es kérelem: 

 

Határozati javaslat 

Döntés Bagoly dűlő mart aszfalttal történő állapotjavításának kérdésében 

 

1.-a. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a harkányi, Bagoly dűlő (4798 hrsz.) 

Önkormányzati földutat érintően benyújtott ügyfélkérelem ügyében készített előterjesztést 



tárgyalja meg, és úgy határozzon, hogy a jelenlegi költségvetési évben az erre a célra 

felhasználható pénzügyi keret kimerülése miatt azt nem tudja támogatni.  

 

Mivel a Bizottság a kérelmet indokoltnak tartja, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

utasítsa a műszaki osztályt, hogy a tárgyi kérelemben foglalt földút felújítását az önkormányzat 

a következő évi költségvetésébe, illetve munkatervébe illessze be. 

 

VAGY 

 

1.-b. . Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a harkányi, Bagoly dűlő (4798 hrsz.) 

Önkormányzati földutat érintően benyújtott ügyfélkérelem ügyében készített előterjesztést 

tárgyalja meg, és úgy határozzon, hogy a kérelemnek adjon helyt, a tárgyi földutat fel kívánja 

újítani 500 000 Ft összeghatárig, egyben szólítsa fel a műszaki osztályt, hogy a beruházást 

valósítsa meg a beszerzési szabályzatnak megfelelően. A felújításhoz szükséges összeget a 

képviselő-testület  a 2019. évi költségvetés terhére, átcsoportosítással biztosítsa. 

 

2.-es kérelem 

 

 

Határozati javaslat 

Döntés Munkácsy utca állapotjavításának kérdésében 

 

 

1.-a. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Harkány, Munkácsy Mihály utcai lakosok 

képviseletében benyújtott kérelem ügyében készített előterjesztést tárgyalja meg, és úgy 

határozzon, hogy a jelenlegi költségvetési évben az erre a célra felhasználható pénzügyi keret 

kimerülése miatt azt nem tudja támogatni. 

 

Mivel a Bizottság a kérelmet indokoltnak tartja, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

utasítsa a műszaki osztályt a tárgyi kérelemben foglalt közút felújítás előkészítésére annak 

érdekében, hogy a felújítás a következő évi önkormányzati költségvetésbe beilleszthető legyen. 

 

VAGY 

 

1.-b. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Harkány, Munkácsy Mihály utcai lakosok 

képviseletében benyújtott kérelem ügyében készített előterjesztést tárgyalja meg, és úgy 

határozzon, hogy a közúthálózati fejlesztési kérelmet szakaszokra bontva támogatssa. Egyben 

utasítsa a műszaki osztályt, hogy a Munkácsy M. u. a Hunyadi utcai kereszteződéstől a Bezerédi 

utcáig tartó szakaszát érintő felújítását készítse elő a beszerzési/közbeszerzési szabályzatnak 

megfelelően, és a következő évi költségvetésbe, illetve munkatervébe illessze be. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester 

 



 

 

 

 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK 

 

2019. június 19-i ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Baksai Endre Tamás 

polgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Tönkő Péter 

műszaki munkatárs 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

                        2 oldal előterjesztés 

                

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

 

 

 

Tárgy: Döntés kültéri óra elhelyezése tárgyában 

 

Melléklet: - 



 

 
ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2019. június 19. napján tartandó bizottsági 

ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés kültéri óra elhelyezése tárgyában 

 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Tönkő Péter, műszaki munkatárs 

 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Harkányi Turisztikai Egyesület kérelmet terjesztett elő az önkormányzat felé. A kérelem arra 

irányul, hogy a képviselő-testület támogassa a város közterületén egy kültéri, időmérő óra 

kihelyezését. 

 

Az óra szerkezete kb. 4 m magas öntött alumínium, festett oszlopon állna. Az egyesület érvelése 

szerint a közterületen elhelyezett óra színesítené a város arculatát, elkészíttetésének és 

kihelyezésének költségeit pedig az Egyesület magára vállalná. A kérelem tartalma szerint az 

órát a Bartók Béla utca, valamint a Kossuth Lajos utca kereszteződésében szeretnék elhelyezni, 

a 2491 hrsz.-ú közpark területén, a Bartók Béla utca mentén. 

 

Az egyesület kéri, hogy a kültéri óra elhelyezéséhez – a már kihelyezett, népszerű szefie-pont, 

„Harkány”-felirathoz hasonlóan - a képviselő-testület járuljon hozzá, és az elhelyezéshez 

szükséges területet ellenszolgáltatás nélkül biztosítsa e célra. Harkány Város Önkormányzat 

képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015.(V.14.) számú 

rendelete 8.§ (1) a.) pont alapján nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni a 

közterületnek Harkány Város Önkormányzata általi igénybevételéhez. 

 

(Az előterjesztésben szereplő képek illusztrációk, de egy megjelenésében hasonló szerkezetet 

kíván elhelyezni az Egyesület.) 

 

 

Fent írtakra tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 

javaslat támogatása esetén az „A”-jelű, annak elutasítása esetén a „B”-jelű határozati javaslatot 

szíveskedjen elfogadni! 

 



 
 

„A” Határozati javaslat: 

Döntés kültéri óra elhelyezése tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a város arculatának színesítése érdekében a 

tulajdonát képező Bartók Béla és a Kossuth Lajos utca sarkán lévő 2491/1 hrsz-ú közterületre 

egy kültéri óra kerüljön elhelyezésre az előterjesztésben foglalt paraméterekkel úgy, hogy az 

óra elkészítésének és kihelyezésének valamennyi költségét a Harkányi Turisztikai Egyesület 

vállalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, TDM elnöke 

 

„B” Határozati javaslat: 

Döntés kültéri óra elhelyezése tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Harkányi Turisztikai Egyesület 

kérelmében foglalt kültéri óra közterületi elhelyezését az előterjesztésben foglalt 

paraméterekkel ne támogassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, TDM elnöke 

 

Kelt: Harkány, 2019. 06. 13. 

 

       Baksai Endre Tamás, polgármester s.k. 



 



 

 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI  

BIZOTTSÁGÁNAK 

 

2019. június 19.  ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

                   igazgatási osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozatok és 

rendelet 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

egyszerű többség (határozatok) 

minősített többség (rendelet) 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

7 oldal előterjesztés 

 

1 oldal rendelet tervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a közterületek használatának 

rendjéről szóló 17/2015. (V. 14.) számú 

helyi rendelet módosításáról és a Szüreti 

Fesztivállal kapcsolatos döntések 

meghozataláról. 

Melléklet: rendelet-tervezet 

Melléklet: Rendelet tervezet. 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottságának 2019. június 19. napján tartandó rendes ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015. (V. 14.) 

számú helyi rendelet módosításáról és a Szüreti Fesztivállal kapcsolatos döntések meghozataláról. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Herendi Ferenc, igazgató, Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető, Dr. Markovics 

Boglárka, jegyző 

 

 

Tisztelt Bizottság ! 

 

I. Rendeletmódosítás 
 

Miként az a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, a város évről évre megrendezi a legnagyobb és 

egyben legattraktívabb rendezvényét, a Szüreti Fesztivált. Az idei évben 2019. augusztus 30-2019. 

szeptember 01. napjáig, három napon keresztül élvezhetjük majd a szüreti hangulatot és lehetünk 

részesei a koncertekkel teli fesztiválnak. 

 

Az eddigi években a rendezvényre érkező árusok a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület -

felügyeletén jelezhették kitelepülési szándékukat, áram-és víz igényüket, amelyre a Harkány Városi 

Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ intézményvezetőjével előre egyeztetett és meghirdetett idő 

intervallum állt rendelkezésükre. 

 

Az engedélyezésről a közterület-felügyelők határozati formában döntöttek, melyben előre 

meghatározott, a fesztivál dátumát megelőző fizetési határidő került feltüntetésre a közterületek 

használatának rendjéről szóló 17/2015. (V. 14.) számú rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. számú 

Melléklete alapján. 

 

Évről évre nagyobb ívű saját rendezvény a Szüreti Fesztivál, speciális helyet is foglal el a 

rendezvénynaptárban, ráadásul idén a 25. alkalommal kerül megrendezésre. Emiatt nőnek a szervezéssel 

és a gyakorlati lebonyolítással járó feladatok egyaránt, így Herendi Ferenc, a Harkány Városi Könyvtár, 

Kulturális-és Sport Központ intézményvezetője írásbeli javaslattal élt, melyben kezdeményezte, hogy a 

soron következő Fesztivál alkalmával már ne a Közterület-felügyelet, hanem maga a szervezésben 

közreműködő Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ legyen felelős a bérleti díjak 

beszedéséért és az igénylőkkel való szerződéskötésért egyaránt. Javasolta, hogy az Ör. vonatkozó 

rendelkezéseiből kerüljön hatályon kívül helyezésre a Szüreti Fesztivál és rögzítse a Képviselő-testület 

az Ör-ben, hogy annak hatálya nem terjed ki a Harkány városában éves szinten megrendezendő Szüreti 

Fesztiválra.  

 

Többek között azért élt ezzel a javaslattal, mert az előzetes egyeztetések alapján, az idei Szüreti Fesztivál 

alkalmával és a jövőben is, a nagyobb méretű rendezvényekhez hasonlóan és a felmerült igényekhez 

igazodva már célszerű és indokolt lenne zónákra bontani a Fesztivál területét, így nem lenne egységes 

az egyes zónákban a bérleti díj össze. 

 

Tekintettel arra, hogy egy-egy kitelepülés alkalmával nem csupán a helyért magáért szükséges díjat 

fizetnie az igénylőnek, hanem bizonyos esetekben víz és áramfelvételi, valamint fogyasztási díj is terheli 

őket, mindenképpen indokolt és javasolt, hogy a bérleti díjat és az egyéb közüzemi díjakat is a bérleti 

szerződés alapján fizesse meg az igénylő. 

 

Javasolt továbbá, hogy a feladatokkal együtt a bérleti díjakat is a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-

és Sport Központ szedje be, amely az intézmény költségvetésének bevételi forrásaként jelenne meg a 

jövőben. 



 

 

 

Fent írtak okán az alábbi módosításokat javasoljuk átvezeti szóban forgó rendeleten: 

 

- az Ör. 2. § (3) bekezdésében lévő felsorolás, amely a rendelet hatályát tartalmazza, kiegészülne 

azzal, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki a Harkány városában éves szinten megrendezendő 

Szüreti Fesztiválra. 

- az Ör. 2. számú Mellékletéből, amely az egyes közterület-használati díjakat tartalmazza, 

hatályon kívül helyezésre kerülne a f/a. megjelölésű, a Szüreti Fesztiválra vonatkozó díjszabási 

rész. 

 

A rendelet fent javasolt módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnának. 

 

A módosító rendelet általános és részletes indoklása 

Általános indoklás: 

 

Évről évre nagyobb ívű saját rendezvény a Szüreti Fesztivál, speciális helyet is foglal el a 

rendezvénynaptárban. Folyamatosan nőnek a szervezéssel és a gyakorlati lebonyolítással járó 

feladatok egyaránt, így az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a Szüreti Fesztivált már ne a 

Közterület-felügyelet, hanem maga a szervezésben közreműködő Harkány Városi Könyvtár, 

Kulturális-és Sport Központ bonyolítsa le, egyben legyen felelős a bérleti díjak beszedéséért és 

az igénylőkkel való szerződéskötésért. 

 

Részletes indoklás: 

 

1. § A Szüreti fesztivál az Önkormányzat legnagyobb szabású saját rendezvénye, speciális 

jellege, és a fellépő igények a közterület-használati rendelet keretében már nem 

kezelhetők. Emiatt szükséges a rendelet hatályát szűkíteni. 

2. § A hatály változása miatt a Szüreti fesztiválra irányadó korábbi közterület-használati 

díj díjmegállapítását hatályon kívül kell helyezni.  

3. § Hatályba léptető és kihirdetésről szóló rendelkezések.  

Előzetes hatásvizsgálat: 

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

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A harkányi Szüreti Fesztivál mind 

volumenében, mind nagyságrendjében (programok, kitelepülő árusok, szolgáltatók, résztvevők száma), 

kiemelkedik a városi rendezvénynaptárban szereplő saját események közül, ezen kívül a közterületek 

Szüreti fesztivál alatti használatával összefüggő speciális és egyedi igények a közterület használati 

rendelet keretein belül már nem kezelhetők, célszerű így ezt kivenni a rendelet hatálya alól.  

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Csekély, mert a módosítást követően a bérleti díj 

bevételként ugyanúgy jelentkezni fog, mint a közterület használati díj, csak más jogcímen. 

Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás. 

Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A Szüreti Fesztivál, mint kiemelkedő saját rendezvény éves kapacitás növekedése 

okán szükséges a helyfoglalás és a díjbeszedés újragondolása. Célszerű a rendezvényt egy kézbe 

összefogni és a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ, mind a rendezvényt koordináló 

költségvetési szerv részére teljes egészében átadni. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.  

 



A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen 

előterjesztés kötelező mellékletét képező rendelet módosításáról, annak elfogadásáról.  

 

II. Szüreti Fesztivál - Bérleti díjak meghatározása 

 

Szintén a Tisztelt Képviselő-testület feladata lenne határozat formájában dönteni arról is, hogy a Szüreti 

Fesztivál alkalmával hány zónát alakítson ki az Önkormányzat az árusok részére.  

 

Fontos lenne, hogy a különböző zónákban piaci viszonyokhoz és a szolgáltatások árainak általános 

emelkedéséhez igazodó, a korábbi évekhez képest emelt bérleti díjszabás alapján kerüljön 

meghatározásra az adott zóna m2 ára. A jövőben is lehetőség lesz fa árusító pavilon bérlésére, amelynek 

díját szintén az Önkormányzat szabná meg.  

 

Arról is szükséges döntenie a Tisztelt Bizottságnak, hogy a javaslatot elfogadva a bérleti szerződések 

megkötését átengedi a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ részére. 

 

A javaslat támogatása esetén, az alábbi díjszabásra tennénk indítványt: 

 

 

 

SZÜRETI FESZTIVÁL – BÉRLETI DÍJSZABÁS 

 

 

Faház bérleti díjak (a díjakat ÁFA fizetési kötelezettség terheli): 

1. zóna a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja: 

 nettó 80.000 Ft/db/rendezvény 

2. zóna a borok utcájában felállított faházak bérleti díja: 

 nettó 65.000 Ft/db/rendezvény 

3. zóna a gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja: 

 nettó 80.000 Ft/db/rendezvény 

   

 

Saját felépítménnyel rendelkező étel vagy ital forgalmazásával foglalkozó vendéglátó egységek bérleti 

díjai: 

 

1. zóna a nagyszínpad előtti részre felállított saját felépítmény elhelyezésének 

bérleti díja: 

 nettó 15.000 Ft/fm/nap 

2. zóna a borok utcájában felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti 

díja: 

 nettó 10.000 Ft/fm/nap 

3. zóna a gasztro udvarban felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti 

díja: 

 nettó 12.500 Ft/fm/nap 

 

Egyéb árusítás: 

 

egyéb árusítással foglalkozó saját 

felépítménnyel rendelkező árusok bérleti díja:  

nettó 3000 Ft/fm/nap 

egyéb árusítással foglalkozó árusok faház 

bérleti díja: 

nettó 65.000Ft+ÁFA/db/rendezvény  

 

Gyermekjátékok, mutatványosok: 

Gyermekjátékokra, mutatványosokra vonatkozó nettó 11.000 Ft/attrakció/nap+ KW elszámolású 



bérleti díjak: áramdíj megtérítése 

 

Mozgóárusok: 

 

Mozgóárusokra vonatkozó bérleti díjak: nettó 11.000 Ft/árus/nap 

 

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén, állandó harkányi lakcímmel, vállalkozások esetén 

harkányi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezőknek, a bérleti díjakból továbbra is 30 % 

kedvezményt biztosítanánk.  

 

Az előterjesztés támogatás esetén kérem a T. Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja 

el! 

 

 

1. Határozati javaslat: 

Döntés a harkányi Szüreti Fesztivál alkalmával kialakított zónákról, és a bérleti díjszabásról 

 

 

1.) Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Döntés a közterületek használatának 

rendjéről szóló 17/2015. (V. 14.) számú helyi rendelet módosításáról és a Szüreti Fesztivállal 

kapcsolatos döntések meghozataláról” című napirendet tárgyalja meg és a harkányi Szüreti fesztivál 

vonatkozásában az alábbi bérleti díjszabást fogadja el. 

 

  

SZÜRETI FESZTIVÁL – BÉRLETI DÍJSZABÁS 

 

 

Faház bérleti díjak (a díjakat ÁFA fizetési kötelezettség terheli): 

1. zóna a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja: 

 nettó 80.000 Ft/db/rendezvény 

2. zóna a borok utcájában felállított faházak bérleti díja: 

 nettó 65.000 Ft/db/rendezvény 

3. zóna a gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja: 

 nettó 80.000 Ft/db/rendezvény 

   

 

Saját felépítménnyel rendelkező étel vagy ital forgalmazásával foglalkozó vendéglátó egységek bérleti 

díjai: 

 

1. zóna a nagyszínpad előtti részre felállított saját felépítmény elhelyezésének 

bérleti díja: 

 nettó 15.000 Ft/fm/nap 

2. zóna a borok utcájában felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti 

díja: 

 nettó 10.000 Ft/fm/nap 

3. zóna a gasztro udvarban felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti 

díja: 

 nettó 12.500 Ft/fm/nap 

 

Egyéb árusítás: 

 

egyéb árusítással foglalkozó saját felépítménnyel 

rendelkező árusok bérleti díja:  

nettó 3000 Ft/fm/nap 



egyéb árusítással foglalkozó árusok faház bérleti 

díja: 

nettó 65.000Ft+ ÁFA/db/rendezvény 

 

Gyermekjátékok, mutatványosok: 

Gyermekjátékokra, mutatványosokra vonatkozó 

bérleti díjak: 

nettó 11.000 Ft/attrakció/nap+ KW elszámolású 

áramdíj megtérítése 

 

Mozgóárusok: 

 

Mozgóárusokra vonatkozó bérleti díjak: nettó 11.000 Ft/árus/nap 

 

2.) Azon magánszemélyek, egyéni vállalkozók részére, akik állandó harkányi lakcímmel, 

rendelkeznek, illetve azon vállalkozások részére, akik harkányi székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkeznek, a bérleti díjakból a képviselő- testület továbbra is 30 % kedvezményt 

biztosít.  

3.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az árusítani kívánók a Harkány Városi 

Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ felhívásában és tájékoztatásában megjelölt időtartam alatt 

és rendszer szerint jelezhetik részvételi szándékukat az intézmény munkatársainál. 

4.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Harkány Városi Könyvtár, 

Kulturális-és Sport Központot a bérleti szerződések megkötésére és a bérleti díjak beszedésére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Herendi Ferenc intézményvezető 

 

A XXV. Harkányi Szüreti Fesztivál, idén a Tankcsapda együttes nagykoncertjével zárul. A Tankcsapda 

zenekar hosszú évek óta, nem vállal ingyenes koncertet, így a rendezvényt a nézők csak belépőjegy 

megfizetése után látogathatják- természetesen, a bevétel a szervezőt és nem a zenekart illeti- meg. A 

zenekar menedzsmentje az egyeztetéseket követően jóváhagyta, hogy amennyiben Harkány Város 

Képviselő-Testülete hozzájárul úgy, az elmúlt években bevált Fürdőfesztivál mintát követve, az állandó 

harkányi lakcímmel rendelkező lakosok a rendezvényt ingyenesen látogathatják.  

 

  

2. Határozati javaslat: 

Döntés ingyenes fesztiválbérlet biztosításáról 

 

1.) Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2019. szeptember 1. napján megrendezendő 

Tankcsapda együttes nagykoncertjére a harkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére 

ingyenes belépési lehetőséget biztosítson. 

2.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Harkány Városi Könyvtár, 

Kulturális-és Sport Központot, hogy az előző pontban megfogalmazott ingyenes belépési 

lehetőség előkészítéséről és a jogosultak részére történő biztosításáról gondoskodjon.   

3.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tankcsapda nagykoncert belépőjegy 

árainak meghatározására, a belépőjegyek árusítására és az ebből származó bevétel beszedésére  

a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központot hatalmazza -és jogosítsa fel.  

 

Határidő: azonnal ill. 2019. augusztus 29. 

Felelős: Polgármester, jegyző 

  

Végül a Szüreti Fesztiválokhoz kapcsolódó témák közül a harmadik a fesztivál alatti ingyenes parkolás 

biztosítása, amelyet az előző években is lehetővé tett az önkormányzat. 

 

3. Határozati javaslat: 

Döntés a XXV. Szüreti Fesztivál ideje alatti ingyenes parkolási lehetőség biztosításáról  

 



Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 

javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) 

számú önkormányzati rendelet 5. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2019. augusztus 30. 

napja és 2019. szeptember 1. napja közötti időszakban díjmentes parkolást biztosítson Harkány területén 

a kijelölt parkoló zónák vonatkozásában a XXV. Szüreti Fesztivál alkalmából. Az intézkedés indoka 

egyrészt az, hogy a fesztivál alkalmával jelentős mennyiségű parkoló terület kerül lezárásra, másrészt a 

képviselő-testület kedvezni kíván a fesztiválprogramra érkezőknek.  

A Bizottság javasolja a  képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, valamint a Parkoló Iroda 

Vezetőjét, hogy gondoskodjon a díjmentes parkolás megfelelő kihirdetéséről és az intézkedés 

végrehajtásáról.  

 

Felelős:  Márton Béla, parkolási iroda  

Határidő:  azonnal       

 

  

      

     Herendi Ferenc s.k.         Dr. Markovics Boglárka s.k. 

igazgató      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (.. ...) sz. önkormányzati rendelete 

a közterületek használatának rendjéről szóló 

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

 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közterületek használatának 

rendjéről szóló 17/2015. (V.14.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. § 

 

Az Ör. 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. § 

 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

- a közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos engedélyezési eljárásra, 

- a Harkány Város Önkormányzat fenntartásában és üzemeltetésében lévő piactérre, 

- külön jogszabályban jegyző hatáskörébe utalt, közterület-használatot érintő eljárásokra, 

- A Harkány városában éves szinten megrendezendő Szüreti Fesztiválra.” 

 

2. § 

 

Az Ör. 2. számú Mellékletének „f/a” megjelölésű, a Szüreti Fesztiválra vonatkozó sora hatályon 

kívül helyezésre kerül. 

 

3. § 

 

Záró rendelkezés 

 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.    

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az alaprendelettel történő egységes szerkezetbe 

foglalásra.      

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2019. június 20. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta 

és fogadta el. 

 

 Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

    polgármester                       jegyző 

 

Kihirdetve: 2019…..hó .. nap 

         Dr. Markovics Boglárka 

            jegyző 

 



 

 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK  

 

2019. június 19-i  ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka jegyző és 

Dr. Hohner Éva 

                   igazgatási osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

rendelet 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

minősített többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

3 oldal előterjesztés 

 

1 oldal rendelet tervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a középiskolásokat érintő 

ösztöndíj alapításáról 

 

Melléklet: Rendelet tervezet. 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottságának 2019. június 19. napján tartandó  ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a városi középiskolai tanulmányi ösztöndíj rendelet 

megalkotásáról. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka jegyző és Dr. Hohner Éva, 

igazgatási osztályvezető, dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Harkány Város Önkormányzata kiemelt céljának tekinti a városban élő fiatalok helyben tartását és a 

helyi ifjúság minél szélesebb eszköztárral történő támogatását.  

 

Emlékeztetőül ezek az intézkedések összefoglalva: 

- az önkormányzat több éve stabil résztvevője a felsőoktatásban tanulók támogatását biztosító 

„Bursa Hungarica” Programnak, 

- a művelődési házban ifjúsági irodát alakítottunk ki és működtetünk, 

- elkészíttettük a város Ifjúsági koncepcióját és cselekvési tervét, 

-  a város pályázott az esély otthon programra, amelynek keretében a fiatalok részére öt lakás 

kialakítására került sor, 

- az esély otthon pályázat keretében ösztöndíjjal segítjük a helyben munkát vállaló vagy önálló 

vállalkozásba kezdő fiatalokat is,  

- ezen kívül számos, a helyi fiataloknak szóló rendezvény és program is zajlik folyamatosan a 

településen. 

 

Jelen előterjesztéssel az EFOP-1.5.3. kódszámú pályázat által biztosított innováció keretében és ebben 

az évben a pályázat által elérhető pénzügyi forrásból nyílik lehetőség arra, hogy ezúttal a kiemelkedő 

tanulmányi eredményt elérő középiskolás korosztály, mint célcsoport számára alapítsunk ösztöndíjat. 

 

Tekintettel arra, hogy a 15-18 éves korosztály Harkány városában megközelítőleg 200 fő, így ezzel a 

200 fővel kalkulálva próbálta a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a pályázat keretében 

rendelkezésre álló 1.000.000,-Ft keretösszeget különböző kategóriákra osztani. 

 

Az ösztöndíj minden esetben egy összegű és egyszeri. 

 

A mellékelt rendelet tervezet alapján a középiskola bármely osztályát elvégző, harkányi diákok lennének 

jogosultak az ösztöndíjra, abban az esetben, ha év végi tanulmányi átlaguk az alábbi kategóriák 

valamelyikébe esik: 

a) 4,50-4,74 

b) 4,75-4,99 

c) 5,00 

 

Az egyes tanulmányi átlagokhoz az alábbiak szerint társulna a pályázati ösztöndíj összege:  

a) 4,50-4,74 közötti tanulmányi átlag esetén 10.000,-Ft/tanuló 

b) 4,75-4,99 közötti tanulmányi átlag esetén 15.000,-Ft/tanuló 

c) 5,00 tanulmányi átlag esetén 20.000,-Ft/tanuló. 

 

A pályázatokat minden esetben a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya készítené 

elő polgármesteri döntésre. 

 

A pályázat kiírásának határidejét minden év július 15. napjában javasoljuk megadni azzal, hogy az 



egyéb, beadási és elbírálási határidőket minden évben a rendelet alapján kiírt pályázati felhívás 

tartalmazza. 

 

Az új rendelet megalkotásának: 

  

Általános indoklása: 

 

Harkány Város Önkormányzata kiemelt céljának tekinti a városban élő fiatalok helyben tartását és a 

helyi ifjúság minél szélesebb eszköztárral történő támogatását. A rendelet megalkotásával az 

önkormányzat a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő középiskolás korosztály, mint célcsoport 

számára alapít ösztöndíjat. 

 

 

Részletes indoklás: 

 

- az Ör. 1. §-a a rendelet célját és hatályát tartalmazza. 

- az Ör. 2. §-a az ösztöndíj odaítélésnek feltételeit rögzíti. 

- az Ör. 3. §-a az ösztöndíjról magáról tartalmaz egy részletes leírást. 

- az Ör. 4. §-a pályázati eljárás szabályait fekteti le. 

- az Ör. 5. §-a a záró rendelkezéseket tartalmazza. 

- az Ör. 1. számú melléklete a pályázati adatlapot tartalmazza. 

- az Ör. 2. számú melléklete a pályázó nyilatkozatát ahhoz, hogy hozzájárul adatainak 

kezeléséhez és nyilvántartásához. 

 

Fent írtak és a csatolt rendelet tervezet szerint javasoljuk elfogadásra a rendelet tervezetet.  

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

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

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Pozitív érdeklődést válthat ki, jobb 

tanulmányi eredmények elérésére ösztönöz az érintett korosztály körében, ill. hosszabb távon nőhet a 

település lakosságmegtartó ereje.  

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Az idei költségvetési évben pályázat keretből 

1.000.000,-Ft összeg áll rendelkezésre e célra, a következő évektől az éves költségvetési rendeletben  

kell tervezni ezzel a céllal úgy, hogy a szükséges forrás mértékét illetően akkor már pontos adatok 

fognak rendelkezésre állni. 

Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás. 

Adminisztratív következmények: Az ösztöndíj és az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolítására 

felkészült a Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási osztálya. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Kevésbé érvényesül a fiatalok helyben tartását célzó, helyben történő munkavállalási 

kedvét ösztönző szándék és a település lakosságmegtartó ereje. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen 

előterjesztés kötelező mellékletét képező rendelet módosításáról, annak elfogadásáról.  

 

 

                  Dr. Markovics Boglárka 

s.k. jegyző 

 

 



Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

/2019. (VI. ….) számú önkormányzati rendelete 

 

 

A városi középiskolai tanulmányi ösztöndíjról 

 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet célja Harkány város lakosságmegtartó erejének növelése és a kiemelkedően 

tehetséges középiskolás tanulók tanulmányainak támogatása annak ösztönzése érdekében, hogy 

tanulmányaik elvégzését követően Harkány városában telepedjenek le és helyezkedjenek el 

munkavállalóként. 

(2) Jelen rendelet hatálya azon középiskolai tanulmányokat folytató diákokra terjed ki, akiknek 

az állandó bejelentett lakcíme Harkány város közigazgatási területén van és életvitelszerűen 

Harkány településen élnek. 

 

2. Az ösztöndíj odaítélésének feltételei 

 

2. § 

 

(1) Az ösztöndíjban az a kimagasló tanulmányi eredményt elérő, középiskolai tanulmányokat 

folytató diák részesülhet, aki legalább két éve állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik 

Harkány városában és az adott középiskolai osztály elvégzéséről sikeres, a jelen szakasz (2) 

bekezdésében rögzített tanulmányi átlagú bizonyítvánnyal rendelkezik. 

(2) Kimagasló tanulmányi eredmény, ha a tanuló által benyújtott, a tanulmányi eredményt 

tanúsító bizonyítvány alapján a tanuló bizonyítványában feltüntetett év végi tanulmányi 

eredményének számtani átlaga az alábbi besorolás valamelyikébe esik: 

a) 4,50-4,74 

b) 4,75-4,99 

c) 5,00 

 

3. Az ösztöndíj 

 

3. § 

 

(1) Az ösztöndíj egy összegű és egyszeri alkalomra szól, kifizetése a kérelem elbírálását 

követően történik. 



(2) Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak az adott tanévre vonatkozóan kerül kifizetésre. 

(3) Az ösztöndíj összege az alábbi kategóriák szerint kerül megállapításra: 

a) 4,50-4,74 közötti tanulmányi átlag esetén 10.000,-Ft/tanuló 

b) 4,75-4,99 közötti tanulmányi átlag esetén 15.000,-Ft/tanuló 

c) 5,00 tanulmányi átlag esetén 20.000,-Ft/tanuló. 

(4) A jelen szakasz (3) bekezdésében megállapított tanulmányi ösztöndíjak fedezetét Harkány 

Város Önkormányzata az éves költségvetésében, külön soron biztosítja. 

(5) A beadott pályázatok számának ismeretében és az adott évi költségvetési fedezet 

rendelkezésére állása esetén Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a fent 

meghatározott költségvetési keret 60 %-kal történő megemelésére és a megemelt keretszámok 

közötti átcsoportosításra tehet javaslatot a Képviselő-testület részére. 

 

4. A pályázati eljárás szabályai: 

 

4. § 

 

(1) Az ösztöndíj a Harkány Város Önkormányzata által minden év legkésőbb július 15. napjáig 

kiírt nyilvános pályázat alapján nyerhető el. A pályázati felhívást Harkány Város hivatalos 

honlapján és a helyben szokásos módon szükséges közzétenni. 

(2) Az ösztöndíj több, egymást követő tanévben is megpályázható. 

(3) A pályázat tartalmi elemei: 

a) jelen rendelet 1. számú Melléklete szerinti pályázati adatlap 

b) a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata 

c) a pályázó tanulmányi eredményét alátámasztó bizonyítvány másolata 

d) jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti adatkezelési nyilatkozat 

(4) A pályázat formailag érvénytelen, amelyben annak valamely, a jelen szakasz (3) 

bekezdésében felsorolt tartalmi eleme hiányzik. Érvénytelen továbbá, ha a pályázó nem felel 

meg jelen rendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben írtaknak. 

(5) A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton nyújtható be a Harkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályának címezve. 

(6) A pályázat benyújtásának határidejét az adott évre vonatkozó pályázati felhívás tartalmazza. 

Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, határidőben beérkezettnek kell tekinteni a 

következő munkanapon beérkezett pályázatot is. 

(7) A pályázatokat a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya értékeli, mely 

értékelés alapján az ösztöndíj odaítéléséről minden esetben átruházott hatáskörben a 

polgármester dönt az adott évre vonatkozó pályázati felhívásban megadott határidőig. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2019. június 20. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta 

és fogadta el. 

 

 

Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

                polgármester           jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Harkány, 2019. június …. 

 Dr. Markovics Boglárka 

  jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. sz. Melléklet a …/2019. (VI. …) számú önkormányzati rendelethez. 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

városi középiskolai tanulmányi ösztöndíjhoz 

a 20…/20…. tanévre vonatkozóan 

A pályázó adatai: 

neve: 

születési neve: 

születési helye, ideje: 

anyja neve: 

lakcíme: 

személyazonosságot igazoló okmány típusa, száma: 

telefonos elérhetősége: 

e-mail címe: 

adóazonosító jele: 

Oktatási intézményre vonatkozó adatok: 

Intézmény neve: 

Címe: 

Évfolyam: 

Tanulmányi átlag (számtani átlag): 

Nyilatkozom, hogy a részemre esetlegesen megállapított tanulmányi ösztöndíjat készpénzben/banki 

utalás formájában kérem folyósítani. (a megfelelő aláhúzandó) 

Banki utalás esetén az igénylő, vagy hozzátartozója bankszámlaszáma:………………………. 

Kelt: ………….., 20…, ……….hó …….nap 

 

……………………………. 

pályázó 

 

 

…………………………………………….. 

18 éves kor alatti pályázó esetén törvényes képviselő aláírása 

 



2. sz. Melléklet a …/2019. (VI. …) számú önkormányzati rendelethez: 

Nyilatkozat az adatkezeléshez történő hozzájárulásról. 

 

Alulírott 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. (lakcím) szám alatti lakos hozzájárulok ahhoz, hogy 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a városi középiskolai tanulmányi ösztöndíj 

pályázattal kapcsolatos eljárás során a pályázatban szereplő személyes és egyéb adataimat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezelje és nyilvántartsa. 

 

Kelt: Harkány, 20…., …..hó …nap 

 

……………………….. 

Pályázó aláírása 
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