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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. március 7-én (csütörtök) 14:00 órakor 

 

ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 

 

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi 

S. u. 2-4.) 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1.) A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2018. évi szakmai 

tevékenységéről szóló beszámoló  

Előterjesztő: Herendi Ferenc igazgató 

 

2.) A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2019. évi pénzeszköz átadásról és annak 

felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása  

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

3.) Egyebek 

 

 

Harkány, 2019. 03.04. 

Tisztelettel:    

                Márton Béla s.k. 

                  bizottsági tag 

 

 

Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak: 

- A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős 

alpolgármester  

 
Adott napirendi pont vonatkozásában tanácskozási joggal meghívottak:  

 

- Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ igazgatója Herendi Ferenc 

az 1.) napirend vonatkozásában 

- Harkányi Turisztikai Egyesület elnöke Végi János a 2.) napirend vonatkozásában 

mailto:titkarsag@harkany.hu
mailto:titkarsag@harkany.hu
http://www.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. március 7-i ülésére 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 
Herendi Ferenc 

igazgató 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
Herendi Ferenc 

igazgató 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
- 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  
határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

1.oldal előterjesztés 

Beszámoló 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA:  

 

 

 

 

Tárgy: A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport 

Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló 

beszámoló  

 

Melléklet: Beszámoló 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2019. március 7. napján tartandó ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 

2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló  

ELŐTERJESZTŐ: Herendi Ferenc, igazgató 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herendi Ferenc, igazgató 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Harkány Város életében fontos szerepet tölt be a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport 

Központ intézménye, amelynek egyes egységei helyszínt adnak a legkülönbözőbb sport-és 

kulturális eseményeknek, ezen kívül az itt dolgozók fontos szerepet töltenek be a település 

kulturális és közösségi életének szervezésében is.  

 

A központ igazgatója, Herendi Ferenc, elkészítette az intézmény 2018. évi működéséről szóló 

beszámolóját, amely az előterjesztéshez teljes terjedelmében csatolásra került.  

 

A fentieknek megfelelően kérjük a T. Bizottságot, hogy az intézmény 2018. évi működéséről 

szóló beszámolóját tárgyalja meg, és annak elfogadása tárgyában hozzon határozatot! 

 

Határozati javaslat 

Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ  

2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolójáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és 

Sport Központ 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztéshez 

csatolt tartalommal 

- fogadja el VAGY 

- az alábbi kiegészítéssel fogadja el:…………………… 

  

Felelős:  Polgármester, HKSK igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

Harkány, 2019. 03. 01.    Herendi Ferenc, s.k. 

igazgató 
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Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ

Beszámoló

2018.

HERENDI Ferenc
Igazgató

hcrcndiJbrcnc •jrrtimail.com
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HARKÁNY

Vezetői összefoglaló:

A 2018. évben az intézményen belül csak pozitív folyamatok történtek, a művelődési ház és 
a volt Bolgár múzeum teljes egészében megújult A személyi állomány, egy pozíciót 
kivételével (spotcsamok takarítói státusz) stabil. A kollégák megfelelően motiváltak, a 
megnövekedett feladataikat is megfelelően látják el A nyertes EFOP pályázatoknak 
köszönhetően az intézmény bértömege jelentősen csökkent, valamint új feladatokra, 
nagyrészt helyi fiatal munkavállalókat is sikerült találnunk, akiknek bére szintén nyertes 
EFOP és GINOP pályázatokból van finanszírozva. Kollégáimmal egyetemben, segítjük a 
város összes szervezetének (TDM, fürdő, óvoda, önkormányzat) munkáját, 
együttműködünk a város egyesületeivel, támogatjuk a tevékenységüket és a munkájukat.

Az intézmény 2018-ban töltötte az első teljes gazdasági évét, ÁFA körön belül, ez a város 
pénzügyi osztályának többletfeladatot eredményezet. Bevételeinket és bevételnövelő 
teljesítményünket növeltük, így a 2019. gazdasági évben is az ÁFA kör hatálya alá esve 
fogjuk gazdasági tevékenységünket folytatni.

A 2018. év legfontosabb eseményei:

A 2018. év során a napi feladatok ellátása mellett, az intézmény épületeinek felújítására 
fókuszáltunk a legjobban. Az intézmény kihasználásának növekedése végett, valamint az 
előző város és intézményvezetések „hanyag gazda” magatartása miatti lelakott esztétikai 
és műszaki állapotú közösségi terek felújítása elengedhetetlené vált. így a 2017-ben leadott 
fejlesztési javaslataink elfogadása után, 2018 év elején elindult a művelődési ház és a volt 
Bolgár múzeum felújítása.

Az intézmény, Harkány város saját forrásából biztosított pénzeszközből, az alábbi 
felújításokat valósította meg:

Művelődési ház:

Kültér
• Térkövezés és betonozás, ideiglenes rendezvénytér kialakítása végett

Előtér:
• Büféhelyiség modernizálása
• Büfé raktárhelyiség kialakítás
• Korszerű LED lámpatestek felszerelése
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• Fuggönyözés
• Függönyök lángmentesítése
• Ruhatár modernizálása
• Villamossági szerelvények cseréje
• Díszvilágítás beszerelése
• Festés-mázolás

Nagyterem
• Padlózat cseréje
• Balett padló cseréje
• Korszerű LED lámpatestek felszerelése
• Függönyözés
• Függönyök lángmentesítése
• Az akusztikai szempontok miatt megtartott rácsok esztétikai felújíttatása
• Állmennyezet
• Villamossági szerelvények cseréje
• Díszvilágítás beszerelése
• Festés-mázolás

Emelet:
• 2 db iroda komplett felújítása,
• iroda berendezések beszerzése

Földszint:
• Ifjúsági pont kialakítása (Iroda komplett felújítása, bútorzat beszerzése) 

Bolgár múzeum

Kültér:
• Nyílászárók cseréje

Előtér:
• Ruhatár kialakítása
• A falon lévő kőburkolat tisztítása, esztétikai felújítása
• Korszerű LED lámpatestek felszerelése
• Festés-mázolás

Díszterem:
• Függönyözés
• Függönyök lángmentesítése

HERENDI Ferenc
Igazgató

herendi.Ferenc a  amail.com
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• Korszerű LED lámpatestek felszerelése
• Festés-mázolás
• Székek, asztalok beszerzése

HARKÁNY

Vizes blokkok:
• Szamterek, szerelvények cseréje
• Nyílászárók cseréje
• Hidegburkolás
• Festés-mázolás

Az EFOP pályázati forrásból, az alábbi felújítások valósultak meg:

Művelődési ház:

• Földszinti folyosó festése-mázolása
• Korszerű LED lámpatestek felszerelése
• 3 db belső térelválasztó nyílászáró cseréje
• Földszinti személyzeti vizesblokkok komplett felújítása
• Az emeleti ifjúsági klubhelyiség komplett felújítása

Kültér:
• Árnyékoló felszerelése
• Synus pihenőpadok telepítése

2, Pályázatok:

Az intézmény, aktívan közreműködött, a nyertes EFOP pályázatok „sóit" elemeire kiírt 
közbeszerzési szakmai anyagok elkészítésében. Az EFOP 4.17. pályázatnak 
köszönhetően a művelődési ház fent említett helyiségei megújultak. Az ezen pályázaton 
nyert berendezésekre, eszközökre az elhúzódó közbeszerzési folyamatok miatt 
várakozunk
A 2018. évben Digitális Jólét program pályázat keretén belül az informatikai eszközparkunk 
növekedett, valamint a könyvtár érdekeltségnövelő pályázatot is nyert.
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3, Az intézmény telephelyeinek kihasználtsága; 

Művelődési ház:

A művelődési ház dolgozói, a 2018 évben a programnaptárban szereplő rendezvényeket 
megszervezték, vagy a szervezési feladatok során, a megvalósító szervezeteknek 
(egyházak, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok) segítséget nyújtottak.

A 2018. évben a művelődési ház 249 munkanapon, 4 munkaszüneti napon és 56 hétvégi 
vagy pihenőnapon tartott nyitva.

Sportcsarnok:

Óra/hó Isk o la i sp ort U tá n p ó tlá s V e rsen y sp o rt S z a b a d id ő sp o rt E g y é b

Ja n u á r 8 5 42 j28 11 32
F eb ru ár 98 62 58 28 38
M á rc iu s 101 56 |66 20 64
Á p rilis 92 49_ 55 21 37
M á ju s 96 21 72 8 34
Jú n iu s 53 11 35 8 44
Ju ltu s 76 8 40
A u gu sztu s 82 8 36
S z e p te m b e r 155 34 48 1 0 52
O k tó b e r 117 23 34 16 §4
N o v em b er 120 42 44 8 42
D e c e m b e r 60 30 26 9 33
Ö ssz e se n 977 370 624 155 536

2018-ban az országosan elfogadott munkaidő naptár szerint kereken 2000 óra munkaórát 
kellett egy 8 órában bejelentett munkavállalónak teljesíteni. Ehhez képest 
sportcsarnokunkban 2662 munkaórányi foglalkozást tartottunk meg.

Műfüves pálya kihasználtsága éves szinten sporttevékenység jellege alapján:

herendi . Ferenc » tunaheom
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MLSZ Műfüves pálya használat 2018 év H. fclgv
Pilyáió neve. Harkány Város önkormányzata____________________ Pálya üzemeltetője: Harkányi Városi Könyvldr.Külturálisé:, Sport Központ
Pálya dme- 7815 Harkány, Petőfi Sándor- utca 42, mérete 20 *40
Pálya használata (órában megadva) Január {február |Március (Április jMáíus huniul ljuüus Uuguiztus szeptemt Október Novcmbe December Ö jiiesen
Együttműködési megállapodás szerinti 
kedvezményea/lfiBveneshasznélat/hasznositás
Oktatási int Tanórán ppluli labdarúgás n 8 0 fi 6 8 8 6 3 53
Oktatási Int. Tanárán kívüli labdarúgás 0 8 8 10 6 10 10 3 3 63
Soorts;erverel ulánoitlás labdarúgás 0 0 0 0 0 0 0
Sportszervezet felnőtt labdarúgás 0
Sportszervezet szabadidői labdarúgás 0
MLSZ program 0
=íyéb 0 0
Összesen: 0 0 16 16 16 12 0 0 18 13 14 6 116
Bérbeadás
Oktatási int. Tanórán belüli labdarúgás 0
Oktatási Int. Tanórán kívül! labdarúgás 0
Sportszervezet utánpótlás labdarúgás 3 2 10 a 4 G 0 0 10 12 14 6 G3
Sportszervezet felnőtt labdarúgás 6 1Ű 7 14 9 8 8 10 8 8 5 2 95
Sportszervezet szabadidős labdarúgás 0 0 0 0 0 G 0 0 0 0 Ü 0 0
Egyéb 0 0 2 6 4 3 5 3 3 0 0 2ú
összesen: 13 19 12 17 22 12 11 15 21 23 19 B 192
Bérbeadásból származó bevétel (ezer forintban)
Oktatási int. Tanórán belüli labdarúgás 0
Oktatási int. Tanórán kívüli labdarúgás 0
5pons?prvf»íet utánpótlás labdarúgás 4.5 3 15 12 fi □ 0 D 15 18 21 9 103,5
Sportszervezet le inőtt labdarúgás 9 IS lŰrS 21 13.5 12 12 15 12 12 7,5 3 142J
Sportszervezet szabadidős labdarúgás 0
Egyéb 0 0 10 15 20 15 25 15 15 0 115
Összesen: 13,5 18 25,5 43 34.5 32 27 40 42 45 28.5: 12 3G1

Állandó edzés és sportolási lehetőségek a sportcsarnokban:

Hétfő:

Kedd:

Szerda:

15.45 -  17.00 utánpótlás asztalitenisz edzés az iskola tornatermében

1 4 .0 0 - 15.30 
15.30-17.00
1 7 .0 0 - 19.00
1 9 .0 0 - 20.00

HDSE utánpótlás labdarúgás edzés a sportcsarnokban 
HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban 
HSE utánpótlás labdarúgás edzés a sportcsarnokban 
aerobik a sportcsarnok kistermében

1 8 .0 0 - 19.00
1 5 .0 0 - 17.00
1 7 .0 0 - 18.30 
18.30-20.00

TRX edzés a kisteremben
HSE utánpótlás labdarúgás edzés a sportcsarnokban 
HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban 
öregfiúk labdarúgó edzése

17.15-20.00 asztalitenisz edzés
17.00 -  18.30 Én is azért élek - Jóga Márki Nórival
19.00 -  20.00 aerobik a kisteremben

Csütörtök:

Péntek:

18.00 -  19 00 TRX edzés a kisteremben
16.00 -  18.00 HDSE utánpótlás labdarúgás edzés a sportcsarnokban
18.00 -19.30 női labdarúgó edzés

15.00-17.30
17.30-20.00

iont

HSE kézilabda utánpótl^edzés^sportSAmokban 
asztalitenisz edzés

.^HERENDI Ferenc
p Y /  Igazgató

fidi fcrenc tv'ümnil com
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17.00 -18.30 aerobik a kisteremben 

Szombat: 10.00 -  11.00 TRX edzés a kisteremben

HARKÁNY

Sportrendezvények:

01.13.

01.27. 

02.02-05. 

02 . 10. 

02.18.

02.24.

02.25.

02.28. 

03.03. 

03.17. 

03.24.

03.29.

03.30. 

04.07. 

04.14 

05.05. 

05.10. 

05.17-20

05.26.

Futsal- MLSZ által szervezett utánpótlás torna 

U 13-as utánpótlás torna 

PTE-PEAC felnőtt kézilabda edzőtábor 

Futsal- MLSZ által szervezett utánpótlás torna 

Bozsik program -utánpótlás labdarúgó torna 

Harkány -  Mohács kézilabda mérkőzés 

Futsal- MLSZ által szervezett utánpótlás torna 

Bozsik program-intézményi utánpótlás labdarúgó torna 

Harkány- Bácska felnőtt kézilabda mérkőzés 

24 órás Pingpong Maraton 

Harkány -  PEAC felnözz kézilabda mérkőzés

Bozsik program-kiterjesztett intézményi utánpótlás labdarúgó mérkőzés 

Harkány -  Dunaszekcsö felnőtt asztalitenisz mérkőzés 

Utánpótlás kézilabda torna 

Harkány -  Siklós felnőtt kézilabda mérkőzés 

Harkány -  Mecseknádasd felnőtt kézilabda mérkőzés 

Buborékfoci a műfüves pályán -cég által szervezett 

Pécs Cup-Nemzetközi Ritmikus Gimnasztika Verseny 

Kyokoshin karateverseny

H EREfíDTÍerenc 
Igazgató

_____  _ _ _ _ herendi.Ibrcnc a  qmail.com



Hcu'kcíny Ven 'aj u Kcmyvücu', Kn-ltuu'ali^- é t  Spcn-f K özp on t  
MŰVELŐDÉSI HÁZ
7815 Hcu'kaA'iy, Kcm utK Lajoy utocv 2/A .
+3672/480 *459
h^'k&jwMíUovelod^üxa^^&móUl'. ccmv HARKÁNY

06.02. Buborékfoci a műfüves pályán -cég által szervezett

06.09. Buburékruu a niűfüves pályán -uég által szervezett

08.02-05 XIV. JOOLA-Harkány Gyógyfürdő Kupa Nemzetközi 
Veterán Asztalitenisz Ranglista Verseny

08.06-11. Barcs felnőtt kézilabda edzőtábor

08.12-17. Budapest kosárlabda tábor

08.25. Markovics János Emlékverseny

09.22. Harkány -  Komló felnőtt kézilabda mérkőzés

10.14. Harkány -  Szigetvár felnözz kézilabda mérkőzés

10.19. Harkány -  Sásd felnőtt asztalitenisz mérkőzés

10.24. Harkány -  Mágocs felnőtt asztalitenisz mérkőzés

10.25. Galamb- és kisállat kiállítás

11.10. Harkány -  Pécsi VSE 11. felnőtt kézilabda mérkőzés 

11.16. Harkány -  Hosszúhetény felnőtt kézilabda mérkőzés

11.25. U10-es korosztályú kézilabda torna

11.28. Asztalitenisz diákolimpia

11.29. Harkány -  Dombóvár felnőtt asztalitenisz mérkőzés

12.01. Harkány -  PEAC II. felnőtt kézilabda mérkőzés 

12.08. Mikulás Kupa teremlabdarúgó torna

12 09. Bozsik program utánpótlás labdarúgó torna
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Könyvtár:

Beiratkozott olvasók száma: 343 fő

Éves viszonylatban a 234 nyitvatartási napon személyes használat 3195 alkalom, ebből 

435 14 éven aluli. Távhasználat 72, ebből 4 -en 14 éven aluliak.

Dokumentumforgalom

A kölcsönzött dokumentumok száma 5014. Nyomtatott dokumentum 4259, audiovizuális 

324.

Könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en keresztül 9db 

Használói képzések száma DJP Program

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések száma 2 alkalom

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma 20 fő.

4. Intézmény telephelyeinek állapota:

Művelődési ház:
Előtér- felújítva 2018 

Nagyterem- felújítva 2018 

Földszinti folyosó- felújítva 2018 

Földszinti személyzeti illemhely-felújítva 2018 

Földszinti illemhely- felújítva 2015 

Nyílászárók cseréje- beltéri 2018, kültéri 2016 

Homlokzati szigetelés- elvégezve 2016 

Napelem park kiépítése a tetőn- 2015 

Ifjúsági Klub- felújítva 2018 

Emeleti irodák 2db- felújítva 2018 

Emeleti folyosó-felújítva 2016

HERENDI Ferenc
Igazgató

hercndi-lercncif/ timail com

i't Központ

HARKÁNY



Ucu'káríy VÓA'Oií/ Könyvtár, KulXxu'álő&-~ é* Sport Központ 
MÚ VELŐVÉSI HÁZ
7815 H<wká,t%y} KcniottK Lcvjcn utca, 2/A. 3

HARKÁNY
Harka terem- felújítva 2016 

Emeleti illemhely-felújítva 2016 

Könyvtár- felújítva 2016 

Ifjúsági pont iroda- felújítva 2018

Műszaki problémák és felúiitásra váró helyiségek:

A legnagyobb problémát, a nagy részvételű és a nyári időszakba tartandó 

rendezvényeknél, a nagyterem és az előtér klímatizálásának hiánya okozza. A kiépítés 

költségét indikatív ajánlatok begyűjtése után a képviselő-testület elé terjesztem, a 2019. 

költségvetés tárgyalásakor.

A villamos, víz és fűtési hálózat esetleges hibáit folyamatosan orvosoljuk, a ház jelenlegi 

állagát, az esetleges hibák azonnali karbantartásával megóvjuk.

Felújításra váró helyiségek állapota és a felújítás várható ideje:

Konyha és konyha raktár, állapota: erősen felújításra szoruló. A felújítás tervezet időpontja 

2020

Népművelő irodák: az egyik közepes állapotú, jelenleg felújítást nem igények, a másik 

állapota gyenge állapotú, felújítása az idei évben várható.

Páncélterem: erősen felújításra szoruló, felújítás tervezet időpontja 2020

Dolgozói iroda: erősen felújításra szoruló, felújítás tervezet időpontja 2020

Alagsor és alagsori próbaterem: erősen felújításra szoruló, felújítás tervezet időpontja 2020

Bolqármúzeum:

Felújítása megtörtént, klímatizálására javaslatot teszek a 2019. évi költségvetés 
tárgyalásakor,

Igazgató
herendi.ícrcnc a  qmail.com
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Tereheqyi Faluház:

Az épület karbantartást igényel: homlokzati festése a felvizesedések miatt omlik, 
ugyanezen hibából kifolyólag az előtérben és a nagyteremben is fent áll ez a hiba.

Sportcsarnok:

Fűtés:

2016-ban telepítették sportcsarnokunkba az apríték kazánt, azzal a célzattal, hogy a 
költséges gázkazán fűtést kiváltsa. 2017-ben a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően egy 
az apríték tárolására alkalmas konténer is kihelyezésre került, a próbaüzem után 
hibamentesen üzemel, persze az automata adagoló beszerelése is sokat segített. Mostanra 
a fűtési költség ennek köszönhetően körülbelül a negyedére csökkent.

Beázás:

A sportcsarnok legfontosabb problémája a használhatóság szempontjából a beázás. Azért 
a legfontosabb, mert beázás észlelése esetén bárminemű sportot azonnal be kell szüntetni 
a baleset-veszélyessége miatt.
A tetőszerkezet úgy lett kialakítva, hogy oda kb. 400 m2-nyi bádog került, mivel a tető ív 
felső részének nincs esése és így oda cserép nem kerülhetett. A bádog közepén egy 
polikarbonát található, hogy természetes fény is kerüljön a játéktérre.
Ezen töredezett és a vizet elvezető polikarbonát cseréje 2017-ben megtörtént, ami nem 
csak a beázás egyik lehetséges okát szüntette meg, de vastagabb fala magasabb szintű 
hőszigetelő tulajdonságokkal bir. 2019 februárjában készül el a tanulmány, mely fel fogja 
tárni a beázás valódi okát. Ehhez árajánlat is fog párosulni, hogy a kijavítására a költségek 
tervezhetők legyenek.

Elektromosság:

2015-ben a felújítás során az irányfények elektromos hálózata biztosan sérült, így azt 2016- 
ban újra kellett vezetékelni, illetve a lámpatestek is lecserélésre kerültek. Ennek az 
összköltsége 330.000.- Ft volt. 2018-ban ezekkel probléma nem adódott, esetleges 
meghibásodásuk miatti lámpatestek cseréje folyamatos.

Világítás:

Jelenleg a sportcsarnok játékterén 52 db 400 wattos fémhalogén reflektor gondoskodik a 
világításról. Ez korszerűtlen és költséges, Elöbb-utóbb ezt ki kell váltani. Erre egy évvel 
ezelőtt még arra gondoltunk, hogy a „led” technológia alkalmas erre. Mostanra kiderült, 
hogy 12 méter magasból sugárzó led reflektor ( ami a talajon mérhető, a fémhalogénnel 
azonos fényerősséget tud) az 300 wattos teljesítménnyel éor-nagyecidrága (70-100 ezer 
forint darabja) és a sportolót megvakítja. így továbbra is e^zef a ‘tecfth^Jogia világítja meg a 
küzdőteret. Ezek generál cseréje /lámpatest, gyújtó, tra ^ fa jn á to r, kompenzátor / cseréje

a
r ° ■< u ' -'' XrN b* HERENDI Ferenc

N? /
Á J - Igazgató

)ch?nc a umatl.com
'vf-Síj p i n ' f / "
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2018 év végén megtörtént, így az most tökéletes. Ami a következő kihívás a világítás terén, 
felmérni a küzdőtéren kívüli egyes neoncsövek költségét, mely nagyon hamar 
megtakarítást generálhat.

Kondenzáció

A nyári hónapokban nagyobb versenyeken számtalanszor előfordul a nagymértékű 
páralecsapódás, amely a csarnok vendégeit is zavarja.
Ez természetesen a tetöfólia hiányára, az északi oldal szigetelésének hiányára és a 
szellőztető rendszer nem megfelelő kiépítésére, tervezési hibára vezethető vissza.
Erre a problémára megoldás a tetőszerkezet tetejének irányába történő szellöztetök 
telepítése

Internet:

Felgyorsult világunkban egy normális wifi lefedettség már elengedhetetlen. Egy wifi központ 
kiépítése alkalmassá tenné a sportcsarnokot élő közvetítések sugárzására.

yt Központ

HARKÁNY

5. Pénzügyi beszámoló:

Az alábbi táblázat, előzetes pénzügyi adatok alapján készült. A tényleges zárszámadást, a 
Pénzügyi Osztály május hónap végéig terjeszti a képviselő testület elé. A pénzügyi 
osztályvezető asszony tájékoztatása szerint, a fent leírtak alapján, nem kizárt némi változás 
a zárszámadásnál.

HERENDI Ferenc
Igazgató

herendi Jbronc ('ramail.com



H a rk á n y  V arosa  K övw rtcu, K u ltu r á lis ' c* S p ort K ö jfx n it  

M Ű  VE LÖVI'Sí HÁZ
7815 flarkcuxy, Kossuth Lajos u £ U u  2/A 
+3672/480 459
í’.iii luuyyunit velndoyhu£ry^\,riUii:CO!in HARKÁNY

A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sportközpont 

2019. évi munka és szolgáltatási terve

Harkány, 2019 02 28

HERENDI Ferenc 
Igazgató

herendi.ferene a e mail r o m
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1. Általános feladataink, szakmai céljaink:

A 2019. évben az intézmény célja, fö céljai közé tartozik, az eddigieknél színesebb és meg 

színvonalasabb programok megvalósítása. Az idei évben ehhez mind a szakmai, mind az 

anyagi erőforrásaink a rendelkezésre állnak. A város képviselö-testülete 198/2018.(XI1.20A 

számú határozatával fogadta el, a 2019. évre vonatkozó rendezvénynaptárt, ami alapján el 

tudtuk kezdeni az idei évi programokat szervezni. Emellett célunk, hogy a nyertes EFOP 

pályázatok kereten belül, új és hasznos programokat szervezzünk, az EFOP 1.5.3, 1.2.11 és 

3.3.2. pályázatok rendezvényeire kiirt közbeszerzéseket elnyerő cégekkel együttműködve. 

Fontos a lakosság és a turisták megfelelő tájékoztatása, ezért kollégáimmal törekszünk arra, 

hogy az említett célcsoportok mindennemű igényeit kiszolgáljuk. Szamunkra fontos a 

könyvtár megismertetése az emberekkel. így az intézmény falain kivid, az idei évben is a 

strandszezon alatt strandkönyvtárral várjuk varosunk lakóit és vendégeit. Meggyőződésünk, 

hogy meg a mai rohanó digitális világban is fontos a könyvek szeietete, így könyvtári 

állományunkat a lehetőségeinkhez képest, minőségi dokumentumokkal bővítjük. Célunk, a 

tanórai testnevelés órákon kívül, az akár a2  egyesületi keretek, akár a szabadidős keretek 

között megrendezésre kerülő sportprogramoknak megfelelő helyszínt, időbeosztást és 

minőségi szolgáltatást biztosítani.

2. Tárgyi, infrastrukturális és létesítményi feltételeink:

Intézményünknek, a képviselő-testület és a városvezetés döntéseinek értelmében, az elmúlt 3 

évben lehetősége nyílt új eszközök (sörpadok, hang és fénytechnika, szerszámok, 

takarítógép, szállítóeszközök, pop up sátrak, mobil asztalok és székek stb.) beszerzésére, 

v alamint a l égi eszközök javítására és pótlására. Intézményünk telephelyeinek állapota
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nagyrészt felújított, az eddigi tendencia alapján, a még feliijílallan létesítményeket evTÖl-é\re 

felújítjuk. 2019-ben a város elfogadott költségvetésé lehetővé teszi, hogy a Sportcsarnok tető 

beázási problémáit megoldjuk, az öltözők aljzat burkolatát, vizesblokkjait felújítsuk,

padlózatot cseréljünk a fitness teremben, a Terehegyi faluház vizesedéséből adódó 

problémákat kijavítsuk és a művelődési ház mellett parkot hozzunk létre.

Informatikai eszközeink közepes állapotuk, fejlesztést es bővítést igényelnek, amely 

problémára a nyertes CFOP 4 17, pályázat fog megoldást ny újtani.

3, Személyi feltételek, gazdálkodás és pályázatok:

Az intézmény személyi állománya, megfelelően képzet, létszám adataink a feladatainkhoz 

képest, időszakosan alkalmi munkavállalók és diákmunkások bevonásával megfelelő.

Gazdálkodásunk stabil, a 2019. év, a második AFA kör hatálya alá tartozó teljes gazdasági 

évünk lesz Bevételeink az eddigi evek tendenciái alapján várhatóan növekedni fognak az 

idei évben is. Pályázati aktivitásunk erős, hiszen több nyertes pályázat lebonyolításában 

aktívan reszt veszünk, nyilván minden lehetőséget megragadunk. így az idei évben a modern 

falu program által kiírt művelődési intézmények fejlesztésére szóló pályázaton reszt 

kívánunk venni.

4. hgyüttmüködés, kapcsolatok:

Munkák során szoros és szakmai együttműködést ápolunk, a város vezetésével, a város által 

üzemeltett intézményekkel, a helyi iskolával, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel, a Harkányi 

Gyógyfürdő Kórházzal, a helyi TDM-el. a Nemzetiségi Önkormányzatokkal es a Kulturális, 

valamint Sportegyesületekkel is. A szoros szakmai együttműködést a 2019. évben is fent
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szeretnénk a régió más knltuialis szervezetei, valamint testvertelepülésemk kulturális 

szervezetei felé is

5. Szolgáltatási terv:

A szolgáltatási teivet a 2019, évi munkaterv melléklete tartalmazza



Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév 2019
Település neve Harkány Varos
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja Költségvetési. sisfirv
Közművelődési intézmény neve Harkány Városi Könyvtár. Kiilturálís-és Sportközpont
Közművelődési intézmény székhely címe 7815 Harkány. Kossuth Lajos utca 2/a.
Ellátott alapszolgáltatások Kultv 76. § (3) bekezdés a) b) c) d) c) 0
Felelős vezető neve Herendi Ferenc
Szakmai vezető neve Herendi Ferenc
Kitöltő neve és beosztása Herendi Ferenc igazgató
Kitöltő lelcfonszáma 36308685334
Kitöltő c-mail címe íipigmii.fpi ftncfflnrcKHt.V qni

Jóváhagyási záradék

HARKÁNY VÁROS település önkormányzata a szolgáltatási tervei a 2019. évi munkaterv részeként a 
határoztalával jóváhagyta.

számú
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS- ÉS IDEGENFOGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK  

 

2019. március 7. napi ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

    2. oldal előterjesztés 

4. oldal megállapodás tervezet 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2019. 

évi pénzeszköz átadásról és annak felhasználási 

feltételeiről szóló megállapodás jóváhagyása 

Melléklet: Megállapodás  
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2019. március 7. napján tartandó ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Turisztikai Egyesülettel a 2019. évi pénzeszköz 

átadásról és annak felhasználási feltételeiről szóló megállapodás jóváhagyása 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

Tisztelt Bizottság! 

Harkány Város Önkormányzat és a Harkányi Turisztikai Egyesület 2011. július 21-én 

egymással Közép-távú Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KEM) kötöttek, 

amelyet egységes szerkezetbe foglalva, 2012. július 30. napján módosítottak. Az 

együttműködési megállapodás VIII.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott 

DDOP-2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási, 

valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig – azaz a 2019. év végéig - 

szól.  

A módosított, hatályos KEM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó Önkormányzat vállalta, 

hogy a KEM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással megnövelt összegű 

idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai Egyesületnek.   

A KEM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi 

költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb, mint az 

előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének 20%-a. A IV.2. 

pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás összegéről évente április 

15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete. (A tavalyi évi támogatás felhasználásáról 

szóló beszámoló még nem készült el – az erre rendelkezésre álló határidő sem telt még le-, erre 

tekintettel a 2018. évi TDM - beszámoló a képviselő-testület későbbi ülésén kerül majd 

napirendre.) 

A megkötött szerződés rendelkezéseinek megfelelően tehát az önkormányzat 2019. évi 

költségvetési rendeletének tervezetébe beépítésre került a pályázat alapján vállalt és a 

szerződés szerint megállapítható lehető legkisebb összegű támogatási díj, (IFA-bevétel 

állami támogatással növelt összegének 20%-a.) Ezen összeg csökkentésére a pályázati és élő 

szerződési kötöttségek miatt nincsen mód.  

Az ilyen módon átadott támogatási összeget az Egyesületnek egyfelől a KEM-ben vállalt 

feladatok tartós ellátására kell fordítania, különösen: egész évben nyitva tartó turisztikai 

információs iroda működtetése, települési és térségi marketing feladatok tekintetében a 

kifejezetten turisztikai jellegű és célú megjelenések előkészítése, összehangolása és végzése, 

saját költségen történő részvétel turisztikai kiállításokon és vásárokon stb.  

A KEM VII. fejezete az egyesület kötelezettségeiről szól; annak 5. pontja pedig az alábbiakról 

rendelkezik: 

„Desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatok körében az Egyesület 

feladatkörébe tartozik saját rendezvényeinek illetőleg Harkány Város Önkormányzatával 

kötött, pénzeszközök átadásáról szóló megállapodásban rögzített rendezvények, valamint a 
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másoktól szerződéssel átvett rendezvények előkészítése és lebonyolítása saját költségén, egyéb 

rendezvények sikeres lebonyolításának szakmai segítése erre irányuló felkérés alapján.” 

A fenti szerződéses rendelkezés tehát lehetővé teszi, hogy a pénzeszköz átadására vonatkozó 

éves megállapodás ne csak az átadandó éves támogatási összeget és annak ütemezését 

tartalmazza, hanem módot ad arra is, hogy a Harkányi Turisztikai Egyesület, mint TDM-

szervezet, a pénzeszközök átadására vonatkozó éves megállapodásban rögzített feltételekkel 

részt vállaljon az önkormányzat által abban megjelölt rendezvények lebonyolításából és 

költségeinek viseléséből is.  

Erre tekintettel az előterjesztéshez csatolásra került a 2019. évre vonatkozó pénzeszköz-átadási 

megállapodás, amelyet - élve az önkormányzat keret-megállapodásban biztosított lehetőségével 

és jogaival – kiegészítettünk a pénzeszköz felhasználására irányuló, rendezvények 

költségátvállalására is kitérő rendelkezésekkel.  

Baksai Endre Tamás, polgármester úr Végi János, egyesületi elnökkel történt előzetes 

egyeztetésének eredményeképpen az Egyesület vállalta, hogy az önkormányzat által 2019. 

évben – a hatályos költségvetési rendelettel összhangban átadásra kerülő 48.502.000,-Ft 

összegű pénzeszközből a 2019. évben összesen 22.157.500,-Ft-ot biztosít a csatolt 

megállapodás alapján programok lebonyolítására. 

A megállapodást az előterjesztéshez csatoltuk. Mivel az Egyesületnek az idei évben már 

jelentkezett kötelezettségvállalása, és a forrás a 2019. évi, elfogadott költségvetési rendeletbe 

beépítésre került, a megállapodást sürgősséggel alá kellett írni, amely 2019. február 25-én 

megtörtént. Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el! 

 

Határozati javaslat: 

A Harkányi Turisztikai Egyesülettel megkötött, 2019. évi pénzeszköz átadásról és annak 

felhasználási feltételeiről szóló megállapodás jóváhagyása 

 

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Harkányi Turisztikai Egyesülettel (7815 

Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli: Végi János, elnök) a 2019. évi pénzeszköz átadásról 

és annak felhasználási feltételeiről szóló, február 25-én a Felek által aláírt megállapodást az 

előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

Harkány, 2019. március 2. 

       Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k. 

         

        



MEGÁLLAPODÁS

(2019. évi pénzeszköz átadásról és annak felhasználási feltételeiről)

Amely létrejött egyrészről Harkány Város Önkormányzat (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi 
S. u. 2-4. képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester) mint pénzeszközt átadó, a 
továbbiakban: Átadó;

másrészről a Harkányi Turisztikai Egyesület (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., képviseli: 
Végi János, elnök; bankszámlaszám: 50800173-11004132) mint pénzeszközt átvevő -  a 
továbbiakban: Átvevő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények:

1.1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy 2011. július 21-én egymással Közép-távú 
Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: KÉM) kötöttek, amelyet egységes 
szerkezetbe foglalva, 2012. július 30. napján módosítottak. Az együttműködési 
megállapodás VJH.1. pontja szerint annak hatálya az ott is meghivatkozott DDOP- 
2.1.3/B-2009-0006. és DDOP-2.1.3./B-11-2011-0004. számú projektek megvalósítási, 
valamint az azt követő 5 éves kötelező fenntartási időszak végéig -  a 2019. évig - szól.

1.2. A fenti pont szerinti, módosított, hatályos KÉM V.8. pontja alapján a pénzeszközt átadó 
Önkormányzat vállalta, hogy a KÉM hatálya alatt a beszedett és állami hozzájárulással 
megnövelt összegű idegenforgalmi adó minimum 20%-át átadja a Harkányi Turisztikai 
Egyesületnek.

1.3. A KÉM V.6. pont alapján az évenkénti támogatás mértéke az Önkormányzat adott évi 
költségvetési rendeletébe beépítésre kerül azzal, hogy annak mértéke nem lehet kisebb, 
mint az előző évi idegenforgalmi adóbevétel állami támogatással megnövelt összegének 
20%-a. A IV.2. pont rendelkezik arról is, hogy a konkrét önkormányzati támogatás 
összegéről évente április 15-ig dönt az Önkormányzat képviselő-testülete.

1.4. A megállapodás megkötése a következő jogszabályokra tekintettel történt: az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az annak végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XD.31.) Korm.rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(1.11.) Korm.rendelet, a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény valamint az 
annak végrehajtásáról szóló 67/2008.(111.29.) Korm.rendelet és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény.

A fentiek alapján Felek a pénzeszköz átadásról és annak feltételeiről 2019. évre az alábbi
tartalmú megállapodást kötik.

2. A Támogatás összegének és az átadás feltételeinek meghatározása

2.1. Felek rögzítik, hogy a 2019. évben az Átvevő részére átadandó pénzösszeg 
mindösszesen:48.502.000,- Ft, azaz negyvennyolcmillió-ötszázkettőezer forint.

2.2. Ezen összeget Átadó részletekben fizeti meg Átvevő részére a fent megjelölt 
bankszámlaszámára történő átutalással az alábbiak szerint.



2019. január 31-ig: 3.000.000,-Ft

2019. február 28-ig: 3.500.000,-Ft

2019. március 31-ig: 3.000.000,-Ft

2019. április 30-ig: 11.751.000,-Ft

2019. május 31-ig: 2.891.500,-Ft

2019. június 30-ig: 3.319.000,-Ft

2019. július 31-ig: 10.005.000,-Ft

2019. augusztus 31-ig: 2.000.000,-Ft

2019. szeptember 30-ig: 3.035.500,-Ft

2019. október 31-ig: 2.000.000,-Ft

2019. november 30-ig: 2.000.000,-Ft

2019. december 31-ig: 2.000.000,-Ft

3. Átvevő kötelezettségei, elszámolás:

3.1. Átvevő vállalja, hogy az előző pontban részletezettek szerint átvett pénzeszközt egyrészt a 
TDM szervezet működéséi céljaira és a KÉM által meghatározott feladatainak ellátására 
használja fel, ezen belül: működési és fenntartási költségekre, személyi jellegű kiadásokra, 
tárgyi eszköz beszerzésekre és egyéb, a működésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra. 
Átvevő vállalja, hogy a támogatást másrészt - összhangban a KÉM VII.5. pontjában 
foglaltakkal -  az e megállapodásban külön nevesített rendezvények saját költségen történő 
előkészítésére és lebonyolítására használja fel a megjelölt összegek szerinti bontásban.

3.2. Átvevő vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a 
hozzájárulás tényét, és ezen dokumentumokat is mellékli a következő pontban részletezett, 
Átadó felé benyújtott beszámolójához.

3.3. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszközt egyéb bevételeitől 
elkülönítetten könyveli, valamint arra, hogy az átvett feladatok elvégzéséről és az átadott 
pénzeszköz felhasználásáról legkésőbb 2020. április 15-ig elszámol az Átadó felé. Az 
átvevő a támogatási összeg felhasználásáról írásban köteles beszámolni, amely az 
alábbiakat tartalmazza:

- A kitűzött célok megvalósítását részletező szakmai és pénzügyi leírás; amelyhez csatolni kell 
az átadott pénzeszköz felhasználást igazoló számlák, egyéb számviteli bizonylatok és a 
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok Átvevő által utalványozott, szabályszerűen hitelesített 
lepecsételt és aláírt másolatait.

- Átvevő nyilatkozatát arról, hogy a csatolt számlák alapján kifizetett összegeket kizárólag a 
jelen szerződésben meghatározott célok megvalósítására használták fel.

- A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell, azaz: a számla eredeti példányára rá 
kell vezetni jelen szerződés számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd az



egyesület törvényes képviselője aláírásával, datálva el kell látni „a másolat az eredetivel 
mindenben megegyezik” szövegrésszel.

3.3. Átadó az Átvevő által készített beszámolót a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
pénzügyi osztályán keresztül előzetesen ellenőrzi, különös tekintettel az előző pontban leírt 
tartalmi követelmények meglétére. Amennyiben a beszámoló hiányosan került leadásra, a 
pénzügyi osztály felhívja az átvevőt a hiányok tíz napon belüli pótlására. Ha az Átvevő a 
hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, az Átadó a 
pénzeszköz átadására vonatkozó szerződést a rendkívüli felmondás szabályai szerint 
felmondja, és egyidejűleg elrendeli az átadott pénzeszköz azonnali visszafizetését. 
Amennyiben az Átvevő a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, vagy 
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, és azt a megadott határidőig nem teljesíti, úgy jelen 
megállapodás aláírásával Átvevő felhatalmazza Átadót arra, hogy a visszafizetési 
kötelezettséggel érintett összeg erejéig azonnali beszedési megbízást nyújtson be Átvevő 
valamennyi bankszámlája terhére.

3.4. A fentiek szerint előkészített és a Hivatal pénzügyi osztálya által előzetesen átnézett 
beszámolót Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja; elfogadásáról, 
ill. annak elutasításáról határozatot hoz. Átadó azonban a fenitek mellett is jogosult arra, 
hogy az átadott pénzeszköz felhasználását igény szerint akár eseti jelleggel, akár 
folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzés kiterjedhet különösen: a rendeltetésszerű használat 
megvalósulásának, a vásárolt eszközök meglétének, a megkötött szerződések 
teljesedésének vizsgálatára. Ennek során Átadó jogosult arra, hogy az Átvevő 
nyilvántartásaiba, könyveibe oly mértékig betekintsen, hogy az átadott pénzeszköz 
szabályszerű felhasználását ellenőrizni tudja.

3.5. Átvevő az átadott pénzeszközből beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére 
a KÉM érvényességének hatálya alatt nem jogosult; azokat köteles rendeltetésszerűen 
használni, azok állagát megóvni, karbantartásukról gondoskodni.

4. A fel nem használt, illetve nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatások 
visszafizetése

4.1. Ha az átvevő által kitűzött célok önhibáján kívül részben vagy egészben meghiúsulnak, 
ennek tényét Átvevő köteles haladéktalanul bejelenteni Átadónak, ezzel egyidejűleg az 
átadott pénzeszköz felhasznált részéről a 3. pont szerinti beszámolót el kell készíteni és a 
fel nem használt, átadott pénzeszközt vissza kell utalnia átadó részére.

4.2. Amennyiben Átvevő neki felróható okból a KEM-ben valamint e megállapodásban 
meghatározott célt részben vagy egészben nem teljesíti, köteles az átadott pénzeszközt teljes 
egészében Átadó felhívására, az általa megjelölt határidőig részére visszautalni.

4.3. Amennyiben az Átadó megállapítja, hogy Átvevő az átadott pénzeszközt részben vagy 
egészben szabálytalanul, nem szerződésszerűen használta fel, Átadó a megállapodást a 
rendkívüli felmondás szabályai szerint, a nem jogszerűen vagy nem szerződésszerűen 
felhasznált támogatás összegének egyidejű visszakövetelése mellett jogosult megszüntetni.



Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben a jogosulatlanul vagy nem 
szerződésszerűen felhasznált támogatást a felhívásban megjelölt határidőre visszafizeti 
Átadó részére.

5. Az átadott pénzeszköz rendezvényekkel kapcsolatos felhasználása

5.1. Felek egybehangzóan állapítják meg, hogy a 2. pontban megjelölt teljes támogatási 
összegből, figyelemmel a 3.1. pontban megjelölt kettős célra -  és a KÉM VII.5. pontjában 
biztosított szerződéses lehetőségre Átvevő mindösszesen 22.157.500,-Ft, azaz 
huszonkettőmilliő-egyszázötvenhétezer-ötszáz forint összeget köteles fordítani a Harkány 
Város Önkormányzat képviselÖ-testülete által elfogadott, 2019. évre vonatkozó hatályos 
rendezvénynaptárban szereplő egyes rendezvények előkészítési és lebonyolítási 
költségeire.

5.2. Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő a támogatás rendezvényekkel érintett részéről is 
a 3. pont szerinti tartalommal és szabályok szerint számol be és számol el.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Átvevő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy fennálló köztartozása nincs, és a 
szerződés aláírására érvényes felhatalmazással rendelkezik.

6.2. Átvevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a közpénzekből 
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ és 8.§ szerinti 
összeférhetetlenség vagy érintettség az Átvevő szervezetét érintően nem áll fenn.

6.3. Ezen megállapodást Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 2019. évi
költségvetési rendeletével összhangban......./2019.(....... ) számú határozatával hagytajóvá.
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját 
kezűleg írták alá.

Harkányi Turisztikai Egyesület 
Pénzeszköz Átvevő 
Képv: Végi János, elnök

)/A—
Urmankovics Ágota, pü. ov.

Pénzügyi ellenjegyző:
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