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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban felmerült egy új piac szabályzat megalkotásának gondolta, amelynek
indoka az a tény, hogy a piacszabályzat átfogó felülvizsgálatára 2012 óta nem került sor.
A jelenleg hatályos szabályzat 2012 áprilisában született, többször került korrigálásra, de
lényeges felülvizsgálaton nem esett át. A piacon árusító bérlők bérleti díjainak összege utoljára
2011. április 1. napjáról emelkedett, azóta a jelenleg hatályos díjszabás van érvényben. Emellett
több alkalommal is döntött a képviselő-testület (2015 óta minden évben) időszakos bérleti díj
csökkentések engedélyezéséről is. A bevételi források szintje a kiadásokhoz képest
majdnem egy évtizedes hátrányban van, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum
2011 óta (amikor is a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a
teljes
munkaidő
teljesítése
esetén
2011.
január
1-jétől
havibér alkalmazása esetén 94.000 forint volt, míg 2020-ban a garantált bérminimum 210.600,Ft) 224 %-os mértékben emelkedett, amely érintette a piacon dolgozó önkormányzati
foglalkoztatottak helyzetét is.
Emellett elodázhatatlan a piac korszerűsítésének legalább lépésenkénti megkezdése, ennek
első állomása a jelenleg zajló őstermelői piacot érintő beruházás. Ennek elkészültét követően
az érintett részen egy sokkal szebb, komfortosabb környezet áll majd a bérlők és vásárlók
rendelkezésére.
Mindezeken felül a piacon árusító bérlők és a piacfelügyelők jelzései alapján is több esetben
érkeztek kisebb-nagyobb karbantartási munkákra, felújításokra vonatkozó megalapozott
jelzések/kérelmek, amelyekhez megfelelő forrást kell találni. (Pl. pékség tetőszerkezete.) Ehhez
nyújtana némi segítséget a bérleti díjak emelkedéséből származó bevétel-növekmény.
A fentiek alapján a piac üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételi források tíz évvel ezelőtti szinten
tartása a továbbiakban nem tartható. Emellett javasolt a kettős díjszabás évtizedes
alkalmazásának megszüntetése is az átláthatóság és ezzel összefüggő viták elkerülésének
érdekében. Ezen kívül a bérlők terheit könnyítené a korábbi gyakorlat szerint alkalmazott,
egyszeri igénybevételi díjak eltörlése.

A fent írtak okán szükségesnek látszik egy olyan piac szabályzat elfogadása, mely
alkalmazkodik a jelenlegi igényekhez és viszonyokhoz. Ebből kifolyólag a Piacfelügyelő
bevonásával megvizsgáltuk a piac szabályzat teljes tartalmát és annak mellékleteit is. A
végleges, javasolt mellékleteket az előterjesztéshez csatolt tervezet tartalmazza.
A legfontosabb változások az alábbiakban foglalhatók össze:

a.) Általánosságban elmondható, hogy az egyes bérleti díjak, szünetelési költségek
nagyságrendileg 30%-kal emelkednének. (Az utolsó, 9 évvel ezelőtti emelés is ilyen
mértékű volt egyébként.) Mivel a bérlők jelenleg is épp egy kedvezménnyel érintett
periódusban vannak, a javaslat szerint az emelt összegek az új szabályzat hatályba
lépésétől, 2020. április 1. napjától terhelnék a bérlőket. Az áprilisi hatályba lépés
elegendő felkészülési időt biztosít mind a bérlők, mind a piacfelügyelet dolgozói
számára.
b.) Az új piac szabályzat a bérlők terheit könnyítendő eltörölné az egyszeri igénybevételi
díjak megfizetésének kötelezettségét, így az erről szóló fejezetet nem tartalmazná, így
a szabályzat a továbbiakban összesen VIII. fejezetből állna.
c.) Az új szabályzat egységesíti a díjtételeket, megszűnik a harkányi-vidéki kettős tarifa.
d.) Az egyes bérlemények raktárkénti kedvezményes bérlési lehetősége április 1. után már
csak a pavilonok (csarnokban lévő üzletek) esetében lenne lehetséges, a
szervizüzleteknél és a vásári sátorhelyek esetében nem, ezeket a jövőben normál tarifa
megfizetése mellett lehetne igénybe venni raktári funkció esetén is. A pavilonok esetén
azért indokolt a korábbi gyakorlat fenntartása, mert az ott lévő bérlők valóban „kifelé”
árusítanak, és kipakolási díjat valamint bérleti díjat is fizetnek.
e.) A nyitvatartási idő az 1. számú melléklet alapján szintén módosulna; a május 1 szeptember 30. közötti időszakban hétfőtől-péntekig 8.00-17.00 óráig, ugyanebben az
időszakban szombati napon 8.00-16.00 óráig lenne a piaccsarnok és a vásár nyitva
tartása és az árusítás ideje.
Tekintettel arra, hogy a szervizüzletek jelenleg felújítás alatt állnak, azok bérleti díjai a felújítást
követően kerülnek kialakításra. A megfelelő felkészülés biztosítása érdekében az új
szabályzat 2020. április 1. napján lépne hatályba.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a mellékelt szabályzat-tervezetet tárgyalják meg és arról
dönteni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:
Döntés az új piac szabályzat elfogadásának tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új piac szabályzat elfogadásának
napirendjét megtárgyalta és a Szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal, 2020. április
1-i hatályba lépéssel elfogadja.

VAGY
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új piac szabályzat elfogadásának
napirendjét megtárgyalta és a Szabályzatot 2020. április 1-i hatályba lépéssel az alábbi
módosításokkal fogadja el.
………..

Határidő: 2020. április 1.
Felelős: Polgármester, piacfelügyelők

Harkány, 2020. 01. 20.
dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat tulajdonában levő
Piac üzemeltetési szabályzata
egységes szerkezetben
A Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vásárokról, a piacokról és a
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet alapján az alábbi szabályzatot
alkotja.
I.
A szabályzat hatálya
1. A szabályzat hatálya kiterjed a Harkány Város közigazgatási területén 2373/13 és a 2391
hrsz-on működő zöldséges piacra, vásárra, vásárcsarnokra, és az ezeken értékesítő,
szolgáltató tevékenységet folytatókra illetve az ott vásárlókra.
2. A szabályzat hatálya nem terjed ki az egyéb, a város közigazgatási területén esetenként
engedélyezett árusítókra.
II.
Általános rendelkezések
1. Harkány Város piacai és vásárai: a zöldséges piac, a vásárcsarnok és vásár, melyek
fenntartója és üzemeltetője Harkány Város Önkormányzata.
2. A piacon és vásáron alkalmazott díjszabásról a fenntartó dönt.
3. A zöldséges piac, a vásárcsarnok és a vásár nyitvatartási idejét az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
4. A fenntartó a piac és a vásár működési rendjének biztosítására és fenntartására
piacfelügyelőt alkalmaz, aki e szabályzatban foglaltak szerint jogosult és köteles eljárni.
5. A piacfelügyelő jogosult és köteles e szabályzat szerint:
- rendszeresen ellenőrizni a vonatkozó jogszabályokban és e szabályzatban foglalt
előírások megtartását, és hiányosság észlelése esetén saját hatáskörben vagy a
hatóságok értesítésével intézkedni;
- a helyfoglalási díj, illetve bérleti díj beszedésére;
- a helyhasználat megvonására attól, aki a piac és vásár rendjét ismételten,
figyelmeztetés ellenére megzavarja;
- szabálysértési eljárás kezdeményezésére;
- bérleti
szerződések
megkötésének,
módosításának,
felbontásának
kezdeményezésére;
- a zöldséges piacon helyszíni bejárást végezni és az áru eredetének igazolását
vizsgálni.
6. A piac és vásár fenntartója saját hatáskörben külön szolgáltatásokat nyújthat a
vállalkozók és vásárlók részére, megállapodás illetve szerződés szerinti díjtételért. A
szolgáltatások igénybevételének rendjét és idejét, a fenntartó határozza meg.
7. A piac és vásár területén szerencsejáték folytatása tilos.

III.
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A piaci árusítás feltételei
1. A vásár, a piac és vásárcsarnok területén létesített üzlet és árusítóhelyek
működésére, az üzletkörökbe tartozó áruk forgalmazására - ideértve a jövedéki
termékek árusítását is – a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
2. A vásáron az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások
megtartásával az áru-és termékértékesítésen kívül vendéglátó-ipari, kölcsönző,
megőrző, valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység is
folytatható.
3. A vásáron vendéglátó tevékenység csak a szakhatósági engedélyek alapján üzletben
vagy büfékocsiban folytatható.
4. A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, a gazdasági társaságok,
illetőleg egyéb szervezetek árusító tevékenységük helyén kötelesek kihelyezni a
cégük azonosítására alkalmas táblát, feliratot.
IV.
Árusításra jogosultak
1. A vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.
2. A vásáron és piacon egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi
szervezet, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartott kistermelő, népművész, népi
iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint magánszemély árusíthat.
3. A zöldséges piacon csak őstermelők árulhatnak, érvényes őstermelői igazolvány
birtokában.
4. A vásáron árut az hozhat forgalomba, illetőleg a III.2. pontban meghatározott tevékenységet
az folytathat, aki az áru forgalomba hozatalára, a tevékenység folytatására jogszabály
alapján jogosult és a piacon bérleti szerződéssel rendelkezik.
V.
A piacon forgalomba hozható áruk
1. Az élelmiszerpiacon illetve a vásárcsarnokban élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer
nyersanyag, élő és művirág, mezőgazdasági termék, karácsonyi fenyőfa, vetőmag,
virágföld árusítható. Mezőgazdasági termékből előállított nyers élelmiszer, élelmiszer
nyersanyag csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet mellett
árusítható.
2. A termelők kötelesek a vegyszeres növényvédelemről vezetett nyilvántartásukat
kívánságra a vevőnek és az ellenőrzést végzőnek bemutatni, a vizsgálathoz szükséges
terménymintát rendelkezésre bocsátani.
3. A mezőgazdasági őstermelő, valamint a nyilvántartott kistermelő a piacon kizárólag a
külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesíthet, az abban meghatározott
feltételek szerint.
4. A zöldséges piacon füstölt áru, töltelékáru és tört paprika nem árusítható.
5. A vásáron és piacon nem hozható forgalomba:
a.)
b.)

élő állat
erdei és mezei gomba.
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VI.
Helyhasználat
1. Kirakodni, árusítani a vásár területén csak a piacfelügyelő által kijelölt helyen lehet, bérleti
szerződés vagy helyfoglalási díj megfizetését igazoló bizonylat birtokában.
2. A Piacfelügyelőség által kijelölt hely önkényesen nem váltható meg, nem cserélhető el,
másnak ellenszolgáltatásért, vagy ingyenesen sem adható át.
3. A megváltott helyjegyet a használó a tevékenységének ideje alatt köteles megőrizni, és azt
ellenőrzéskor felmutatni.
4. A vásározó félnapos helyfoglalás esetén is az egész napra meghatározott díjat köteles
megfizetni.
5. A zöldséges piacon az elárusító helyek havi vagy napi díjért adhatók ki.
6. A vásározónak huzamosabb időre állandó hely biztosítható, határozott idejű bérleti
szerződés formájában, ha a havi bérleti díjat minden tárgyhó 10. napjáig, előre kifizeti.
Amennyiben a vásári sátorhely bérlője a bérleti díj megfizetésének a piacfelügyelő
felszólítása ellenére nem tesz eleget, a Piacfelügyelőség kezdeményezi a fenntartónál a
bérleti szerződés felbontását.
7. Az egy alkalomra kiadható hely naponta többször is kiadható, ha azt a helyhasználó
kiürítette és elhagyta.
8. Amennyiben a vásározó kijelölt helyét a nyitásáig nem foglalja el és késéséről a
piacfelügyelőt előzetesen nem értesíti, úgy helyét a Piacfelügyelő újból értékesítheti.
9. Az a vásári sátorhely bérlő, aki tevékenységét bármilyen okból befejezi, 30 napon belül
köteles a sátrát külön felszólítás nélkül elbontani és elszállítani, a vásári sátorhelyet tisztán
a Piacfelügyelet rendelkezésére bocsátani, kivéve ha a Piacfelügyelettel írásban más
tartalmú megállapodást köt.
10. A Vásárcsarnokban bérelt középső sorokban lévő asztalokon az áruk megengedett
kipakolási magassága legfeljebb 60 cm annak érdekében, hogy a szomszédos és a szélső
sorokban kipakolt áru ne kerüljön takarásba. A fal melletti asztalokon az áruk megengedett
kipakolási magassága legfeljebb 1 méter.
11. A Vásárcsarnokban bérelt középső sorokban lévő asztalokon az áruk 1 méter magasságig
történő kipakolásának bérleti díja 40% díjemeléssel jár.

VII.
Bérleti díj
1. A helyfoglalási díjat a ténylegesen elfoglalt terület nagysága alapján kell fizetni. A
négyzetméterenként fizetett díj szempontjából minden megkezdett négyzetméter
egésznek minősül.
2. A helyfoglalási díj mértékét a 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.
3. A vásárcsarnok és a vásár területén lévő pavilonok, sátrak és üzlethelyiségek
használatáért fizetendő bérleti díj mértékét a 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák. A
3. számú melléklet által felsorolt vásári sátrak méretei esetében, ha az érintett sátor
egyik méretnek sem felel meg teljesen, a hozzá méretben legközelebb álló díjszabást
kell alkalmazni. A többlethasználat díja az igénybevett terület nagyságához igazodóan
850,-Ft/m2 árral arányosan emelkedik.
4. A polgármester méltányossági jogkörben mérlegelve a bérleti díj tartozásra törvényes
kamatok megfizetése mellett részletfizetést engedélyezhet.
5. A vásárcsarnok és a vásár területén lévő pavilonok, sátrak és üzlethelyiségek
vonatkozásában fennálló bérleti jogviszonyokban a bérleti díj hátralékkal nem
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rendelkező bérlők számára évente 1 hónap „szüneteltetés” (zárva tartás) engedélyezhető
a 2. számú mellékletben meghatározott díjfizetés mellett.

VIII.
A piac és vásár rendje
1. Piaccsarnokban és vásáron csak jó minőségű, fogyasztásra alkalmas, az áru jellegének
megfelelő, romlatlan áru hozható forgalomba.
2. Az árusításra szánt, illetve tárolt áruk gondos kezeléséről, romlástól való megóvásáról a
tulajdonos (helyhasználó) köteles gondoskodni.
3. A helyhasználó az általános egészségügyi szabályokon kívül köteles megtartani a fenntartó
által előírt speciális közegészségügyi előírásokat is. (takarítás, féregtelenítés).
4. Az árusító az áru eredetéről, minőségéről, mennyiségéről és áráról köteles felvilágosítást
adni az ellenőrzésre jogosultnak.
5. Az áru eredetét bizonyító számlát, jegyzéket az árusnak magánál kell tartani.
6. Piac, vásár közlekedési útjai göngyöleggel, vagy áruval nem torlaszolhatók el, s a vásárlók
a vásárlásban és a közlekedésben nem akadályozhatók. A vásárcsarnokban a közlekedő utak
szélessége minimum 1,50 méter.
7. A tűzvédelmi rendelkezések betartása a piac és a vásár területén mindenkire kötelező.
8. Minden vásározó köteles a sátrában a tűzoltásra alkalmas tűzoltó-készüléket tartani.
9. A helyhasználó a tűzvédelmi berendezések hibáit, tűzvédelmi előírásokban ütköző minden
cselekményt, körülményt és a tűzesetet haladéktalanul köteles jelenteni.
9/a. A piac
területén működő büfék, sütödék bérlői kötelesek a tűz terjedését
megakadályozó ún. takaróponyvát beszerezni és a nyitva tartás ideje alatt a tűzhely
közelében készenlétben tartani.
10. Piaccsarnokban és vásáron a mezőgazdasági kistermelők és a magánszemélyek
viszonteladása tilos.
11. A vásározó a térburkolat védelme érdekében, a sátrát sátorvassal nem rögzítheti. A
Piacfelügyelőség a sátor rögzítését csak kiszerelhető tiplis vagy csavaros rögzítő
alkalmazásával engedélyezheti.
12. A vásározóknak ügyelniük kell a vásártér tisztántartására. A helyhasználó az árusítás alatt,
majd annak befejezésekor köteles árusítóhelyén a szemetet összetakarítani, majd az arra
kijelölt szeméttárolóban elhelyezni, az el nem adott romlandó árut az árusítási idő
befejeztével a piac területéről elszállítani.
13. A földről árusítani tilos, kivéve november és december hónapban fenyőfát.
14. Asztalról árusítani csak az arra kijelölt helyen szabad.
15. A téren elhelyezett központi áramelosztótól a sátrakhoz csak légvezetékkel lehet az áramot
elvezetni, az érintésvédelmi rendelkezések szigorú betartása mellett.
16. A vásári sátorban maximum 180W áramfelvétel engedélyezett, melyhez bérlő
energiatakarékos égőt köteles használni.
17. A vásári sátorhely elé engedélyezett kipakolás maximum 80 cm. A sátrak közötti utcára árut
kilógatni, vagy kirakni nem szabad.
18. A sátrak között gépkocsival parkolni tilos, a gépkocsit a ki- és berakodást követően
legkésőbb reggel 9.00 óráig az erre kijelölt parkolóban kell elhelyezni.
19. A vásár területén levő sátorért, ponyváért, gépkocsiért, utánfutóért, berendezésért és áruért,
a piaccsarnokban a berendezésért és az áruért sem az Önkormányzat, sem a
Piacfelügyelőség felelősséget nem vállal.
20. Az árusítók csak hitelesített mérleget, súlyt és egyéb mérőeszközt használhatnak.
21. Meghatározott mértékegység szerinti eladási árat a jogszabály által előírt árusítóknak jól
látható módon fel kell tüntetni.
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22. Járművek a piac vásár területén csak a kijelölt helyen és csak áruszállítás céljából
közlekedhetnek.
23. Gépjárművek csak a személygépkocsi parkolóban parkolhatnak.
24. A piacon és vásáron építményt vagy műszaki berendezést létesíteni vagy megváltoztatni
engedély nélkül tilos.
25. Piac területére kutyát és más élő állatot bevinni tilos.
26. A fenntartó kártevőirtást rendelhet el, amelyet a bérlők és helyhasználók kötelesek az
engedélyezett szerek, eszközök felhasználásával végrehajtani.
27. A fenntartó felszólíthatja bérlőt és helyhasználót az árusítóhely takarítására,
fertőtlenítésére.
28. A piac és vásár rendjét, valamint e szabályzatban foglaltakat megszegőkkel szemben a
piacfelügyelő kezdeményezheti a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását.
29. Harkány Város Önkormányzat Piac-és Vásárcsarnokának területén értékesítő, szolgáltató
tevékenységet folytató, bérleti szerződéssel rendelkező bérlők kötelesek a piac területén
lévő illemhely használatáért –a tényleges használat tényére és mértékére való tekintet
nélkül- havi bruttó 3000 Ft díjat a havi bérleti díj megfizetésével egyidejűleg megfizetni.
30. A Piac-és Vásárcsarnok területén a piacfelügyelőkön és az őrökön kívül a jelen szabályzat
1. sz. mellékletét képező nyitvatartási, árusítási időt megelőzően vagy azon túl a
piacfelügyelők engedélyével kizárólag a hivatalosan árusító tevékenységet folytatók
tartózkodhatnak.
31. A piacon és vásáron árusító egyes bérlők, akik működési profiljuk miatt jelentősebb
mennyiségű szemetet termelnek, kötelesek a bérleti szerződésükben feltüntetett módon és
összegben szemétszállítási hozzájárulást fizetni.
32. A Vásárcsarnokhoz kapcsolódó egyes létesítmények esetén a tárgyi bérleti szerződésekben
foglaltak szerint, az ott feltüntetett módon és összegben a bérlőt őrzési díj fizetési
kötelezettség is terheli.
Záradék:
Jelen új, egységes szerkezetbe foglalt Piac Üzemeltetési Szabályzatot Harkány Város
Önkormányzatának képviselő-testülete …./2020.(I.21.) számú határozatával fogadta el. Jelen
szabályzat 2020. április 1. napjától lép hatályba. Ugyanezen naptól hatályát veszti az eredetileg
70/2012. (V.02.) sz. határozattal elfogadott, 2012. május 15-től hatályos, többször módosított
Piac üzemeltetési szabályzat.
Harkány, 2020. január 21.
……………………………………..
Baksai Endre Tamás, polgármester

…………………………………………
Dr. Markovics Boglárka, jegyző

1. számú melléklet
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A piaccsarnok és a vásár árusítási ideje

A piaccsarnok és a vásár nyitva tartása, árusítási ideje
Időszakok:
A hét
napjai:
HétfőtőlPéntekig

október 01november 30.

december 01február 28./29.

március 01-április
30.

május 01szeptember 30.

8.00-17.00

8.00-16.00

8.00-17.00

8.00-17.00

Szombat

8.00-16.00

8.00-15.00

8.00-16.00

8.00-16.00

Vasárnap

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Ünnepi nyitva tartás:
- január 01. napján, március 15. napján, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn, október 23. napján,
november 01. napján, valamint december 25-26. napján a piaccsarnok és a vásár zárva tart.
- május 01. napján, pünkösdhétfőn és augusztus 20. napján a piaccsarnok és a vásár nyitva tart.
Az őstermelői piac november 01.-től április 30.-ig zárva tart, ebben az időben az őstermelői piacon az
árusítás nem lehetséges.
A piaccsarnokban és a zöldséges piacon az áru felhozatala, elhelyezése, nyitvatartási idő alatt is
megengedett.

2. számú melléklet
Díjtarifa táblázat
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Általános díjak

I.

Megállapított
díj (Forint)

1.

Fenyőfa árusítás földön 5 m2-ig (Ft/nap)

1.500,-

2.

Mozgóárusítás –fagylalt, főtt kukorica, stb. (Ft/nap)

1.000,-

3.

Büfékocsi – pavilon - elhelyezés (Ft/m2/hó 10 m2-nél kisebb nem lehet)

1.700,-

4.
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Előkert használati díja (Ft/m /hó)

1.500,-

5.

Egyéb pavilonok elhelyezése (Ft/hó) legfeljebb 5 m 2 lehet

17.500,-

6.

Piaccsarnok pavilonok utcafrontjának használati díja -kipakolás (Ft/hó)

18.000,-

7.

12-es pavilon „kipakolás” díja – a hely adottságai miatt a többihez képest
csak kisebb terület vehető igénybe
Reklámfelület (Ft/m2/hó)

10.900,-

8.

II.

Vásári sátorhely bérleti díjak (Alapméret)- az Alapmérettől eltérő
méretek díjszabását a 3.sz. melléklet tartalmazza

9.
10.
11.
12.

5 m utcafront hosszúságú sátor (Ft/hó) 5 m x 2,5 m
4 m utcafront hosszúságú sátor (Ft/hó) 4 m x 2,5 m
3 m utcafront hosszúságú sátor (Ft/hó) 3 m x 2,5 m
2 m utcafront hosszúságú sátor (Ft/hó) 2 m x 2,5 m

III.

Pavilonok (csarnokban lévő üzletek) bérleti díjai (Ft/m2/hó)

IV. Szerviz üzletek

500,-

23.000,20.000,18.000,15.000,2.000,Megállapított
díj (Forint)

13.
14.

1-2- 3 sorszámú összesen

58.000,-

4. sorszámú

19.500,-

15.
16.
17.
18.

5.,6.,16. sorszámú egyenként

19.
20.
21.

Zöldséges piacon ládánkénti tarifa
Asztal bérleti díja
Bérlet nélkül, alkalomszerű napi díj

22.
23.

Vásárcsarnokban napijegy díja
Őstermelői asztalbérlet díja

24.

Kereskedői asztalbérlet díja 4 méterig

2500
Ft/hó/m2

25.

Kereskedői asztalbérlet díja 4 méter fölött

3000
Ft/hó/m2

Sátorhely szüneteltetés díja/hó
Pavilonok és szervizüzletek szüneteltetés díja/hó
Faházak szünetelése mérettől függően/hó

26.000,10.000,15.000,7.500,/10.000,100 Ft/nap
3000 Ft/hó/m
500 Ft/2
m/nap
100 Ft/láda
3000 Ft/hó/m

8
26.

60 cm fölött

4000
Ft/hó/m2

Egyéb rendelkezések:
a.) Késedelmi pótlék a mindenkor érvényben lévő jegybanki alapkamat
kétszerese.
b.) A bérlemények raktárként történő hasznosításának lehetősége kizárólag
a pavilonok (csarnokban lévő üzletek) esetében biztosított, 13.000,-Ft/hó
díj megfizetése mellett. A díj 10.000,-Ft/hó összeg a 8-as pavilon mögött
kialakított raktár esetében, tekintettel arra, hogy a helyiség az átlagnál
kisebb területű. A szervizüzleteknél és a vásári sátraknál a raktárkénti
hasznosítás miatti kedvezményes díjfizetési lehetőség nem biztosított.

3. számú melléklet
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Vásári sátorhely bérleti díjak (alapmérettől eltérő)
utcafront
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

mélység
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
3,5
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4

m2
Összeg (Ft)
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
21
10
10,4
10,8
11,2
11,6
12
12,4
12,8
13,2
13,6
14
14,4
14,8
15,2
15,6
16
7,5
7,8
8,1
8,4
8,7
9
9,3
9,6
9,9
10,2

23000
23425
23850
24275
24700
25125
25550
25975
26400
26825
27250
27675
28100
28525
28950
29375
30735
20000
20340
20680
21020
21360
21700
22040
22380
22720
23060
23400
23740
24080
24420
24760
25100
18000
18255
18510
18765
19020
19275
19530
19785
20040
20295

10
3
3
3
3
3
3
2

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
2,5

10,5
10,8
11,1
11,4
11,7
12
5

20550
20805
21060
21315
21570
21825
15000

Tárgy: Döntés az 1837/2018. (XII.27.) Korm.hat.hoz kapcsolódó Napelempark megvalósíthatósági
tanulmány készítésére vonatkozó beszerzési eljárás
lezárásáról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. január 21. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

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

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

6. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2020. január 21. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés az 1837/2018. (XII.27.) Korm.határozathoz
kapcsolódó Napelempark megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó
beszerzési eljárás lezárásáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka jegyző
Mellékletek: ----

Tisztelt Képviselő-testület!
A „Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére napelemes rendszer kialakításának lehetőségeit
vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése és az Ajánlatkérő által jóváhagyott
koncepció tekintetében csatlakozási terv készítése és engedélyeztetése, jóváhagyási terv
átadása” megnevezéssel Harkány Város Önkormányzat közbeszerzési törvény hatálya alá
nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzata (továbbiakban: Beszerzési szabályzat) alapján
beszerzési eljárást folytatott le. Az Ajánlati felhívásban meghatározott Megvalósíthatósági
tanulmány és kapcsolódó dokumentáció elkészítése a Harkányi Gyógyfürdő fejlesztéséhez
kapcsolódik. A 1837/2018. (XII.27.) A Kormányhatározat 1.7 pont b) alpont rendelkezése
alapján a Gyógyfürdő jövőbeni üzemeltetési költségeinek optimalizálása érdekében
napelempark létesítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítését támogatja
Magyarország Kormánya.
Beszerzési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
szolgáltatás megrendelést megelőzően három a szolgáltatás nyújtására alkalmas potenciális
ajánlattévő került felkérésre, illetve a szabályzat 2.2. pontja alapján kijelölésre került a
beszerzési eljárás lebonyolításáért felelős személy is.
Az ajánlati felhívás alapján a nyertes ajánlattevő feladata napelemes rendszer kialakításának
lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése 60-100 oldal terjedelemben,
mely tartalmaz műszaki tervezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint az Áramszolgáltatói
Csatlakozási Terv készítése, engedélyeztetése, és jóváhagyási terv elkészítése és Harkány
Város Önkormányzata, mint megrendelő részére történő átadása. Az előterjesztéshez csatolt
Ajánlati felhívás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat, melyet a nyertes Ajánlattevőnek
a teljesítés érdekében el kell látnia.
A szolgáltatás sajátosságára tekintetettel az ajánlati felhívásban műszaki és szakmai
alkalmassági feltételek kerültek meghatározásra. Ezek alapján az Ajánlatkérő alkalmatlannak
minősíti az Ajánlattevőt/Ajánlattevőket, ha nem rendelkezik vagy együttesen nem
rendelkeznek az alábbi szakemberekkel:
2

A.1.1/ legalább 1 fő tervezővel, aki Épületvillamossági tervezési szakterületen (V) a
266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerint vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006.
(IV.28.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezik
A.1.2./ legalább 1 fő tervezővel, aki Energiaellátási építmények tervezési szakterület
megújuló energia építmények tervezési részterület (EN_ME) a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerint vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti
kamarai nyilvántartásba vétellel rendelkezik.
Az ajánlatok benyújtásának határideje eredetileg 2020. január 06. 16.00 óra volt, amely 2020.
január 8. 12.00 óráig meghosszabbításra került.
A szolgáltatás speciális jellegére is tekintettel a teljesítésre potenciálisan alkalmas
szervezetként az alábbi gazdasági társaságok kerültek meghívásra:
Név:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
E-mail:

GL MÉRNÖK Tervező, Szolgáltató és Kivitelező Kft.
7630 Pécs, Finn utca 1/1.
02-09-073050
somogyi.norbert86@gmail.com

Név:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
E-mail:

ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft.
7634 Pécs, Bolgár kör 10/B
02-09-069358
laszkovszy2004@elve2004.hu

Név:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
E-mail:

AKVILA-S Mérnöki és Szolgáltató Kft.
7623 Pécs, Ungvár u. 6.
02-09-077319
sas.gyula@t-online.hu

Az ajánlattételi határidőig az ajánlattételre felkért három gazdasági szereplőből három
nyújtott be ajánlatot.
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Benyújtott ajánlatokra vonatkozó összefoglaló táblázat
Ajánlattevő neve,
székhelye

Hiánypótlási
kötelezettségre
vonatkozó
információ

Ajánlattevő
szerződés
teljesítésére
vonatkozó
alkalmassága

Alvállalkozó
igénybevétele

GL Mérnök Kft. 7630
Pécs, Finn u. 1/1.

A Bíráló Bizottság
hiánypótlási,
felvilágosítási
nyújtási
kötelezettséget nem
állapított
meg,
Ajánlattevő ajánlata
teljeskörű.

Ajánlattevő
a Ajánlattevő
a 14.615.200
szerződés
szerződés
HUF
teljesítésére
való teljesítéséhez nem
alkalmasságát
kíván alvállalkozót
nyilatkozattal
igénybe venni.
igazolta.

Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó
ajánlati ár NEM a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás, mely a rendelkezésre álló
fedezetet meghaladja.

ELVÉ
2004
Mérnökiroda Kft. 7694
Hosszúhetény, Kajdy köz
7.

A Bíráló Bizottság
hiánypótlási,
felvilágosítási
nyújtási
kötelezettséget nem
állapított
meg,
Ajánlattevő ajánlata
teljeskörű.

Ajánlattevő
a Ajánlattevő
a 14.250.000
szerződés
szerződés
HUF
teljesítésére
való teljesítéséhez kíván
alkalmasságát
alvállalkozót
nyilatkozattal
igénybe
venni,
igazolta.
talajmechanikai
munkaterületen.

Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó
ajánlati
ár
a
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás, mely a rendelkezésre álló
fedezetet nem haladja meg.

AKVILA-S Mérnöki és A Bíráló Bizottság
Szolgáltató Kft. 7623 hiánypótlási,
felvilágosítási
Pécs, Ungvár u. 6.
nyújtási
kötelezettséget nem
állapított
meg,
Ajánlattevő ajánlata
teljeskörű.

Ajánlattevő
a Ajánlattevő
a 14.900.000
szerződés
szerződés
HUF
teljesítésére
való teljesítéséhez nem
alkalmasságát
kíván alvállalkozót
nyilatkozattal
igénybe venni.
igazolta.

Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó
ajánlati ár NEM a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás, mely a rendelkezésre álló
fedezetet meghaladja.
Ajánlattevő csatolta az alkalmassági követelmények
A.1.1. és A.1.2. pontjaiban meghatározott
szakember szakmai önéletrajzát, valamint
Ajánlattevő biztosítási kötvényét
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Ajánlati ár

Egyéb megállapítás

Az ajánlatok beérkezését követően a az értélekést és a bírálatot elvégeztük.
Mindezek alapján javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, mint Ajánlatkérő döntéshozójának az
alábbi tartalmú döntés elfogadását:
1.) a GL Mérnök Kft. Ajánlattevő, az ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. Ajánlattevő, és az
AKVILA-S Mérnöki és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek a
lefolytatott bírálat alapján.
2.) állapítsa meg, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó és érvényes
ajánlatot az ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. Ajánlattevő adta, ajánlata az Ajánlattételi
felhívás előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.
Az első helyezés indokolása:
Az ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. Ajánlatot tevő adta legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.
Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás előírásainak,
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes.

valamint

az

irányadó

Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas,
benyújtott nyilatkozata alapján.
Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetet, mely a bontási eljárás során ismertetésre
került (nettó 14.500.000,- Ft) nem haladja meg.
3.) Minderre tekintettel javasoljuk a döntéshozó felé:
az eljárás eredményes lezárását és az ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. Ajánlattevő nyertes
ajánlattevőként való kihirdetését és vele a vállalkozási szerződés megkötését.

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az
alábbi határozati javaslat elfogadására!
Határozati javaslat
Döntés „Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére napelemes rendszer kialakításának lehetőségeit
vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése és az Ajánlatkérő által jóváhagyott
koncepció tekintetében csatlakozási terv készítése és engedélyeztetése, jóváhagyási terv
átadása” tárgyú beszerzési eljárás eredményéről
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti napirendi ponthoz tartozó
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy az „„Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére
napelemes rendszer kialakításának lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány
készítése és az Ajánlatkérő által jóváhagyott koncepció tekintetében csatlakozási terv
készítése és engedélyeztetése, jóváhagyási terv átadása” tárgyú beszerzési eljárás
lezárásaként a lefolytatott bírálat alapján az alábbi határozatot hozza.
5

1 Megállapítja, hogy „Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére napelemes rendszer
kialakításának lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése és az
Ajánlatkérő által jóváhagyott koncepció tekintetében csatlakozási terv készítése és
engedélyeztetése, jóváhagyási terv átadása” tárgyú beszerzési eljárásban a GL
Mérnök Kft. Ajánlattevő, az ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. Ajánlattevő, és az
AKVILA-S Mérnöki és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be,
mindhárom gazdasági társaság ajánlata érvényes.
2 Megállapítja, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó és érvényes
ajánlatot az ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. Ajánlattevő adta, ajánlata az Ajánlattételi
felhívás előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben
megfelel. Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére
alkalmas, benyújtott nyilatkozata alapján. Ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetet, mely a bontási eljárás során ismertetésre került (nettó 14.500.000,- Ft) nem
haladta meg.
3

A képviselő-testület megállapítja, hogy a lefolytatott beszerzési eljárás eredményes
volt, a legjobb ár- érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag
legelőnyösebb, érvényes ajánlatot az ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft. 7694
Hosszúhetény, Kajdy köz 7. Ajánlattevő adta, ajánlata az Ajánlati felhívás és a
beszerzésre vonatkozó dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, aki ezzel a tárgyi beszerzési eljárásban
nyertes ajánlattevő lett.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Harkány, 2020. 01. 20.

Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző
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Tárgy:

Nemzetiségi
együttműködési
felülvizsgálata.

önkormányzatok
megállapodásainak

Melléklet: Együttműködési megállapodások

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020. január 21-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

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

-

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

határozat

Egyszerű többség
2

oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2020. január 21. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásainak
felülvizsgálata.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 80. § (2)
bekezdése szerint:
„A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a
területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a
feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig,
általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell
vizsgálni.”
A nemzetiségi törvény fent hivatkozott rendelkezése alapján a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve
a Hivatal munkatársai áttekintették a jelenleg érvényes és hatályos, a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Harkányi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzattal fennálló megállapodásokat. Figyelemmel arra, hogy Harkány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről 2019. november 21. napján a 211/2019. (XI. 21.),
212/2019. (XI. 21.) és a 213/2019. (XI. 21.) számú képviselő-testületi határozatokkal a 2019. évi
választások miatt a közelmúltban korrigálásra, illetve a Harkányi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
esetében megalkotásra és megkötésre került az együttműködési megállapodás, továbbá figyelemmel
arra, hogy 2019. november 21. napja óta központi jogszabályváltozás az érintett témában nem volt, így
módosítások nélkül a legutolsó, korábbi módosításokkal egységes szerkezetű formában javasolja a
Hivatal fenntartani az együttműködési megállapodásokat.
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában Flögl Szilvia képviselő 2020. január
06. napi hatállyal lemondott elnöki tisztségéről és 2020. január 16. napján Bognárné Schubert Éva
képviselő is lemondott elnökhelyettesi tisztségéről. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a
2020. január 16. napján megtartott képviselő-testületi ülésén az elnök és elnökhelyettes lemondását
határozattal elfogadta, valamint Bognárné Schubert Éva képviselőt választotta meg elnöknek és Frank
János képviselőt elnökhelyettesnek. Az említett személyi változások átvezetése mindenképpen
szükséges az együttműködési megállapodás szövegének érintett pontjaiban.
Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal, a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Harkányi Szerb Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata tárgyában dönteni
szíveskedjék!
1. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

évi

CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
megkötött, jelenleg hatályban lévő együttműködési megállapodást
felülvizsgálta és azt a
személyi változásokra való tekintettel az érintett pontokban módosította. Az együttműködési
megállapodás egyéb pontjait változatlan formában fenntartja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

2. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal
megkötött, jelenleg hatályban lévő együttműködési megállapodást
felülvizsgálta
és
azt
változatlan formában kívánja fenntartani.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző
3. sz. Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás
tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal
megkötött, jelenleg hatályban lévő együttműködési megállapodást
felülvizsgálta
és
azt
változatlan formában kívánja fenntartani.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

Kelt: Harkány, 2020. január 08.
Dr. Markovics Bogárka, jegyző s.k.

Együttműködési megállapodás
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
mely létrejött egyrészről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi
S.u.2-4., bankszámlaszám: Takarékbank Zrt. 50800173-15392677 , adószám:15331249-2-02,
KSH statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi azonosító szám: 331241,
képviseli Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat
másrészről
Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815
Harkány, Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: Takarékbank Zrt., 50800173-15392677,
adószám: 15785215-1-02, KSH statisztikai számjel: 15785215-8411-371-02, törzskönyvi
azonosító szám: 785215, képviseli: Bognárné Schubert Éva elnök) a továbbiakban:
nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő felek – között,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2)
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:
Áht.) 26. §-sa alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal:
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat
helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési
feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.)
- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről

I.

Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein
belül – a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges
feltételeket, az alábbiak szerint:

-

-

-

-

-

Az Önkormányzat ingyenesen, legalább az Njtv-ben előírt minimális óraszámnak
megfelelő óraszámban biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak az üléseinek
lebonyolításához szükséges helyiséget, a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti
Művelődési Ház erre a célra kijelölt helyiségét, illetve közmeghallgatásaihoz,
fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház nagytermét. Az
Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az
önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A
teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény
vezetőjével.
A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a
Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési,
sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Ezen felül
szakmai segítséget nyújt a települési nemzetiségi önkormányzat részére.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
vagy az általa kijelölt személy vesz részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja.
Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre
bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat
tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal.

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi
nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat
- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht.
23.§-ban és az Ávr 24. § és 27-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:
a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban;
b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési
szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve,
c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét),

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet
felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban;
f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt;
g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket;
h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv,
akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is.
4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített
költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése által megjelölt határidőig.
III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök
kérésére készíti elő.
IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat
és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső szabályzataiban a helyi
nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A belső szabályzatok
megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási feladattal megbízott
képviselője aláírásával igazolja.
V. A költségvetési gazdálkodás rendje
A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi
önkormányzat számára.
A Kötelezettségvállalás rendje:
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési év kiadási előirányzatai
terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke Bognárné Schubert Éva, vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

Az Áht. 1. § 15. pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási
előirányzatok, és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára
a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére
fizetési kötelezettség vállalásáról szóló - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult
személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet.
Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás:
- a gazdasági eseményenként 200.000 Ft-ot el nem ért kifizetéseknél,
- a jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson alapuló
fizetési kötelezettségek,
- a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás és a külföldi
pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamveszteségéhez kapcsolódó kiadások
esetében.
A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására
vonatkozó szabályokat ezekben az esetekben is alkalmazni kell.
1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.
2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:
- a kötelezettségvállalás azonosító számát,
- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és
keltét,
- a kötelezettségvállaló nevét,
- a kötelezettségvállalás tárgyát,
- a kötelezettségvállalás összegét,
- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását,
- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá
- a teljesítési adatokat.
3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás
nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha
valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében
lekötésre került.
4. Az Áht. 36. § (5a) bekezdés alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerében több
év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra az
irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási
előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának
mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezéskor
biztosítani kell.
Pénzügyi ellenjegyzés:
1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi
önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel
és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.

2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi
ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy
aláírásával kell elvégezni.
3. Az Áht. 37. § (1) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzőnek a kormány rendeletében
meghatározott kivételekkel meg kell győződnie arról, hogy
- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett
és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet
- a tervezett kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót, a
kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét.
5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az
ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint eljárni.
Érvényesítés:
1. Az Ávr. 58. § (4) bekezdése alapján érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat a Hivatal
gazdasági vezetője, illetve az általa írásban kijelölt személy látja el. (Jakab Bernadett vagy
Orbánné Szekeres Dorottya)
2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell
- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó
Szabályzat előírásait betartották-e.
3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső
szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az
érvényesítés nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A
további eljárási szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
4. Az érvényesítés az Ávr. 59. § (2) bekezdése szerinti okmány utalványozása előtt történik.
5. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell
- a megállapított összeget,
- az érvényesítés dátumát és
- az érvényesítő aláírását.
6. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.
A teljesítés igazolása:
1. A teljesítések igazolására a kötelezettségvállaló, vagy az általa az Ávr. 57. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján írásban kijelölt személy jogosult. A teljesítés igazolására
Bognárné Schubert Éva elnök, Frank János elnökhelyettes és Hazenauer György képviselő
jogosult.
2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.
3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell
- a kiadások teljesítésének jogosságát,
- a kiadások összegszerűségét,

- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés
vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes- annak teljesítését.
4. A teljesítésigazolás
- A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni
- A teljesítés igazolás bélyegző segítségével is történhet.
A jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson alapuló fizetési
kötelezettségek, valamint a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás és a
külföldi pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamveszteségéhez kapcsolódó kiadások
esetében a teljesítésigazolást nem kell elvégezni.
Utalványozás:
1. A helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén
a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi
önkormányzati képviselő jogosult utalványozásra.
2. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra – az Ávr. 59. § (5) bekezdésében
meghatározott kivételekkel – a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott
érvényesítés követően kerülhet sor.
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor
fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez
szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt
legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal
megbízott köztisztviselőjének jelzi.
3. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra
rávezetett, más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.
4. Az utalványon fel kell tüntetni:
- az „utalvány” szót,
- a költségvetési évet,
- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát,
- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét,
- a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését,
- a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és
megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett
pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli
számlájának számát és megnevezését,
- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát,
- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását,
- az érvényesítést.
Nem kell külön utalványozni:
- a termékértékesítésből, szolgáltatásból, közvetített szolgáltatásból – számla,
egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó,
valamint
- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások kiadásait és kamatbevételeit
- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az
építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.

-

az egységes rovatrend B813. Maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó
finanszírozási bevételek teljesítését

Összeférhetetlenségi és nyilvántartási szabályok
1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk.
szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
4. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre
és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi
önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője a felelős.

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet,
számlaszáma: 50800173-15392677, adószáma: 15785215-1-02.
VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten,
önállóan vezeti.
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a
számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi
nemzetiségi önkormányzat tekintetében Bognárné Schubert Éva elnök a felelős.
3. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány
Város Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi
önkormányzatot költség nem terheli.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé.
VIII. Vegyes rendelkezések
A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:
A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:
- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;
- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt
határidőig;

- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal.
- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.
Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr.
Markovics Boglárka, Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és a jegyző által
megbízott személy (dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető) által gondoskodik a Harkányi
Német Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos teendők, határidők és együttműködési kötelezettségek megtartásáról.
Az önálló fizetési számla nyitásáról Bognárné Schubert Éva elnök a kiadmányozás rendjéről
szóló szabályzat szerint Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető gondoskodik.
IX. Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti
módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A
települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség
esetén határozatával módosíthatja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük
2019. január 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a …/2019. (I. 18.) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az /2019. (I. ….) számú határozatával megkötött és
időközben felülvizsgált együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…./2019. (XI. 21.) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a …/HNNÖ/2019. (XI. ….) számú határozatával jóváhagyta.
Rendelkezéseit 2019. november 21. napjától kell alkalmazni.
Harkány, 2019. ….hó ….nap

Harkány, 2019. ….hó ….nap

………………………………………
Baksai Endre Tamás
Harkány Város Önkormányzat
polgármestere

…………………………………..
Bognárné Schubert Éva
Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

Jogi ellenjegyző:
………………………………..
Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Pénzügyi ellenjegyző:
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Urmankovics Ágota pénzügyi oszt. vez.
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