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Jegyz könyv 
 

Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének  
2015. március 27-én (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésér l 

 
 

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi 
S. u. 2-4.) 
 
Jelen vannak: Baksai Endre Tamás polgármester 
   Remmert Ferenc alpolgármester 

 Kesjár János, Kecskeméthy Pál, Monostori Zsolt János, Márton Béla   
 képvisel k 

 
Tanácskozási joggal megjelent: 
  Dr. Markovics Boglárka jegyz  

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
Májer Béla Harkányi Kulturális és Sport Központ vezet je 
Györki Andrea Könyvtár dolgozója 
Lévai Miklós TDM elnöke 
Somogyi Lászlóné Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökhelyettese 

 
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 

Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet  
Kacsúr Tamás, Görföl Róbert Új Harkányi Hírek  

 

Baksai Endre Tamás polgármester köszöntött minden megjelentet a képvisel -testületi 
ülésen megállapította, hogy a képvisel -testület tagjai közül 5 f  jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta. Jegyz könyv hitelesít nek javasolta Márton Béla és Kesjár 
János képvisel ket. Err l szavazást rendelt el 

Baksai Endre Tamás polgármester javaslata alapján a Képvisel  testület egyhangúlag (5 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer  határozat meghozatala nélkül 
Márton Béla és Kesjár János képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. 
 
Baksai Endre Tamás polgármester a kiküldött napirendi pontok tekintetében módosítási 
javaslatot kezdeményezett. Javasolta a Közterületek használatának rendjér l szóló új rendelet 
megtárgyalásának elfogadásáról szóló 2.) napirendi pontot és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat busz pályázatának megtárgyalásáról szóló 13.) napirendi pontot levenni a 
napirendr l. Ezekkel a módosításokkal a napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 
A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal 
alakszer  határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok: 
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1.) Tájékoztató a lejárt határidej  határozatokról, beszámoló a két testületi 

ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, dr. Markovics Boglárka      
      jegyz  

 
2.) A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és M ködési 

Szabályzatának elfogadása 
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz  

 
3.) SZMSZ- és vagyonrendelet módosító rendelet elfogadása 

El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz  
 

4.) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás üzletrész vásárlási ajánlata 
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 

 
5.) Tájékoztató a szociális étkeztetés m ködésének fenntartó általi éves 

ellen rzésér l 
El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
 

6.) Tájékoztató a 2015/2016-os  nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról, valamint a  beiratkozás id pontjának meghatározásáról 

      El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett  aljegyz  

7.) Harkány Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évr l szóló szakmai 
beszámolója 

      El terjeszt : Intézményvezet k 

8.) A Harkányi Turisztikai Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója a 
2014. évr l és az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
El terjeszt : Lévai Miklós egyesület elnöke 

9.) Harkány Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

 

10.) Harkány, Kossuth Lajos u. 89-91. szám alatti üres területek 
vásárlási szándékának megtárgyalása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

11.) Harkány 0383/1 hrsz-ú külterületi ingatlan vételi szándékának 
megtárgyalása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

12.) Egyebek 
- Fül-Ész Med Bt. megbízási szerz dés felülvizsgálata 

El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  

- Tájékoztató óvodai nevelési feladatok finanszírozásának alakulásáról 
Kovácshida kilépése esetén 
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
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- Harkány, szennyvíztisztító telep fúvó berendezések beszerzése 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 

- Harkány 2080/1 hrsz-ú ingatlan adás-vételének megtárgyalása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

 
- Akvirál ’96 Kft. ajánlatának megtárgyalása 

El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
 

Zárt ülés keretében: 

 

13.) Követelés elengedés iránti kérelem megtárgyalása (Gyevi Szabó 
József kérelme) 
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  

 
 

Napirend tárgyalása: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidej  határozatokról, beszámoló a két testületi 
ülés között eltelt id szakról 

      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, dr. Markovics Boglárka      
      jegyz  

 

Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy az el terjesztés tartalmazza a korábban 
meghozott határozatokat, és az annak foganatosítására végrehajtott rendelkezéseket. 
Tájékoztatta a képvisel -testületet, hogy a két ülés között eltelt id szakban annyi történt, hogy 
a szociális ellátások új rendszerét szabályozó rendelethez az önkormányzat 
gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásokra egy megállapodás született a 
gyógyszertárral, ami a támogatások igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza. A 
másik, hogy Dr. Török Gábor orvossal az orvosi ügyeleti ellátásra szerz dést kötött az 
önkormányzat, ami tartalmában megegyezik a korábbi ügyeletre kötött szerz désekkel. 
Harmati Julianna bérlakás iránti kérelmével kapcsolatban a bérleti szerz dés megkötése 
folyamatban van. A nem közm vel összegy jtött háztartási szennyvíz begy jtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerz dés aláírásra került. A harkányi 582 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
szakért i vélemény megrendelésre került. A fürd vel kapcsolatban közbeszerzési eljárást tett 
közzé az önkormányzat, az eljárás lefutott, a hiánypótlás van folyamatban, a kivitelez  
kiválasztására vonatkozó eljárásról a bíráló bizottsági ülés vagy a mai napon, vagy a hétf i 
napon megtartásra kerül, a kivitelez  kiválasztásáról várhatóan rendkívüli képvisel -testület 
ülés keretén belül fog a testület dönteni. A Magyar Államkincstárnál való számlanyitás 
megtörtént, az esetleges számlaváltásra vonatkozó el készít  munkálatok megkezd dtek, de 
még nem jutottak a végére. A Tenkesvíz Kft.-vel kapcsolatosan elindultak a felhatalmazás 
értelmében a tárgyalások, kidolgozásra került egy olyan megállapodás, ami mindkét fél 
számára kedvez  helyzetet teremt, a következ  lépés, hogy a Tenkesvíz Kft. egy összehívott 
taggy lés keretében fog dönteni a tranzakcióról, ha ez megtörténik, akkor Harkány Város 
Önkormányzata kedvez bb helyzetbe kerül a Tenkesvíz Kft. felé visszafizetend  korábban 
keletkezett, tetemes összeg  tartozása tekintetében.  
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Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy Harmati 
Julianna lakásbérleti szerz dése jelenleg függ ben van, mert az érintett kérte, hogy április 
végéig ne kerüljön aláírásra a szerz dés. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      53/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
      Beszámoló lejárt határidej  határozatokról 
 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a lejárt határidej  határozatokról szóló 
beszámolót az el terjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s: Jegyz  

 
2.) A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és M ködési 

Szabályzatának elfogadása 
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz  

 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy megkezdték a hivatal munkájának 
átvilágítását, a szervezeti egységek között egy hatékonyabb munkavégzés megteremtése 
érdekében, egyenletesebb munkateher elosztás figyelembevételével. Ennek az els  állomása 
lenne az, hogy az adó csoportot áthelyeznék a pénzügyi osztálytól az igazgatási osztályhoz. A 
hivatalnak, mint költségvetési szervnek eddig nem volt Szervezeti és M ködési Szabályzata, 
csak ügyrenddel rendelkezett. Az elkészített, új SZMSZ az államháztartási törvény vonatkozó 
el írásainak megfelel. Ez nem rendelet, hanem egy szabályzat, amit nem csak Harkány Város 
Önkormányzatának, hanem a társközségeknek, Márfa, Szava és Drávaszerdahely községek 
képvisel -testületeinek is jóvá kell hagyni. Az SZMSZ az általános rendelkezésekben 
tartalmazza az alapadatokat, a hivatal feladatait, szervezeti felépítését, szervezeti ábrával, 
jegyz , aljegyz  feladatait, mint a hivatal vezet inek feladatait, a polgármester, 
alpolgármester feladatait, mint a hivatal irányítóinak feladatait, valamint a szervezeti 
tagozódás keretében azt is meg lehet találni, hogy az egyes osztályok mivel foglalkoznak, 
milyen ügycsoportok hova tartoznak. Az SZMSZ V. részében található meg a munkarend, 
ügyfélfogadás, értekezlete rendje, szervezeti kapcsolatok rendjét. A VI. fejezet szól a hivatali 
feladat és hatáskörellátás, munkakörök, kiadmányozás szabályairól. Ehhez kapcsolódik egy 
részletes melléklet és függelék rendszer, ami azoknak a kötelez  szabályzatoknak a 
felsorolását tartalmazza, amivel még rendelkeznie kell a hivatalnak, ezek folyamatosan 
aktualizálva lesznek, illetve elkészülnek. 
 
Baksai Endre Tamás polgármester megjegyezte, hogy az elmúlt években nem volt a 
harkányi hivatalnak Szervezeti és M ködési Szabályzata, ezt a hiányosságot jegyz  asszony 
pótolta. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, 
hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 
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A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      54/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti- és M ködési Szabályzatának 
elfogadásáról 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Harkányi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti- és M ködési Szabályzatát az 
el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A 
képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a 
dokumentum aláírására. 
 
Határid : 2015. április 15. 
Felel s: polgármester, jegyz  

 
 

3.) SZMSZ- és vagyonrendelet módosító rendelet elfogadása 
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz  

 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy szükség van az SZMSZ és a vagyon 
rendelet módosítására, a képvisel -testület egy beszerzési szabályzatot fogadott el, amiben 
rögzítésre került az, hogy a nettó 2 millió Ft és az alatti beszerzések esetében a polgármesteré 
a döntéshozatal, ehhez hozzá kell igazítani az önkormányzat SZMSZ-ét és vagyon rendeletét 
is. Érkezett egy megkeresés a Baranya Megyei Kormányhivataltól, amelyben felhívták 
valamennyi jegyz  figyelmét, hogy a helyi népszavazás és népi kezdeményezésre vonatkozó 
szabályok megváltoztak, ezt illeszteni kellett a hatályos rendeletben, a népi kezdeményezés, 
mint jogintézmény megsz nt, az erre vonatkozó rendelkezéseket pedig törölni kellett az 
SZMSZ-b l. A képvisel -testületnek egy dologra van felhatalmazása a helyi népszavazásra 
vonatkozóan: azoknak a választópolgároknak a számát kell meghatározni, akik 
kezdeményezhetik ezt, ez a törvény alapján a választópolgárok 10-25 %-a között lehet. 
Harkány esetében a hatályos rendelet 25 %-ot tartalmazott, ez változatlanul maradt a 
tervezetben. 
 
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal 
megalkotta a: 
 

10/2015. (III.31.) számú rendeletét  
a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.13.) számú valamint az 

önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 6/2012.(IV.6.) számú rendeleteinek módosításáról 

 
 

4.) A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás üzletrész vásárlási ajánlata 
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El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
 
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a harkányi önkormányzatnak és még 
sok kis önkormányzatnak is tulajdonrésze van a Biokom Kft.-ben, elindult a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás és az volt a pécsi polgármester javaslata, hogy ezeket a 
tulajdonrészeket mindenki adja el a társulásnak, hogy ez egységes keretbe legyen foglalva. A 
tulajdonrész nagysága Harkány esetében 65.891.- Ft névértéken szerepel. 
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy ezeknek az apró tulajdonrészek 
kiosztásának annyi volt a célja, hogy a Biokom Kft. mint üzemeltet  szerepet vállalhasson a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás által életre hívott eszközök üzemeltetésében, ebben a 
formában a közvetett tulajdonlás továbbra is megmarad. Az el terjesztés szerint a második 
határozati javaslat arra vonatkozna, hogy a szilárd hulladékgazdálkodási program által  
megvalósult létesítmények, eszközök felett egy vagyonkezel i jogot fog létesíteni a Társulás. 
Azt kérik, hogy ehhez a képvisel -testület adjon hozzájárulást. 
 
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában az el terjesztésben 
szerepl  határozati javaslatokra vonatkozóan szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      55/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

A BIOKOM Nonprofit Kft-ben lév  üzletrész 
értékesítésér l 
 
1. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -

testülete  akként  határozott,  hogy  a  BIOKOM  
Nonprofit Kft-ben meglév  65.891,- Ft 
névérték , az önkormányzat tulajdonát 
képez  osztatlan közös tulajdoni hányadot a 
beterjesztett üzletrész adás-vételi 
szerz désben írtak szerint értékesíti a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
javára az üzletrész névértékével megegyez  
vételáron. 

2. A képvisel -testület felhatalmazza Baksai 
Endre Tamás polgármestert, hogy az üzletrész 
értékesítésére vonatkozó adás-vételi 
szerz dést és az ügylethez kapcsolódó 
jognyilatkozatokat Harkány Város 
Önkormányzata nevében aláírja. A képvisel -
testület egyetért azzal, hogy a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás felé fennálló 
önkormányzati kötelezettségbe a vételár 
összege beszámításra kerüljön. 

3. A képvisel -testület felhatalmazza Baksai 
Endre Tamás polgármestert, hogy a Mecsek-
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Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló 
kötelezettség és a vételár kompenzációjára 
vonatkozó jognyilatkozatot megtegye. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester 

 
 
A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      56/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

A Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás 
16/2014.(08.14.) sz. határozatához kapcsolódóan 
egyetértés vagyonkezel i jog létesítésével 
 
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
Tanácsának 16/2014.(08.14.) számú határozata 
alapján Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete egyetért a „Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási Program – települési 
szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” projektben megvalósult 
létesítmények, eszközök felett vagyonkezel i jog 
alapításával és felhatalmazza a Társulási Tanácsot 
a kijelölt üzemeltet vel a vagyonkezel i 
szerz dés megkötésére. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester 

       
 

5.) Tájékoztató a szociális étkeztetés m ködésének fenntartó általi éves  
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  

 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  elmondta, hogy a szociális ellátásokról és a szociális 
igazgatásról szóló törvény kötelezettséget ír el  a szociális étkeztetést ellátó fenntartóknak, 
miszerint évente ellen rizni kell a szakmai munka eredményességét, a jogszabályoknak való 
megfelelést és err l egy beszámolót kell készíteni. A hivatal elvégezte ezt az ellen rzést és az 
önkormányzat, mint fenntartó elé tárja a beszámoló elfogadását. Egyrészt megvizsgálták a 
jogszabálynak megfelel en a tárgyi feltételeknek való megfelelést, a személyi feltételek, az 
igénybevételi eljárás menetét és az ellátotti dokumentációnak a meglétét és a jogszabályoknak 
való megfelelését. Az el terjesztésben részletesen leírásra került, hogy mely jogszabály 
milyen követelményeket támaszt, az ellen rzés kapcsán megállapítható, hogy a szakmai 
munka minden szempontból megfelel en eredményesen m ködik. 2015. márciusában volt 
egy Kormányhivatal általi ellen rzés, és amely kapcsán k sem találtak hiányosságot a 
szociális étkeztetésben.  
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Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      57/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Szociális étkeztetés m ködésének fenntartó általi 
ellen rzésér l 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §. 
d) pontja alapján elvégzett, a szociális 
étkeztetésre vonatkozó fenntartói ellen rzésr l 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s: Polgármester 

 
6.) Tájékoztató a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számáról, valamint a  beiratkozás id pontjának meghatározásáról 
      El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett  aljegyz  

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az egyebek napirendi pontban a 
pénzügyi osztályvezet  asszony készített egy számítást arra vonatkozóan, hogy mi történik, ha 
kevesebb gyerek jár a harkányi óvodába. Azért került ez napirendre, mert Kovácshida jelezte, 
hogy elvinné a gyerekeket Harkányból, valamint az óvoda jelenleg 34 millió Ft mínusszal van 
a költségvetésben. Az osztályvezet  asszony által kidolgozott koncepció 1,8 millió Ft 
megtakarítást eredményezne, ez azonban a fennálló problémát nem oldja meg. A kérdés a 
napirendi ponton belül majd tárgyalásra kerül. Átadnám a szót aljegyz  asszonynak. 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  elmondta, hogy a nemzeti köznevelésr l szóló 
törvény szerint a fenntartónak kell döntenie az óvodába való jelentkezés módjáról és a felvétel 
id pontjáról, illetve az adott nevelési évben az indítható óvodai csoportok számáról. Rendelet 
határozza meg azt az id intervallumot, amelynek keretében meghatározható a beiratkozás 
id pontja, ennek alapján a javasolt id pont 2015. április 27-én 8-16 óráig és 2015. április 28-
án 8-16 óráig történne a gyerekek beiratkozása. Az óvodai csoportokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy a 2015/2016-os nevelési évben 7 óvodai csoport indulna. Jelenleg az óvodába 
173 gyerek jár, a beiratkozások el re látható adatai alapján 7 csoportban javasolják 
meghatározni az óvodai csoportok számát.  A közleményt a jogszabálynak megfelel en 30 
nappal korábban közzé kell tenni, így ez már a város és az óvoda honlapján megtörtént. 
 
Dr. Markvics Boglárka jegyz  elmondta, hogy az óvodai beiratkozás id pontjáról a 
Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Tanács döntött, ez a döntés képvisel -testület részér l 
csak egy meger sítés.  
 
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 
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A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      58/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számáról, valamint a beiratkozás 
id pontjáról 
 
1. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -

testülete a Harkányi Körzeti  
Óvodai Társulás döntése alapján úgy 
határozott, hogy a Harkányi Óvodába 2015. 
április 27-én 8-16 óráig és 2015. április 28-án 
8-16 óráig írathatja be személyesen a szül k 
egyike a gyermekét. A képvisel -testület 
felkéri a jegyz t a beiratkozásról szóló 
fenntartói közlemény közzétételére.  

 
2. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -

testülete úgy határozott, hogy a Harkányi 
Óvodában a 2015/2016-os nevelési évben 7 
óvodai csoport indítható. 

 
Határid : Azonnal, illetve 2015.09.01.  
Felel s: jegyz , polgármester, óvodavezet  
Közrem ködik: Dr. Lázár-Bognár Bernadett 
aljegyz  
 

 
7.) Harkány Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évr l szóló szakmai 

beszámolója 
      El terjeszt : Intézményvezet k 

Györki Andrea elmondta, hogy az írásos el terjesztés részletesen tartalmaz mindent, nem 
kíván mást elmondani, a felmerül  kérdésekre szívesen válaszol. 

Májer Béla elmondta, hogy az írásos beszámoló els  részében az intézmények helyzetér l, 
szaki állapotukról, felújításokról írt. A beszámoló következ  részében a programokat, 

programstruktúrát foglalta össze. 

/Lévai Miklós a TDM elnöke megérkezett./ 

Májer Béla elmondta, hogy felsorolásra kerültek a nemzeti ünnepek, a hagyományos, 
helyieknek szóló rendezvények, az ismeretterjeszt  rendezvények, ilyen volt a fejezetek a 
magyarság störténetéb l programsorozat. A pódium sorozat keretében Wass Albert est volt 
megtartva, ami nagy sikert aratott a néz k körében. A M vel dési Házban már évek óta nem 
volt kiállítás, 2014. évben Tám László fotóm vész kiállítása nagy érdekl désre tett szert. 



10 

 

Felsorolásra kerültek a fesztivál rendezvények: Föccsliget, Gasztronómiai fesztivál, XX. 
Szüreti Fesztivál, Sörfesztivál. A M vel dési Házban m ködnek csoportok, klubok, 

vészeti körök, a Harka Népdalkör a városi rendezvények állandó fellép i. Részletesen 
felsorolásra kerültek a Sportcsarnok rendezvényei. A Sportcsarnok kihasználtsága igen nagy, 
viszont a m szaki állapota és f tése nagyon rossz. Elmondta még, hogy a személyi feltételek 
nincsenek megoldva. A beszámolóhoz mellékelve lett egy eseménynaptár, m sorstruktúra, a 
pénzügyi beszámolóból kiderül, hogy a 2014. év eredményesnek tekinthet . 

Baksai Endre Tamás polgármester a könyvtárral kapcsolatban megkérdezte, hogy a 
regisztrált használó 677 f , ebb l újonnan regisztrált 318 f , ez a fluktuáció mib l adódik? 

Györki Andrea elmondta, hogy vannak akik nem regisztrálnak minden évben, esetleg 1-2 
évet kihagynak.  

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, lehetséges-e, hogy a kórházi betegek, 
vagy vendégek is beiratkoznak? 

Györki Andrea elmondta, hogy ezek ideiglenes beiratkozások, de rájuk is ugyanaz a 
beiratkozási költség vonatkozik. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy a kölcsönzött dokumentumok 7701 
db, ezek a papír alapú dokumentumok? 

Györki Andrea válaszolta, hogy ebbe minden benne van, az újság, könyv, CD. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy a számítógépek kihasználtsága 
milyen? 

Györki Andrea Nagy igény van rá, de sajnos a gépek rossz állapotúak, ebben a kérné is a 
segítséget. 

Kesjár János elmondta, hogy a M vel dési Ház beszámolójával kapcsolatban nem 
különültek el az önkormányzati és a m vel dési ház által finanszírozott tételek, 
tevékenységek, csak összesített számot látnak.  

Remmert Ferenc alpolgármester megkérdezte, hogy a beszámolóban benne van a bevétel, 
kiadási oldal is? 

Képíró Sarolta válaszolta, hogy igen benne van. Elmondta, hogy a rendezvények kapcsán a 
szerz dések, számlák nem a megfelel  névre szóltak, ebb l adódott a keveredés.  

Kecskeméthy Pál megkérdezte, hogy a beszámolóba ezt nem lehetett volna részletesen 
levezetni? 

Képíró Sarolta elmondta, hogy ennek a nagy része önkormányzati rendezvény volt. 

Remmert Ferenc alpolgármester megkérdezte, hogy a könyvtári bevételek az 
önkormányzatnak vannak befizetve? 

Györki Andrea válaszolta, hogy igen. 
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Kesjár János kiegészítette az el ekben elmondottakat, hogy minden a tervezésen múlik, és 
annak betartásán. Szakmai, pénzügyi szempontból nem javasolja elfogadásra a Kulturális és 
Sport Központ 2014. évi beszámolóját. 

Májer Béla elmondta, hogy a 2014. évben minden rendezvény sikeres volt, a pénzügyi részét 
tekintve is több bevétel volt, mind az elmúlt években. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Kulturális és Sport 
Központ beszámolójának elutasításáról szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (0 igen, 5 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      59/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Kulturális és Sport Központ 2014. évi szakmai 
beszámolójának elutasítása 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Kulturális és Sport Központ 2014. 
évr l szóló szakmai beszámolóját az el terjesztett 
formában nem fogadja el. 
A képvisel -testület felkéri az intézményvezet t, 
hogy a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság elnökének 
iránymutatása szerint szíveskedjen átdolgozni a 
beszámolót.  
 

Határid : Azonnal 
Felel s: Májer Béla intézményvezet  

 
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a Könyvtár 
beszámolójával kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a 
beszámoló elfogadását szavazásra bocsátotta. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      60/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Harkány Városi Könyvtár 2014. évi szakmai 
beszámolójáról 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Városi Könyvtár 2014. évr l szóló 
szakmai beszámolóját az el terjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s_: Györki Andrea, Somogyvári Erika 
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8.) A Harkányi Turisztikai Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolója a 
2014. évr l és az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
El terjeszt : Lévai Miklós egyesület elnöke 

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az írásos beszámoló most került 
kiosztásra, a képvisel -testület eldöntheti, hogy ezen az ülésen kerüljön elfogadásra, vagy egy 
kés bbi ülésen. 

Lévai Miklós elmondta, hogy a 2014. évet is nagymértékben is meghatározta a „Harkány újra 
a régi” projekt tevékenysége, lezárása. Felsorolásra került, hogy mik valósultak meg a projekt 
keretén belül: Megvalósulást segít  szolgáltatások, kisebb irodai eszközök kerültek 
beszerzésre, fenntarthatóságot segít  eszközök beszerzésére került sor, fejlesztéseket 
támogató eszközbeszerzésre, valamint köztéri kislépték  infrastrukturális fejlesztések 
valósultak meg. Marketing szempontból szórólapok kerültek kiadásra, a turisztikai portál 
továbbfejlesztése és akadálymentesítése folyamatos, gyógyturisztikai prezentációk készültek, 
study tour-ok kerültek megszervezésre, hazai kiállítások, vásárok, utazás kiállításokon vettek 
részt. Immateriális javak kerültek beszerzésre, elkészítésre került a Harkány útikönyv. 2014. 
februárjában a projekt lezárásra került. 2014. májusában került sor a közgy lésen az évi 
költségvetés elfogadására. Nagyon fontos a kapcsolattartás az egyesület tagjaival, erre több 
ízben személyesen is sor került. A Harkány Kártya kedvezményes rendszere bevezetésre 
került. Az egyesület tulajdonában lév , fenntarthatóságot segít  eszközök kerültek 
bérbeadásra, útikönyvek, képeslapok értékesítésére került sor kisebb összegben. A Pécsi 
Tudományegyetemmel, a Zsolnay Negyeddel együttm ködése van az egyesületnek, a 
Harkány Kártya, közös study-tourok, kiadvány értékesítés területén m ködnek együtt. Nagy 
marketing reklám volt a Gasztroangyal harkányi m sora. Az egyesület tagjaival 
csomagajánlatok kerültek kidolgozásra. A Tourinform iroda el tti hirdet  oszlop került 
kihelyezésre egy pályázati projekt keretén belül. A 2014. évben az egyesület számos külföldi 
kiállításon, vásáron képviseltette magát, ezen kívül számtalan study-tour került lebonyolításra. 
Az egyesület több harkányi rendezvény lebonyolításában vett részt. A Tourinform iroda segít 
az ide látogató vendégek információval, kiadványokkal, programjavaslatokkal való 
ellátásában. A TDM Szövetséggel folyamatos a kapcsolatuk, részt vesznek a szakmai 
munkában. Részletesen tájékoztatta a képvisel -testületet az egyesület 2014. évi bevételeir l 
és kiadásairól.  

Kecskeméthy Pál megkérdezte, hogy tudnák megnézni részletesen a költségeket? 

Képíró Sarolta javasolta a testületnek, hogy mindenki részére megküldi az egyesület által 
benyújtott f könyvi kivonatot, banknaplót és pénztárnaplót. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy a bér sorral kapcsolatban, összesen 
hány alkalmazott van?  

Lévai Miklós válaszolta, hogy 5 f  alkalmazottja van az egyesületnek, elnök, titkár, 
tourinform iroda vezet je, 2 f  alkalmazott.  

Kesjár János megkérdezte, hogy milyen hozadéka van a kiállításoknak, study-touroknak? 
Készült-e szakmai hatástanulmány ezzel kapcsolatban? 
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Lévai Miklós válaszolta, hogy nem készült ilyen tanulmány. A vásárok helyett az online 
hirdetéseket kellene er síteni, viszont nem szabad kiszállni a vásárokból, kiállításokból, mert 
az ismertséget továbbra is népszer síteni kell.  

Remmert Ferenc alpolgármester megkérdezte, hogy a kiadási oldalon a két rezsi költség 
mit tartalmaz? 

Lévai Miklós elmondta, hogy a fenntartási rezsibe benne vannak a kisebb felújítások, 
karbantartások, eszközök karbantartása. A másik rezsi tartalmazza a telefon költségeket. 

Kecskeméthy Pál megkérdezte, hogy lehetne az iroda fenntartási költségét csökkenteni, nem 
lehetne ezt háttérmunkában elvégezni? 

Lévai Miklós elmondta, hogy a Tourinform irodára szükség van, a fenntartás csökkentésére 
nincs javaslata. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy amit az önkormányzat átadott 
pénzeszközöket, azok mire fordítódtak? 

Lévai Miklós elmondta, hogy a támogatás összege az eszközök beszerzésére, felújítására 
került elköltésre. 

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy ha arról kaphatna a képvisel -testület 
egy kimutatást, hogy amit az önkormányzat adott támogatást, az mire lett elköltve, ha ez a 
kiegészítés megtörténik, akkor ezt a beszámolót el lehet fogadni. 

Képíró Sarolta elmondta, hogy a beszámolóhoz készít egy pénzügyi véleményezést. 
Számszakilag elfogadható a beszámoló jelenlegi formában is. 

Kesjár János javasolta a beszámoló elfogadását. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a beszámoló 
elfogadására szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      61/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Harkányi Turisztikai Egyesület 2014. évi szakmai 
és pénzügyi beszámolójáról valamint az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Harkányi Turisztikai Egyesület 
szakmai és pénzügyi beszámolóját az 
el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s: Lévai Miklós TDM elnöke 
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/Lévai Miklós TDM elnöke elment./ 

 

9.) Harkány Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

 

Albrecht Ferenc elmondta, hogy a  közbeszerzésekr l  szóló  törvény  el írja,  hogy  az  
önkormányzat legkés bb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni 
a törvény által meghatározott értékhatárokat elér , el re tervezett, vagy esetleg március 31-ig 
lezajló közbeszerzések tekintetében. Az el terjesztésben leírtak szerint látszik, hogy melyek 
azok az esetek, értékhatárok, amelyek az idei költségvetési törvényben meg lettek határozva. 
Áttekintve az önkormányzat költségvetését, átgondolva az önkormányzat tervezett 
beruházásait, beszerzéseit az el terjesztéshez mellékelt táblázat tartalmazza. Az egyik a 
parkoló automaták beszerzése, a másik a Harkányi Gyógyfürd  Zrt. V-VI. számú 
medencéinek felújítása, a harmadik a Harkányi Gyógyfürd  Zrt. területén csúszda építése. Ha 
év közben el re nem látható beruházásba fogna az önkormányzat, akkor ezt az elfogadott 
közbeszerzési tervet értelemszer en módosítani kell. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      62/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Harkány Város Önkormányzatának 2015. évi 
Közbeszerzési tervér l 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Harkány Város Önkormányzatának 
2015. évi Közbeszerzési tervét megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz.  
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -
testülete Harkány Város Önkormányzatának 
2015. évre vonatkozó Közbeszerzési tervét a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: m szaki osztályvezet  

 

10.) Harkány, Kossuth Lajos u. 89-91. szám alatti üres területek 
vásárlási szándékának megtárgyalása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

Albrecht Ferenc elmondta, hogy Takács Ivett nyújtott be egy kérelmet a képvisel -testület 
felé, lovakat tart, azok számára szeretne területet biztosítani. A megvásárolandó terület 4 hrsz-
on van, az utcafronton van két üres lakóterület, hátul pedig két beépítetlen terület. A rendezési 
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terv szerint az utcafronti területek kertvárosi lakóövezetbe tartoznak, míg a hátsó két terület 
jelenleg zöldpark funkciót tölt be. Ezt a területet nem lehet kivonni ebb l az övezetb l, ezt 
nem javasolja eladásra, hasznosítani, bérbeadni lehetne. Javasolta a két utcafronti terület 
értékesítését, ehhez kerülne megrendelésre az értékbecslés. 

Kecskeméthy Pál elmondta, hogy miel tt megrendelésre kerülne az értékbecslés, el tte 
legyen tájékoztatva a kérelmez , hogy csak az utcafronti két területet értékesítené az 
önkormányzat, a másik két területet nem.  

Albrecht Ferenc elmondta, hogy egyetért a hozzászólással, vagyis csak abban az esetben 
kerülne megrendelésre az értékbecslés, ha az ügyfél továbbra is fenntartja vételi igényét csak 
az els  két területre.  

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      63/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Harkány, 2544/1 és 2545/1 hrsz. valamint a 
2544/2 és 2545/2 hrsz. alatti ingatlanok 
értékesítésér l 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Harkány, 2544/1 és 2545/1 hrsz., 
valamint a 2544/2 és 2545/2 hrsz. alatti 
ingatlanok eladását megtárgyalta és az alábbiak 
szerint határoz. 
1. A képvisel -testület nem kívánja értékesíteni 

a 2544/2 és 2545/2 hrsz. alatti ingatlanokat, a 
jelenleg hatályos rendezési terv el írásaira 
tekintettel. 

2. A képvisel -testület tájékoztatja a kérelmez t, 
hogy ha továbbra is fenntartja vételi szándékát 
kizárólag a harkányi 2544/1 és 2545/1 hrsz-ú 
ingatlanok tekintetében, akkor az ingatlanokat 
eladásra kijelöli, egyúttal felkéri a M szaki 
osztályt, hogy az eladáshoz szükséges 
értékbecslést rendelje meg, majd annak 
ismeretében az eladást újból terjessze a 
képvisel -testület elé. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: m szaki osztályvezet  

 

11.) Harkány 0383/1 hrsz-ú külterületi ingatlan vételi szándékának 
megtárgyalása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
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Albrecht Ferenc elmondta, hogy a harkányi 0383/1 hrsz-ú beépítetlen terület, természetben a 
Nagyhegy utca végén található. M velési ága tulajdoni lap szerint gyümölcsös, gazdasági 
épület, de ténylegesen nincs rajta sem gyümölcsös, sem gazdasági épület. Kója Viktória meg 
kívánja vásárolni, vagy bérbe venné a területet. A rendezési terv falusias lakóövezetbe sorolja 
ezt a területet, nem látja annak akadályát, hogy megvásárolja a területet és a kés bbiekben 
lakóházat építhet rá.  
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy jelenleg mint külterületi ingatlan a 
term föld törvény hatálya alá tartozik, ha lesz egy olyan határozat, ami a vételi szándékot 
jóváhagyja, akkor ki kell függeszteni, végig kell járni a törvény által meghatározott 
eljárásrendet. 
 
Albrecht Ferenc elmondta, hogy amennyiben úgy dönt a képvisel -testület, hogy értékesíteni 
kívánja az ingatlant, akkor meg kell rendelni az értékbecslést. 
 
Baksai Endre Tamás polgármester javasolta, hogy a kérelmez  adjon ajánlatot, hogy 
mennyiért kívánja megvásárolni az ingatlant, vagy fizesse ki az értékbecslést.  
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. 
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      64/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Harkány 0383/1 hrsz-ú külterületi ingatlan vételi 
szándékának megtárgyalásáról 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete az önkormányzat tulajdonát képez  
0383/1 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli. 
Felhívja a kérelmez t, hogy a vételár 
megjelölésével adjon be ajánlatot az ingatlan 
megvásárlására, amennyiben ez nem történik 
meg, az ingatlan vételárának megállapítására 
ingatlanforgalmi értékbecslés készüljön, ami a 
kérelmez  által kerül megfizetésre és ezt 
követ en kerül meghatározásra a vételár. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: m szaki osztály 

 
12.) Egyebek 

 
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
busz pályázatának megtárgyalása levételre került a napirendr l, viszont az egyebekben a 
nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese pár szóban tájékoztatná a képvisel -testületet err l 
a pályázatról. 
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Somogyi Lászlóné elmondta, hogy nemzetiségi busz pályázatra 25.000 EURO támogatást 
adnak, erre az önkormányzatnak fedezete nincs, ezért ajánlatot tettek a települési 
önkormányzatnak, együtt közösen a pályázat segítségével szerezzék be a buszt úgy, hogy a 
tulajdonos a nemzetiségi önkormányzat lenne, hasznosításra átadná a buszt a települési 
önkormányzatnak.  
 
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz   elmondta, hogy a kétfajta ellen rzést külön kell 
választani. Egyrészt a német nemzetiségi önkormányzat tulajdonában lenne a busz, 
használatra átadná a települési önkormányzatnak,  ellen rizhetne. Viszont nem ett l az 
ellen rzést l kell tartani, hanem a támogató ellen rzését l. Jelenlegi információk alapján 
menetlevél alapján ellen riznek. Ha kizárólag nemzetiségi célokra kell a buszt használni, 
akkor ezt városi célokra nem lehet: ezeket a kérdéseket az esetleges benyújtás el tt tisztázni 
kell.  
 
 
- Fül-Ész Med Bt. megbízási szerz dés felülvizsgálata 
    El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  elmondta, hogy Dr. István József fül, orr gégész 
szakorvos megkereste az önkormányzatot a megbízási szerz désének módosítása ügyében, 
mivel az Egészségházban lév  szakrendel ben lév  tárgyi feltételek nem alkalmasak feln tt 
ellátásra. A tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja. Részletezte az el zményeket: 2012-
ben felmondásra került a megbízási szerz dés, melynek megbízási díja bruttó 70.000 Ft volt,  
még abban az évben a képvisel -testület úgy döntött, hogy csökkentett, 40.000 Ft/hó 
megbízási díjért ismét szerz dést kötne az önkormányzat vele, viszont Dr. István József a 
megbízást nem vállalta el. Lakossági megkeresés alapján 2013. májusában a képvisel -
testület ismét tárgyalt a fül, orr gégészeti ellátásról, akkor úgy döntött a testület, hogy 80.000 
Ft/hó megbízási díjért a korábbi gyermek szakorvosi rendelést kib vítve feln tt szakorvosi 
ellátással megbízási szerz dést köt az önkormányzat, a határozat végrehajtására 2014. október 
6. napján kelt megbízási szerz dés megkötésével került sor. A megbízási szerz dés alapján 
megbízott heti 1 alkalommal hétf nként 14.30 – 16.30 óráig a harkányi körzetbe tartozó 
gyermek és feln tt fül, orr gégészeti betegeket ellátja, illetve a munkahét többi napján sürg s 
esetben a pécsi magánrendel jében 50 %-os díjazás ellenében rendelkezésre áll. Idén 
februárban jelezte Dr. István József, hogy a feln tt szakrendeléshez nincsenek meg a tárgyi 
feltételek, ezt kérte a szerz désb l kivenni, viszont a megbízási díj változatlanul 80.000 Ft/hó 
maradna. A tárgyi feltételek megteremtéséhez elmondása szerint kb. 1 millió Ft körüli 
összegre lenne szükség, ezt az önkormányzatnak kellene biztosítania. 

Márton Béla javasolta, hogy abban az esetben ha az orvos a harkányi körzethez tartozó 
gyermekeket a hét többi napján a pécsi magánrendel jében ingyen ellátja, abban az esetben 
változatlan megbízási díj mellett, a feln tt szakrendelés kivételével javasolta a megbízási 
szerz dés módosításának elfogadását. 

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 
 
A Képvisel -testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      65/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
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Fül-Ész Med Bt. megbízási szerz désének 
felülvizsgálatáról 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete úgy döntött, hogy a FÜL-ÉSZ MED Bt.-
vel 2014.10.06. napján kötött megbízási 
szerz dés  1.)  pontját  módosítja  azzal,  hogy  a  
megbízás kizárólag gyermek fül, orr gégészeti 
szakrendelés ellátására irányul, változatlan bruttó 
80.000 Ft/hó megbízási díj mellett, valamint 
annak feltüntetésével, hogy a doktor úr a harkányi 
körzethez tartozó gyermekeket a munkahét többi 
napján sürg s esetben a pécsi magánrendel jében 
ingyenesen látja el. 

Határid : azonnal 
Felel s: aljegyz  

 
 
- Tájékoztató óvodai nevelési feladatok finanszírozásának alakulásáról Kovácshida 
kilépése esetén 
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
 
Képíró Sarolta elmondta, hogy  a 2015. évi költségvetésben az óvodát 22 millió Ft-al kell 
támogatni. A társulásban lév  önkormányzatok 60.000 Ft/f /év hozzájárulást fizetni.  
Kovácshida jelezte, hogy magasnak tartja az összeget, mivel a társult önkormányzatok közül 
onnan jár az óvodába a legtöbb gyermek, ha marad a hozzájárulás mértéke, akkor elviszi a 
gyerekeket Harkányból. Abban az esetben ha Kovácshida elmegy, az óvodai létszám 151 f  
maradna, 15 f  gyermek társuláson kívülr l jár, azokat nem köteles a harkányi óvoda fogadni. 
Cél a maximális gyereklétszám. A jöv t illet en a 2016/2017-es évben megoldható lenne, 
hogy 6 csoporttal m ködne az óvoda, ebben az esetben az állami támogatás 8,6 millió Ft-al 
kevesebb lenne, valamint a társuláson kívül érkez  gyerekeket nem tudná fogadni az óvoda. 
Várhatóan jöv re nyugdíjba megy az óvodavezet  és a helyettese, nem kellene 
létszámleépítést végrehajtani.  

Kecskeméthy Pál megkérdezte, hogy tudnák még csökkenteni a költségeket? 

Képíró Sarolta elmondta, hogy van egy karbantartó az óvodában, esetleg az iskolában 
dolgozó karbantartó elvégezhetné ezt a feladatot is, valamint megfontolandó a logopédus 
státuszának a megtartása is.  

/Kesjár János képvisel  elment./ 

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy Kovácshida község az óvodát illet en 
eddig még nem jelezte tényleges szándékát. Javasolta a képvisel -testületnek, hogy fogadja el 
a pénzügyi osztályvezet  által beterjesztett tájékoztatót. Kérdés, hozzászólás hiányában 
szavazást rendelt el. 
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A Képvisel -testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      66/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Tájékoztató elfogadása az óvodai nevelési 
feladatok finanszírozásának alakulásáról  

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete az óvodai nevelési feladatok 
finanszírozásának alakulásáról szóló tájékoztatót 
- Kovácshida Községi Önkormányzat Társulásból 
történ  kilépése esetén- elfogadja. 

Határid : azonnal 
Felel s: pénzügyi osztályvezet  

 
 
- Harkány, szennyvíztisztító telep fúvó berendezések beszerzése 
 El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 
Albrecht Ferenc elmondta,  hogy  a  szennyvíztelep  üzemeltet je  a  Baranya-Víz  Zrt.  jelezte,  
hogy a szennyvíztisztító telep biológiai tisztításához szükséges leveg ztet  befúvók 
tönkrementek. Az üzemeltetés elengedhetetlen feltétele a fúvók alkalmazása, ezért újak 
beszerzésére van szükség. A beszerzés az önkormányzat eszközhasználati díjának terhére 
történne , ez a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések körébe tartozik, 
ezért ennek megfelel en 3 db árajánlat érkezett be a fúvók beszerzését illet en, melyb l a 
legolcsóbb kerülne kiválasztásra, ami nettó 11.760 EURO-ba kerülne.  
 
Monostori Zsolt megkérdezte, hogy a szennyvíztelep zajterhelését milyen módon lehetne 
csökkenteni? 
 
Albrecht Ferenc elmondta, hogy a jelenleg beszerzés alatt lév  két befúvó már korszer , 
hangszigetelt lesz. 
 
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 
 
A Képvisel -testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      67/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Harkány, szennyvíztisztító telep fúvó 
berendezések beszerzésér l 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Harkány, szennyvíztisztító telep fúvó 
berendezések beszerzése ügyét megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz. 
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1. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Harkány, szennyvíztisztító telep 
fúvó berendezések beszerzése tekintetében az 
ajánlatok  közül  a  MAKOMP-SZER  Kft.  
(Szolnok, Kolozsvári u. 28.) ajánlatát fogadja 
el, nettó 11.760 EUR/2 db fúvó beszerzési 
áron, az elmaradt eszközhasználati díj terhére. 

2. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a fúvók beépítésére az üzemeltet  Baranya-
Víz Zrt.-vel a vállalkozói szerz dést aláírja. 

Határid : Azonnal 
Felel s: m szaki osztályvezet  

 
 
- Harkány 2080/1 hrsz-ú ingatlan adás-vételének megtárgyalása 
 El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 
Albrecht Ferenc elmondta, hogy ezt a napirendi pontot már korábban tárgyalta a képvisel -
testület, viszont az önkormányzati határozatban  1.100.000 Ft összegben volt meghatározva az 
ingatlan vételára induló licitárként. Ez annyiban kerülne módosításra, hogy az 
ingatlanforgalmi értékbecsl  által meghatározott keretösszegen belül mozogna nettó 866.142,- 
Ft+ Áfa forgalmi értékre módosulna az ingatlan induló licitára.  
 
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatban még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 
 
A Képvisel -testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      68/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
      A 23/2015.(II.03.) sz. határozat módosítása a 
      Harkány, 2080/1 hrsz-ú ingatlan eladásáról 
 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete a Harkány, 2080/1 hrsz-ú ingatlan 
eladásáról szóló el terjesztést megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz. 
1. Harkány Város Önkormányzat Képvisel -

testülete a Harkány, 2080/1 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésér l döntött, a korábbi értékbecslés 
által meghatározott kereten belül nettó 
866.142,- Ft + Áfa összeget kéri induló 
licitárnak meghatározni. 

2. A képvisel -testület felkéri a M szaki 
osztályt, hogy az eladáshoz szükséges 
liciteljárást a vagyonrendelet 
figyelembevételével folytassa le. 
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3. A képvisel -testület sikeres liciteljárás esetén 
felhatalmazza a polgármestert az ingatlan 
adásvételi szerz dés aláírására. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: m szaki osztályvezet  

 
 
- Akvirál ’96 Kft. ajánlatának megtárgyalása 
 El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
 
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az Akvirál ’96 Kft. írásban megkereste 
ajánlatával az önkormányzatot, mely szerint a Baranya Megyei Levéltárral egy országos 
sorozat keretén belül megjelentet egy könyvet, mely a települések régi címeres pecsétjeit 
szeretné bemutatni. A könyvben való megjelenés ára 60.000,- Ft + Áfa, ezért az 
önkormányzat 4 db könyvet kapna. Kérte a képvisel -testületet az ajánlat megfontolására. 
Rövid tanácskozás után az ajánlat elutasítása ügyében szavazást rendelt el. 
 
A Képvisel -testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbi határozatot hozta: 
      69/2015.(III.27.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
      Akvirál ’ 96 Kft. ajánlatának megtárgyalásáról 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete az Akvirál ’96 Kft. ajánlatát 
megtárgyalta és úgy határoz, hogy azzal nem 
kíván élni. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 

 
 
Baksai Endre Tamás polgármester megköszönte a jelenlév k figyelmét, kérdés, 
hozzászólás hiányában a nyílt képvisel -testületi ülést bezárta. 
 
 

K.mft. 
 
 Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 
               polgármester                     jegyz  
 
 
 
 
   Márton Béla                Kesjár János 
   jkv. hitelesít                  jkv. hitelesít  
 
 


