Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidej
határozatokról, beszámoló a két testületi ülés
között eltelt id szakról
Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
1. Napirendi pont

Baksai Endre Tamás
polgármester

EL TERJESZT :

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
1

EL TERJESZTÉS
1. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. június 17.
napján tartandó rendes ülésére
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidej határozatokról, beszámoló a két testületi ülés
között eltelt id szakról
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyz
El terjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015.május 27. napján megtartott
ülésén hozott önkormányzati határozatok közül az alábbiak a lejárt határidej határozatok:

110/2015.(V.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez való csatlakozásról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete kéri a felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe
(8200 Veszprém, Házgyári út 7., a továbbiakban: Egyesület), intézményi tagként;
A képvisel -testület nyilatkozik, hogy Harkány Város Önkormányzata teljes kör képviseletét az
Egyesületben Monostori Zsolt János önkormányzati képvisel látja el, a megbízás visszavonásig
érvényes.
Határid : döntést követ 1. munkanap
Felel s: Dr. Markovics Boglárka jegyz
A tagfelvételi kérelem és a képvisel -testületi határozat az Egyesület részére megküldésre került.
117/2015.(V.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a harkányi Egészségház felújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról, az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy elindítja a DDOP-3.1.3.
pályázati konstrukció keretében a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház
felújítására irányuló kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, az eljárást megindító felhívást és
az ajánlattételi dokumentációt az el terjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, elrendeli azok az
el terjesztésben szerepl cégek részére történ megküldését.
Határid : Azonnal
Felel s: jegyz , polgármester

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került, a benyújtási határid 2015.06…., a
2015.06.17-i képvisel -testületi ülésen napirenden lesz a beérkezett ajánlatok elbírálása.
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121/2015.(V.27.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés Harkány város parkoló rendszerének rendszeres karbantartásáról, üzemeltetésér l
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Harkány Város parkoló rendszerének
rendszeres karbantartására és üzemeltetésére az ajánlatok közül a Digitech Hungary Bt. (7800 Siklós,
Magyar u. 15.) ajánlatát fogadja el, bruttó 210.000,-Ft/hó vállalási áron. A szerz dést 1 évre kívánja
megkötni az Önkormányzat.
2.
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerz dést aláírja.
Határid : azonnal.
Felel s: polgármester
A megbízási szerz dés a Digitech Hungary Kft-vel 2015.06.10-én aláírásra került.

1. Határozati javaslat:
…../2015.(VI.17.) 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
Harkány, 2015.06.11.

Tisztelettel: Dr. Markovics Boglárka jegyz
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Tárgy: Beszámoló
alapellátásról

az

egészségügyi

Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
2. Napirendi pont

EL TERJESZT :

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz
Dr. Müller Éva, Dr. Spohn Mária, Dr.
Manzini Tibor, Dr. Svegál Ben né

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszer többség

3.oldal Dr. Müller Éva beszámolója
3. oldal Dr. Manzini Tibor beszámolója
1. oldal Dr. Spohn Mária beszámolója
2. oldal véd
i beszámoló

Tisztelt Képvisel -testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló Dr. Müller Éva, Dr. Manzini Tibor háziorvosok, Dr.
Spohn Mária házi gyermekorvos és a véd
i szolgálat beszámolóját elfogadni
szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLATOK:
Dr. Müller Éva háziorvos beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja Dr. Müller Éva háziorvos beszámolóját.

Határid : azonnal
Felel s : aljegyz
Dr. Manzini Tibor háziorvos beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja Dr. Manzini Tibor háziorvos beszámolóját.

Határid : azonnal
Felel s : aljegyz

Dr. Spohn Mária házi gyermekorvos beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja Dr. Spohn Mária házi gyermekorvos beszámolóját.

Határid : azonnal
Felel s : aljegyz

Véd

i szolgálat beszámolójának elfogadásáról

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja a Harkányi Véd
i Szolgálat beszámolóját.

Határid : azonnal
Felel s : aljegyz
Harkány, 2015.06.15.
Tisztelettel:
Dr. Lázár-Bognár Bernadett

aljegyz

Tisztelt Harkány Város Önkormányzata!

Köszönöm a felújítást .Ezen az épületen 20 éve még állagmegóvás sem történt!
A harkányi gyermekrendel betegforgalma változó és szezonális.
össz gyermeklakosság 626 f (14 év alatt)
össz kártyaszám (2015.05.31.állapot szerint) 872 f (19 év alatti)
Iskola 434 f + óvoda 152 f , összesen 586 f ( 2014-15.tanév)
Gyengeségek: néha,f leg télen sokat kell várni,ami beteg gyermekkel kellemetlen.
Er sség: nem tudom. Asszisztensemmel és a véd
kkel igyekszem és szeretek jó
munkakapcsolatot tartani. Mindannyian nagyon jól dolgoznak (néha még er n felül is.)
Talán ez adja az er sséget.
Tapasztalatok: nem értem a kérdést.
A törvényekkel van a legtöbb problémám (TB , ÁNTSZ, stb.)
Problémák:
1 . a rendel dny-i sarka beázik,penészes
2 . az íróasztalok szét fognak esni (egymást támasztják ki)
3. lehet , hogy T ZVESZÉLYES az épület!
(vezetékek, biztosítékok gyengék,régiek,javaslom id. Sárközi Vincét megkérdezni)
4. a vízcsapok nem m ködnek jól ( 3 db) ,ezt az ÁNTSZ ellen rizheti
Tisztelettel kérem a felújítás után a telefon,internet stb. kapcsolatok üzemképessé tételét .
Most üzemképesek,de nélkülük nem tudunk dolgozni.
Tisztelettel:
dr.Spohn Mária
házi gyermekorvos
Harkány,2015.06.16.

Beszámoló a véd
i munkáról
Harkány I. és II. körzet

Harkányban kett véd
i körzet m ködik. Az I-es körzethez négy csatolt község tartozik:
Ipacsfa, Kovácshida, Drávaszerdahely, Drávacsepely. A területi munka mellett óvodai és iskolai
feladatokat is ellátunk.
Jelenleg a gondozotti létszám Harkány I-es körzetben:
Családok száma: 107
Várandósok: 13 f
0-1 évesek: 14 f
1-3 évesek: 35 f
3-7 évesek: 65 f
Harkány II-es körzetben:
Családok száma: 115
Várandósok: 7 f
0-1 évesek: 21 f
1-3 évesek: 34 f
3-7 évesek: 84 f
Óvodások létszáma: 174 f
Iskolások létszáma: 435 f
Munkánkat a területi véd
i ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján
végezzük.
Feladataink: N védelem, várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák gondozása, az újszülött
kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. Az óvodában a véd
i
feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak
szerint. Az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása.
Feladatainkat a családok otthonában, a tanácsadóban, óvodában, iskolában és a siklósi
kórház terhesgondozójában végezzük.
Tanácsadási id pontok:
Harkány I-es körzetben:
Csecsem tanácsadás gyermekorvossal: Harkány: hétf 13.00-15.00-ig, vidéken minden hónap 1. és
3. kedd 10.00-12.00-ig.
Önálló véd
i tanácsadás gyermekeknek: szerda 13.00-15.00-ig,
Önálló véd
i várandós tanácsadás: csütörtök 13.00-15.00-ig.
Várandós gondozás n gyógyász szakorvossal: minden hó 4. hétf 8.00-10.00-ig Siklóson.
Iskola nap: csütörtök 8.00-13.00-ig.
Harkány II-es körzetben:
Csecsem tanácsadás gyermekorvossal: Harkány: hétf 13.00-15.00-ig,
Önálló véd
i tanácsadás gyermekeknek: kedd 14.00-16.00-ig,
Önálló véd
i várandós tanácsadás: kedd 12.00-14.00-ig.
Várandós gondozás n gyógyász szakorvossal: minden hó 4. szerda 8.00-10.00-ig Siklóson.
Iskola nap: csütörtök 8.00-13.00-ig.
Gondozási és prevenciós feladatainkat önállóan végezzük. Tevékenységünk során
szakmailag együttm ködünk a gondozottak háziorvosával, házi gyermekorvosával, n gyógyász
szakorvossal. Kapcsolatot tartunk a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végz
intézmények illetékes szakembereivel.

Szakmai feladataink mellett karitatív tevékenységet is végzünk. Folyamatosan gy jtjük és
jutattjuk el a használt ruhákat, játékokat és egyébb eszközöket az arra rászorulóknak.
Tanácsadónk felszereltsége a jogszabályban el írtaknak megfelel , de m szereink, bútoraink
elhasználódtak, kopottak. Munkánkat nagymértékben el segítené, ha kaphatnánk egy-egy
mobiltelefont, mert a családokhoz gyakran csak úgy tudunk bejutni, ha a kapuból felhívjuk ket,
illetve sokszor kapunk rossz anyagi körülmények között él családoktól segítségkér visszahívós
sms-t a saját mobilunkra.
Munkánkat segítené egy- egy szolgálati kerékpár is, amivel a városon belül gyorsabban és
olcsóbban közlekedhetnénk. Nagyon örülnénk ha ujra kapnánk munkaruhapénzt.

Tisztelettel:

dr.Svegál Ben né
véd

Harkány, 2015.06.15.

Grószné Hock Rita
k

Tárgy: Beszámoló a háziorvosi ügyeletr l
Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
3. Napirendi pont

EL TERJESZT :

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz
Dr. Kovács Zsuzsanna
ügyeletvezet

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszer többség

5. oldal beszámoló

Tisztelt Képvisel -testület!
Dr. Kovács Zsuzsanna ügyeletvezet beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLATOK:
Háziorvosi ügyelet beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja Dr. Kovács Zsuzsanna ügyeletvezet beszámolóját a háziorvosi ügyelet
ködésér l.

Határid : azonnal
Felel s : aljegyz

Harkány, 2015. június 15.

Tisztelettel:
Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

Tárgy:
Beszámoló
Rend rkapitányság
tevékenységér l

a
2014.

Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
4. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Lubastyik Zoltán r. alezredes
kapitányságvezet

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszer többség

15.oldal beszámoló

Siklósi
évi

Tisztelt Képvisel -testület!
A Siklósi Rend rkapitányság 2014. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Siklósi Rend rkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és az el terjesztés szerinti
tartalommal elfogadja a Siklósi Rend rkapitányság 2014. évi beszámolóját Harkány Város
közbiztonságának helyzetér l, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr l és az azzal
kapcsolatos feladatokról.

Határid : azonnal
Felel s: aljegyz

Harkány, 2015. június 15.

Tisztelettel:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

A Siklósi
Rend rkapitányság
2014 évi tevékenységének
értékelése
Siklós
2015.

A Siklósi Rend rkapitányság
2014 évi tevékenységének értékelése

A 2014. év kiemelt feladatai
• Országgy lési, EU parlamenti, helyhatósági
választások rend ri biztosítása,
• a települések biztonságának fenntartása ill.
javítása, fokozott figyelemmel a
kistelepülésekre,
• személyi sérüléssel járó, közúti balesetek
számának további csökkentése,
• az illegális migráció elleni eredményes és
hatékony fellépést biztosító határellen rzési
rendszer m ködtetése,
• a rend rszakmai tevékenység teljes
vertikumában a Tevékenység Irányítási
Rendszer sztendernizálása, és hatékony
ködtetése,
• törvényes, eredményes és hatékony fellépés a
ncselekményt elkövet kkel szemben.

A Siklósi Rend rkapitányság
2014 évi tevékenységének értékelése

Illetékességi területünk

A rend rkapitányság szervezeti
felépítésének változása
A Siklósi Rend rkapitányság
2014 évi tevékenységének értékelése

Kapitányságvezet
nügyi Osztály
Nyomozó Alosztály
Vizsgálati Osztály
Közrendvédelmi O.
Villányi Szabs.
.
Csop.

Jár r
Alo.

Közlekedésrendészeti
Osztály
Igazgatásrendészeti
Alosztály
Hivatal

Harkányi
Rend
rs
Beremendi
Rend
rs

Határrendészeti
Osztály
Hatósági Alosztály
HR. Alosztály I.
HR. Alosztály II.

Sellyei
Rend
rs

HR. Alosztály III.
HR. Alosztály IV.

nügyi
Alosztály
Rendészeti
Alosztály

HR. Alosztály V.

A Siklósi Rend rkapitányság
2014 évi tevékenységének értékelése

nügyi helyzet értékelése

Regisztrált b ncselekmények száma
összesen

2013.év

2014.év.

1500

1438

Nyomozáseredményességi
összesen %

mutató

51,28%

54,10%

Kiemelt b ncselekmények
összesen

száma

955

932

Közterületen elkövetett bcs
bcs..-k száma

331

264

Regisztrált
ncselekmények
számának alakulása település típusa
szerint

2013.év

2014.év.

Siklós város

260

224

Egyéb város

256

247

Község

1065

922

Nyomozati tevékenység

A Siklósi Rend rkapitányság
2014 évi tevékenységének értékelése

Kiemelt b ncselekmények
nyomozás eredményessége

2013.év
%

2014.Év
%

Szakmai
telj.köv. min.

…az
„elváráshoz”
képest

Testi sértés

80,41

78,57

-

-

Testi sértés - súlyos

86,67

88,24

-

-

Kiskorú veszélyeztetése

71,43

36,36

-

-

Garázdaság

77,78

69,86

-

-

Önbíráskodás

66,67

66,67

-

-

100

100

85,0 %

+ 15%

Lopás

28,94

36,27

26,0 %

+ 10,27

-személygépkocsi lopás

71,43

-

24,3 %

né.

-zárt gépjárm feltörés

11,11

-

-

-

-lakásbetörés

24,35

31,10

-

-

Rablás

66,67

83,33

75,0 %

+ 8,33

Kifosztás

0

80,00

47,4 %

+ 32,6

Zsarolás

100

42,86

-

-

Rongálás

19,23

37,50

-

-

Orgazdaság

87,50

88,89

-

-

100

75,00

-

-

Kábítószer kereskedelem
(terjeszt i magatartások)

Járm önkényes elvétele
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Rendészeti tevékenység I.:
Közrendvédelem
Megnevezés/ év

2013.

2014.

Közterületi vez. száma / óra

10487 / 123330

10587// 121807
10587

Közterületi elvonás óra

19986

38840

Megkeresések

974

1318

Elfogások

152

185

Alkoholszonda alk./ pozitív

4935/62

5010/63

Gk. j rszolg. intézkedései

8986

15697

Igazoltató lapok száma

18008

18493

Szabálysértési feljelentések

1209

1097

Büntet feljelentések

586

487

HB f /Ft

1553/22.532.000

1061/15.679.000

El állítások

482

416

Biztonsági intézkedések

141

167

El vezetések

301

341

Gytv. esetek

4

2

Átkísérés

47

29

bilincs/testi kényszer

430/33

464/28

A Siklósi Rend rkapitányság
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Rendészeti tevékenység I.:
Körzeti megbízotti lefedettség

Rendészeti tevékenység II:
Közlekedésrendészet

A Siklósi Rend rkapitányság
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Balesetek

2010

2011

2012

2013

2014

Halálos::
Halálos

5

1

2

1

2

Súlyos:

22

16

14

25

26

Könny :

38

52

39

33

39

Sérüléses:

66

69

55

59

67

Sérülés nélküli:

164

218

183

206

177

250
200
halálos
súlyos
könny
sér. Nélk
sér. Össz

150
100
50
0
2010

2011

2012

2013

2014

Rendészeti tevékenység III:
Határrendészet
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Átkel / év
Drávaszabolcs
KHÁH

2013

2014

Személyforgalom

357 949

422 007

Járm forgalom

176 766

210 841

teherforgalom

36 269

42 539

2013

2014

személyforgalom

164 794

169 320

járm forgalom

66 397

68 557

2013

2014

személyforgalom

2100

1663

járm forgalom

17 307

9360

Átkel / év
Beremend
KHÁH

Átkel / év
Magyarbóly
VSzH

Átkel / év
Pécs Pogány

2013

2014

személyforgalom

32

69

járm forgalom

8

17

2013

2014

személyforgalom

28

33

járm forgalom

10

6

Átkel / év
Drávaszabolcs
VHÁH

Rendészeti tevékenység III:
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Határrendészet,
jogsért cselekmények alakulása
2013.

2014.

Jogellenes cselekmények száma

415

871

Illegális migrációhoz kapcsolódó

51

33

Ebb l embercsempészés b ncselekmény

1

0

Ebb l közokirat
közokirat--hamisítás b ncselekmény

1

1

Ebb l THS és kísérlete szabálysértés összesen

20

16

Ebb l külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés

29

16

Egyéb jogellenes cselekmény

364

838

Visszairányítások száma összesen

84

80

BTT miatt

33

13

jogellenes cselekmény miatt

0

1

beutazási feltételek hiánya miatt

51

67

73

22

ebb l nemzeti körözés

10

7

ebb l SIS találat

63

15

572

974

Körözések és figyelmeztet jelzések száma

Regisztrált intézkedések összesen

Rendészeti tevékenység III:
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Határrendészet,
közigazgatási eljárások alakulása
Közigazgatási eljárások alakulása

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Kezdeményezett eljárások száma

25

29

32

72

132

Kiszabott közigazgatási bírság
összege / Ft.

1
480 000

4
620 000

3
270 000

6
420 000

9
915 000

140
120
100
80
elj. száma

60
40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014
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Rendészeti tevékenység IV:
Igazgatásrendészet
2013

2014

Szabálysértési feljelentések száma

646

721

Feljelentett személyek (f )

737

822

Érkezett megkeresések száma

47

82

HB végrehajtás

1329

978

Vadászl fegyver kérelmek száma

189

165

Gáz- és riasztófegyver
Gázkérelmek száma

25

18

Flóbert kérelmek száma

0

0

Személy- és vagyon ri kérelmek
Személyszáma

81

68

6

6

ködési engedély kérelem

tartási

n--, és balesetmegel zés,
n
együttm ködés
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•

•

•

•
•
•

Gyermek-, és ifjúságvédelem:
Gyermekifjúságvédelem: Iskola rend re, rend rségi
nyílt napok, megel zési akadályverseny, b nmegel zési
referens…
Megel
vagyonvédelem: propaganda tevékenység,
el adások nyugdíjasoknak, SZEM mozgalom, Tourist
Police pavilon a Harkányi Strandon…
Drogmegel zés: Drog prevenciós tanácsadó intézménye,
D.A.D.A., Tenkes Egészségkert pályázat, szül i
értekezletek szervezése, „Tudatmódosító Szertelenség”
el adás sorozat,
Balesetmegel zés: TESCO Megel zési Napok, Kerékpáros
Iskola Kupa, Sziréna Nap,
Családon belüli er szak megel zése: esetmegbeszélések
tartása, együttm ködés a társszervekkel…
Önkormányzati beszámolók, két KistérségiKistérségi-, két Járási
Egyeztet fórum, falunapokon történ részvétel, digitális
ügyfél tájékoztató rendszer a rend rkapitányságon.

Szervezeti teljesítménycélok a
2015. évre
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•

•
•

•

•

•

Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló
jogsértések elleni hatékony fellépés biztosítása, a településeken a
közterületi térfigyel rendszerek fejlesztéséb l adódó lehet ségek
kihasználása.
A büntet eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának
további gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése.
Az er k, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgár r
egyesületek, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó
szervezetekkel és személyekkel történ hatékony együttm ködéssel
a települések és külterületek közbiztonságának további er sítése.
A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a
közlekedésbiztonság er sítése. A Változtatható Hely Közúti
Ellen rzési Pont (vhKEP) rendszer szervezeti adaptációja.
Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést
biztosító határellen rzési rendszer standard elemeinek
követelményszint m ködtetése, a Horvát Köztársaság határrend ri
szerveivel történ együttm ködés szélesítése.
A közszolgálati életpálya Rend rségnél történ bevezetésének
végrehajtása.

Siklósi Rend rkapitányság
7800 Siklós, Batthyány K. u. 7.
Postacím: „Siklós pf. 38”
Tel: (72) 599
599--008
E-mail:
siklosrk@baranya.police.hu
Segélykér : 107 és 112

Köszönöm figyelmüket!

Tárgy: Új helyi adórendelet megalkotásának
elveir l, az önkormányzat 2015. évi
adópolitikájáról

Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
5. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyz
Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:

6. oldal el terjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. június 17. napján tartandó
rendes képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Adópolitikai elvek meghatározása Harkány Város
Önkormányzat 2016. évi, új adórendeletének el készítéséhez
EL TERJESZT :Dr. Markovics Boglárka, jegyz
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz ; Dr. LázárBognár Bernadett aljegyz

Tisztelt Képvisel -testület!
Harkány Város Önkormányzatának jelenleg hatályos, 14/2007.(XII.17.) számú, a helyi
adókról szóló rendeletével kapcsolatosan több probléma is felmerült a jogalkalmazás során.
Elmondható, hogy az adórendeletet bár több alkalommal is módosították, annak átfogó
felülvizsgálatára és a jogalkalmazás, napi joggyakorlat és jogviták tanulságainak
lesz rése, a tapasztalatok értékelése elmaradt.
A tapasztalatok alapján az adórendelet egyszer sítésre szorul, meg kell teremteni annak jobb
áttekinthet ségét, el kell kerülni a törvényi rendelkezések indokolatlan megismétlését,
különös tekintettel arra, hogy a központi jogszabályban bekövetkezett változásokat a helyi
rendelet módosításai nem mindig követték, ez a tény több jogvitás helyzetet is keletkeztetett.
Ezt a hiányt szeretnénk pótolni azzal, hogy elkezdjük az új adórendelet el készítésének
több hónapig tartó folyamatát; az adópolitikai elvek meghatározását és a
bb
tapasztalatokból fakadó módosítási igények felmérését követ en, várhatóan kora sszel
kerülhet sor egy új, nyers – önkormányzati törvényességi felügyeletet gyakorló szervvel is
egyeztetett tartalmú - rendelettervezet el készítésére, és bizottsági, majd képvisel -testületi
megtárgyalására.
I.

Jogszabályiill. elméleti alapvetés

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat
a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és
mértékér l. A képvisel -testület a rendelet megalkotása során kötve van a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) valamint az adózás rendjér l szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseihez.
A helyi adózásnál is figyelembe kell venni az általános adózási alapelveket, úgy mint:
általánosság (az adók minden természetes személyre és szervezetre kiterjednek, amennyiben
az adólanyiság feltételei fennállnak), egyenl ség (egyenl elbánás, privilégiumok tilalma),
adósemlegesség (verseny-és szektorsemlegesség), arányosság (teljesít képességhez
igazodás;arányos közteher-viselés- a befizetésre kötelezettek jövedelmi,személyi
viszonyainak figyelembe vétele mellett a lakosság széles köre legyen adóalany) ,
törvényesség (az adóztatási önállóság törvényi keretek között adott); méltányos adórendszer
(vagyis az azonos adóer vel rendelkez személyek egyenl összeg adó fizetésére legyenek
kötelezettek, illetve a nagyobb adóer t képvisel kjáruljanak hozzá nagyobb mértékben a
közterhekhez.)
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Az önkormányzat joga és egyben kötelezettsége, hogy az adó mértéke igazodjon a helyi
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
tehervisel képességéhez, figyelemmel a törvényi adómaximumokra. A helyi adó
intézményének lényege ugyanakkor a helyi közszolgáltatások szervezése során felmerül
kiadásokhoz, azaz a helyi közterhekhez való hozzájárulás.
A Htv-ben rögzített – kötelez – törvényi mentességek b vítésére van képvisel -testületi
lehet ség, ez azonban nem terjedhet ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze
utáni építményadóra, telke utáni telekadóra, és a helyi ipar zési adó megállapítására (vö. Htv.
7.§ e. pont).
A fenti három szempont alakulásáról az alábbi megállapításokat tesszük:
a.) helyi sajátosságokhoz történ igazodás:
Harkány Város Önkormányzata sajátos vonásokkal rendelkez baranyai kisváros, turisztikai
jelent sége miatt több olyan önkormányzati feladatot is el kell látnia, amely más, hasonló
nagyságú települések esetén nem bír ekkora súllyal (pl. közterületek rendben tartása,
szépítése, virágosítás; ügyeleti ellátás helyben történ m ködtetése, rendezvények tartása,
stb.) Ezen feladatok egy része nem kötelez , de a helyi igények és a korábban megszokott
szolgáltatások miatt –lehet ség szerint - ezeket is el kell látni.
b.) az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez történ igazodás:
Az utóbbi években lezajlott önkormányzati finanszírozásban bekövetkezett változások
eredményezték azt, hogy az állam egyrészt elvett bizonyos bevételeket az önkormányzatoktól
– pl. helyben beszedett gépjárm adó 70%-a; - másrészt a források elosztásánál több figyelmet
fordít a települések adóer -képességére (pl. pályázati források öner mértékét, szociális
támogatások állami megtérítési mértékét, stb. ehhez igazítja), valamint elvárja, hogy az
önkormányzat sajátosságaihoz igazodóan legyen egy ún. elvárt adóbevételi szint.
Mindezekkel párhuzamosan az állam az önkormányzatok adósság állományának átvállalása
mellett is kifejezésre juttatta, hogy az egyéb, kiegészít -kisegít (önhiki, m ködésképtelen
stb.) támogatási csatornákat háttérbe szorítja, és csak kivételes jelleggel, különösen indokolt
esetben bocsátja rendelkezésre. Összességében véve a stabil önkormányzati bevételi forrást
biztosító helyi adóbevételek jelent sége az önkormányzat költségvetésében a központi
támogatások mérsékl désével tovább növekedett. Mindemellett soha nem lehet az
önkormányzatok minél nagyobb mérték bevételhez juttatása az egyetlen cél.
c.) az adóalanyok tehervisel képességéhez történ igazodás:
A közelmúltban lezajlott gazdasági válság jelent sen megtépázta mind a magánszemélyek,
mind a vállalkozók anyagi lehet ségeit, az ingatlanok ára nem vitásan esett a 2007-es évek
óta; bizonyos ingatlanok eladhatatlanná, vagy nehezen értékesíthet váltak.
II.

Adóztatás Harkányban – avagy egy kis adótörténelem (2007-2014.)

A jelenleg is hatályos rendelet megalkotásakor az önkormányzat az építményadó, a telekadó,
az idegenforgalmi adó és az ipar zési adó alkalmazásáról rendelkezett. A f bb változások – a
teljesség igénye nélkül – az alábbiak voltak.
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2007-ben az építményadó mértéke 600,-/m2-1080,-Ft/m2 között alakult. A telekadó mértéke
az övezeti besorolások alapján 210,-Ft/m2-t l 230,-Ft/m2-ig terjedt, a III. övezetben sávosan
lett megállapítva - 5000 m2-ig, 5000-10000 m2 között valamint 10000 m2 felett – 230,-Ft220,-Ft-210,-Ft/m2 összegben.
Az idegenforgalmi adó összege 330,-Ft/éjszaka volt; míg az ipar zési adó kulcsa állandó
tevékenységnél 1,6%-ban volt megállapítva.
2008-ban az építményadó összege a legalacsonyabb kategóriában csökkent, a legmagasabban
tt: 500,-Ft-1150,-Ft/m2-re. A telekadó összegei minden kategóriában n ttek 10,-Ft/m2-el.
Az idegenforgalmi adó 340,-Ft/éjszaka összegben lett meghatározva.
2009-ben tovább emelkedtek az adótételek: építményadónál 600,-Ft/m2-1200,-Ft/m2-ig;
telekadónál 240,-Ft-260,-Ft/m2 összegig.
2010-ben bevezették a magánszemélyek kommunális adóját, évi 10.000,-Ft/év/adótárgy
összegben és az ipar zési adó kulcsa is 2%-ra emelkedett.2011-ben az idegenforgalmi adó
390Ft/éjszakáról a jelenlegi 430,-Ft-ra n tt.
2013-ban kivezették a magánszemélyek kommunális adóját.
Az adórendeletet érintette több más módosítás is – ezek ismertetését l azonban most
eltekintünk.
Jelenleg az építményadó és telekadó mértéke a 2009-es szinten van, az ipar zési adó
mértéke 2%; míg az idegenforgalmi adó összege személyenként és vendégéjszakánként
430,-Ft.
III.

Gyakorlati problémák, jogértelmezési nehézségek az egyes adófajtáknál

A legnagyobb horderej jogalkalmazási problémát az építményadóval és a telekadóval
kapcsolatban helyileg megállapított kedvezmények jelentik.
Építményadóval kapcsolatos problémák
Aránytalan adminisztrációs terhet ró az adóigazgatási ügyintéz kre az adórendelet 6.§. l)
pontjában biztosított, a rendezési terv szerinti Üh. övezetekbe sorolt, életvitelszer en lakott
ingatlanok tekintetében kérelemre megállapítható adómentesség. A munkaer kapacitás 80
%-kát két teljes hónapon keresztül lekötötte az ezzel kapcsolatos kérelmek, hiánypótlások
elbírálása. Ez alapján megállapítható, hogy a lekötött energia és az önkormányzat ezzel
kapcsolatos bevétele közel sem áll egymással arányban. Javasoljuk dönteni arról, hogy a
kedvezmény hivatalból megadható legyen (bevallások utólagos ellen rzésével kontrollálva)
vagy teljes mértékben megszüntetésre kerüljön.
A vállalkozók üzleti célt szolgáló épületei, épületrészei kivételt képeznek az építményadó
mentesség alól. Ezzel kapcsolatban a megfogalmazás jogértelmezési és jogalkalmazási
problémákat vet fel, ami akár jogvitára is okot adhat, ezért feltétlenül szükséges az egyértelm
és szabatos megfogalmazás megalkotása. A másik ezzel kapcsolatos probléma az, hogy a
szálláshely üzemeltetési engedély megszüntetésével az ingatlan már az adott naptári év
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második félévében adómentes lehetne, amennyiben ez a mentességeknél szabályozásra
kerülne. Ennek hiányában azonban hiába adja le a volt szállásadó a vendégkönyvét és
szünteti meg ezirányú tevékenységét akár január hónapban, az adófizetési kötelezettsége egész
évben fennáll.
A társasházak egyes helyiségeire vonatkozó építményadó mentességek több pontban is
megjelen , egymást részben átfed megfogalmazásait egyértelm síteni kell.
A garázsok esetleges adómentessége tekintetében a rendezési terv szerinti Üh., valamint MK7,
MK8-as övezetekbe sorolt ingatlanok vonatkozásában is állást kell foglalni.

A mértékeknél a központi területen elhelyezett építmények utáni 1200.- Ft/m2 építményadó
mértéke esetleg átgondolásra kerülhetne.

Telekadóval kapcsolatos problémák
A helyi adórendelet 17.§-ban szabályozott telekadó mértékek övezetenként és sávosan vannak
meghatározva, a sávok között azonban csak 10 Ft/m2 a különbség. Ilyen kis réssel nem biztos,
hogy indokolt fenntartani az övezeteket és sávokat, egységesíteni lehetne, vagy a mértékeken
változtatni indokolt.
A helyileg megállapított telekadó és építményadó kedvezmények a törvényi kedvezményekhez
képest rendkívül széleskör ek és a jogalkalmazást igencsak megnehezíti a szövevényes és
már-már átláthatatlan megfogalmazásuk, ezért a telekadóval kapcsolatos kedvezmények
letisztítása és egységesítése, továbbá a törvényb l átvett, de törvényileg már hatályon kívül
helyezett pontok kigyomlálása szükséges.
Egyes „kertvégi” ingatlanok ( a Zsolnay Vilmos utcában) adókötelesek, mert a rendezési terv
szerinti elér besorolásuk miatt nem vonhatók össze a mellettük lév , ugyanazon
tulajdonoshoz tartozó másik telekkel. Tekintettel arra, hogy az összevonás nem az
adóalanyokon múlik, és a telekadó összege helyenként igen jelent s méreteket ölt (pl. a 791/2
hsrz-ú ingatlan 882 m2 és a telekadója 183.560 Ft/év), javasolnánk a kertvégi, nem
összevonható ingatlanok tekintetében egy mentességi kategóriát alkotni.
A rendelet 14.§ (1) d) pontjában meghatározott mentesség a vállalkozók üzleti célt szolgáló
épülete vonatkozásában történ alkalmazása a Htv. 7.§. e) pontjába ütközik, ezért ezt
hatályon kívül kell helyezni.
Megállapítható, hogy a teljesítési hajlandóság a telekadóval kapcsolatban a legalacsonyabb
mérték , és az adóval kapcsolatos legtöbb jogvita is ehhez az adónemhez köt dik.

A helyi ipar zési adóval kapcsolatos jogértelmezési problémák
A helyi ipar zési adóval kapcsolatban az adórendeletünk 34.§-ábanmegfogalmazott
kedvezmény -mely szerint „azt a vállalkozót kinek számított vállalkozói szint adóalapja nem
haladja meg a 2,5 millió forintot a számított adóalapjának 40%-ára illeti meg mentességértelmezési problémákat vet fel. rögzíteni szükséges, hogy a kedvezmény alkalmazható e a
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KATA alanyokra is.

IV.

Javaslatok, elvek meghatározása

Az új adórendelet tervezetének el készítése el tt mindenképpen indokolt, hogy egyfel l a
Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, majd a képvisel -testület
állást foglaljon néhány alapvet , az adópolitika kialakítását el segítend elv
elfogadásáról; illetve megfogalmazhassa további javaslatait.
A fentiekben leírtakat is mérlegelve az önkormányzati adóhatóság az alábbi megállapításokat
ajánlja a helyi jogalkotó figyelmébe.
Az adóalanyok tehervisel képességére tekintettel:
- A meglév adófajták körének b vítése nem javasolt;
- A meghatározott adókulcsok, tételes adómértékek emelése nem javasolt;
- telekadó tekintetében megfontolandó a nagyobb méret telkek vonatkozásában az adó
mértékének csökkentése; tekintettel arra, hogy a legtöbb jogalkalmazási vita, peres
ügy ezzel az adófajtával kapcsolatosan merült fel, ill. a teljesítési hajlandóság itt a
legkisebb.

Az önkormányzat gazdálkodási követelményeire és a helyi sajátosságokra tekintettel:
-

-

Megfontolandó a széles körben alkalmazott és sokszor átláthatatlan
mentességek/kedvezmények körének sz kítése, lehet ség szerint minél inkább
közelítve a törvény által el írt kedvezményi/mentességi kört;
Valamennyi adónem esetén indokolt annak a Jegyz és a Hivatal által elindított
mechanizmusnak a további fejlesztése, csiszolása, amelyegy törvényes, de
következetes adóbehajtási eljárás kidolgozását célozza, és amely a be nem fizetett
adókintlev ségek hatékony, nagyságrendi csökkentésére irányul.

Törvényességi, jogalkalmazási szempontokra tekintettel:
-

Meg kell szüntetni a nem magánszemély adóalanyoknak a Htv. 7.§ e. pontjába ütköz
rendeleti kedvezményeit, mentességeit.
át kell tekinteni az adóigazgatási eljárásban alkalmazott formanyomtatványok körét és
tartalmát, a hiányosságokat pótolni, a hibákat javítani kell.
meg kell tisztítani a rendeletet a felesleges törvényi ismétlésekt l, ezáltal elkerülhet k
a törvényi rendelkezések változásának le nem követéséb l ered problémák;
tömörebb, összeszedettebb, átgondoltabb rendelkezések alkalmazása indokolt.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Képvisel -testület elé.
Határozati javaslat
Adópolitikai elvek meghatározása Harkány Város Önkormányzat 2016. évi, új
adórendeletének el készítéséhez
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Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete Harkány Város Önkormányzat 2016. évi, új
adórendeletének el készítése során az alábbi adópolitikai elvek figyelembe vételét írja el :
- A meglév adófajták körének b vítése nem javasolt;
- A meghatározott adókulcsok, tételes adómértékek emelése nem javasolt;
- telekadó tekintetében megfontolandó a nagyobb méret telkek vonatkozásában az adó
mértékének csökkentése, illetve a jelenlegi övezetes és sávos rendszer alkalmazása;
tekintettel arra, hogy a legtöbb jogalkalmazási vita, peres ügy ezzel az adófajtával
kapcsolatosan merült fel, ill. a teljesítési hajlandóság itt a legkisebb.
- Megfontolandó a széles körben alkalmazott és sokszor átláthatatlan
mentességek/kedvezmények körének sz kítése, lehet ség szerint minél inkább
közelítve a törvény által el írt kedvezményi/mentességi kört;
- Valamennyi adónem esetén indokolt annak a Jegyz és a Hivatal által elindított
mechanizmusnak a további fejlesztése, csiszolása, amely egy törvényes, de
következetes adóbehajtási eljárás kidolgozását célozza, és amely a be nem fizetett
adókintlev ségek hatékony, nagyságrendi csökkentésére irányul.
- Meg kell szüntetni a nem magánszemély adóalanyoknak a Htv. 7.§ e. pontjába ütköz
rendeleti kedvezményeit, mentességeit.
- át kell tekinteni az adóigazgatási eljárásban alkalmazott formanyomtatványok körét és
tartalmát, a hiányosságokat pótolni, a hibákat javítani kell.
- meg kell tisztítani a rendeletet a felesleges törvényi ismétlésekt l, ezáltal elkerülhet k
a törvényi rendelkezések változásának le nem követéséb l ered problémák;
- tömörebb, összeszedettebb, átgondoltabb rendelkezések alkalmazása indokolt.

Határid : 2015.augusztus 30.
Felel s: jegyz , aljegyz

Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Dr.Lázár-Bognár Bernadett, aljegyz
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Tárgy: A Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal és Harkány Város Önkormányzat
pályázati szabályzatának megtárgyalása és
elfogadása
Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
7. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

1. oldal el terjesztés
6. oldal pályázati eljárásrend szabályzat

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. június 17. napján tartandó rendes
képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal és Harkány Város
Önkormányzat pályázati szabályzatának megtárgyalása és elfogadása
EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka, jegyz
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!
Az önkormányzat szabályzatainak sorából hiányzik az uniós és hazai pályázati források
felhasználásának eljárásrendjér l szóló szabályzat. A hiány tényét egy tavalyi évre vonatkozóan
lefolytatott bels ellen ri vizsgálat is megállapította; amelyre –az éves bels ellen rzési jelentés
testület általi elfogadást követ en - intézkedési tervet is készítettünk.
A pályázati szabályzat megalkotásának szükségességét az a tény indokolja, hogy az önkormányzat az
új, 2014-2020-as uniós pályázati ciklusban élni kíván a kínálkozó nagyobb lehet ségekkel; emellett a
kisebb költségigény problémák megoldására igyekszik a hazai forrású pályázatokban is részt venni.
A szabályzat utalásszer en tekint végig a pályázatok teljes életszakaszán, és zömében a már amúgy
is meglév gyakorlati tapasztalatokra és munkafolyamatokra épít; meghatározza a
feladattelepítés alapelveit és f bb szempontjait.
Fontos része a szabályzatnak egy korrekt, naprakész pályázati nyilvántartó rendszer létrehozása,
amely h en tükrözi az önkormányzat aktuális pályázati helyzetét, információt ad az egyes pályázatok
életszakaszairól, és alapadatairól. Ezen adatok alapján gyakorlatilag rövid id n belül lehet ség nyílik
pályázatokkal kapcsolatos alapadatok kinyerésére is. A nyilvántartási rendszer folyamatos vezetéséért
a pályázati referens felel.
A Szabályzat tervezetét az el terjesztéshez csatoltunk; a szabályzatot, annak képvisel -testület általi
elfogadását követ enjegyz i intézkedés formájában kiadva is meger sítjük. Kérem a T. Képvisel testületet, hogy a csatolt Szabályzat tervezetét tekintsék át, és az alábbi határozati javaslatot fogadják
el.

Határozati javaslat:
Harkány Város Önkormányzat Európai Uniós és hazai finanszírozású pályázati források
felhasználásának eljárásrendjér l szóló szabályzatának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete Harkány Város Önkormányzat Európai Uniós és
hazai finanszírozású pályázati források felhasználásának eljárásrendjér l szóló szabályzatának
tervezetét megtárgyalta, és azt az el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határid :
azonnal
Felel s: jegyz , polgármester
Harkány, 2015. június 5.

Dr. Markovics Boglárka, jegyz
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Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
7815Harkány,Pet fiS.u. 2-4.
Telefon:72/480-100,480-501.Fax:480-518.
Ügyiratszám:

…/2015.(VI….) számú jegyz i intézkedés

A HARKÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉS HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FINANSZÍROZÁSÚ
PÁLYÁZATI FORRÁSOK
FELHASZNÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉR L SZÓLÓ
SZABÁLYZATRÓL

Hatályos: 2015. június ….. napjától.
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I.
A szabályozás célja és hatálya
Harkány Város Önkormányzata által ellátott feladatok megvalósításához jelent s kiegészít
forrást jelentenek és az új európai uniós pályázati ciklusban jelenthetnek a különböz
pályázatokon elnyerhet pénzeszközök. Ezek minél szélesebb kör elérése érdekében
szükséges a lehet ségek felkutatásáról, a pályázatok benyújtásáról és megvalósításáról szóló
szabályzat elkészítése.
A szabályzat célja, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges forrás biztosítása, a pályázat
elkészítése és benyújtása, valamint a megvalósítás és beszámoltatás áttekinthet és
ellen rizhet módon történjen meg.
A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, Harkány Város Önkormányzata és intézményei,
valamint a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátási területéhez tartozó
önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok által benyújtásra tervezett, benyújtott illetve
aláírt Európai uniós és hazai finanszírozású pályázatra.
II.
Pályázati nyilvántartó rendszer
1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) pályázati
referense – a továbbiakban pályázati referens – Harkány Város Önkormányzata
valamint a társ-önkormányzatok projektjeir l pályázati nyilvántartást vezet, amely az
alábbi adatokat tartalmazza:
- a benyújtásra tervezett pályázatok;
- a benyújtott pályázatok;
- támogatásban részesült/támogatásban nem részesült pályázatok;
- megvalósult projektek.
A pályázati referens gondoskodik a nyilvántartó rendszer folyamatos aktualizálásáról, a
változások haladéktalan átvezetésér l.
1.1.

Benyújtásra tervezett pályázatok: tartalmaz minden olyan projektjavaslatot,
amelynél fennállt a pályázat beadásának lehet sége és elvi igénye, de az valamilyen indok
miatt meghiúsult; az ok megjelölésével. (pl. saját forrás hiánya, testületi támogatás hiánya;
tervdokumentáció hiánya stb.) Ezen adatok nyilvántartásának célja, hogy a teljes pályázati
tevékenységr l képet adjon, illetve ismételten megnyíló pályázati lehet ség esetén adatot
nyújtson a már létez , esetlegesen kidolgozott projektjavaslatokról. Adattartalom:
Pályázat tárgya, Megvalósítás tervezett ideje, Bekerülési összeg, Esetleges meghiúsulás
oka, Megjegyzés.
1.2. Benyújtott pályázat: tartalmaz minden olyan kidolgozott pályázatot, amely a kiíró
részére beadásra került. A táblázatban a benyújtáskoripályázati költségeket kell
szerepeltetni. Adattartalom: Pályázat címe, kódja, Pályázat tárgya, Pályázat kiírója,
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Beadás ideje, Megvalósítás tervezett ideje, Bekerülési összeg, Várható támogatási összeg
és annak %-os mértéke, Megjegyzés.
1.3. Elbírált pályázatok; (azaz a támogatásban részesített/elutasított pályázatok):
minden olyan pályázatot tartalmaz, amelyet a kiíró elbírált. Nyertes pályázatoknál azon
összegeket kell megjeleníteni, amellyel a pályázat kiírója elfogadta a pályázatot.
Adattartalom: Pályázat címe, kódja, Pályázat tárgya, Pályázat kiírója, Beadás ideje,
Megvalósítás ideje, Bekerülési összeg, Támogatási összeg és annak %-os mértéke,
Megjegyzés.
1.4. Megvalósult projektek: minden olyan befejezett projekt, amelynél a záró elszámolást
a közrem köd szervezet elfogadta, és az utolsó támogatási összeg is átutalásra került. Az
adatszolgáltatás célja, hogy képet nyújtson a projekt megvalósítására ténylegesen
felhasznált összegekr l. Adattartalom: Pályázat címe, kódja, Pályázat tárgya, Pályázat
kiírója, Beadás ideje, Megvalósítás ideje, Tényleges bekerülési összeg, Támogatási összeg
és annak %-os mértéke, a pályázat keretében megkötött szerz dések alapadatai (szerz
fél, tárgy, érték meghatározása); Megjegyzés.
2. A pályázat tárgyköre szerint illetékes osztály és intézmény a pályázati nyilvántartáshoz a
fenti pontokban megjelölt adattartalommal a pályázati referens részére adatokat szolgáltat.
III.
Az önkormányzat pályázatai
1. Pályázatfigyelés
1.1.
Az Európai uniós és hazai pályázati lehet ségek felkutatása els sorban a
pályázati referens feladata. A megpályázható lehet ségekr l a referens haladéktalanul
értesíti a polgármestert, alpolgármestert, a jegyz t, illetve a Hivatal illetékes
osztályvezet jét vagy az érintett intézményvezet t.
1.2.
A pályázatfigyelést az önkormányzati intézmények önállóan is kötelesek
végezni, illetve pályázatfigyelési feladatok ellátásával, egyedi döntés alapján, szükség
esetén küls szervezet is megbízható.
1.3.
A pályázatok figyelése során figyelemmel kell lenni a gazdasági programban
és/vagy ágazati programokban, esetleg egyéb, más önkormányzat szakmai
programokban, koncepciókban meghatározott fejlesztési elképzelésekre és azok
pályázati elképzelésekkel történ összhangjára.
2. Pénzügyi források
2.1.
A pályázatok benyújtásához szükséges öner biztosítása Harkány Város
Önkormányzatának költségvetésében tervezett el irányzatból történhet.
2.2.
Amennyiben az öner vonatkozásában betervezett költségkeret nincs, a
pályázat beadásáról szóló döntéssel egyidej leg a képvisel -testület megjelöli a forrás
biztosítására szolgáló költségvetési el irányzatot.
3. A pályázat el készítése
3.1.
Releváns pályázati kiírás megjelenése esetén a pályázati referens értesíti a
pályázat tárgyköre szerint illetékes vezet t, a Hivatal m szaki és pénzügyi osztályának
vezet it, valamint a polgármestert/alpolgármestert és a jegyz t, akik egyeztetnek a
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benyújtás kérdésében. Ha a pályázat benyújtásának lehet ségét elvetik, a referens
feljegyzést készít err l, amelyet a polgármester és a jegyz is aláírásával lát el.
3.2.
Ha az egyeztetésen a pályázat beadásáról döntenek, rögzítik a
projektmenedzsment-feladat ellátásának módját: bels /küls menedzsment. A pályázat
beadásáról szóló döntést a képvisel -testület hozza meg. A képvisel -testületi döntés
kivételes esetekben, illetve ha a késedelem a forrásvesztés veszélyével jár, a
polgármester egyetértésével utólagos jóváhagyással is meghozható.
3.3.
A pályázat-el készítés során gondoskodni kell a projektmenedzsment
költségeinek megteremtésér l, és annak pályázatba történ beépítésér l. A munkaköri
feladatokon túl végzett projektmenedzsment tevékenységért a köztisztvisel k külön
szerz dés alapján díjazásban részesülhetnek. (Ebben a kérdésben a hatályos
jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel a jegyz dönt.)
4. A pályázat elkészítése, beadása
4.1.
Amennyiben a képvisel -testület a pályázat beadásáról dönt, a pályázat teljes
dokumentációjának elkészítését, beadását a projektmenedzser koordinálja a pályázati
kiírásban meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelel en.
4.2.
A projektmenedzsment feladatok ellátása hazai költségvetési forrásokból
biztosított pályázatok esetén els sorban a Hivatal pályázati referense, európai uniós
forrásokból lehívható pályázatok esetén vagy külön szerz déssel megbízott küls
menedzsment vagy – bérköltség pályázati elszámolásának lehet sége esetén –konkrét
pályázati feladatra felvett önkormányzati munkatárs segítségével történik.
4.3.
A projektmenedzser gondoskodik a pályázattal kapcsolatos adminisztrációs
feladtok ellátásáról, a projekt folyamatos felügyeletér l, a határid k betartatásáról,
valamint a teljes pályázati dokumentáció folyamatos el állításáról, beszerzésér l és
archiválásáról.
5. Támogatási szerz dés
5.1.
A támogatási szerz dés tervezetét a jegyz ellen rzi. A jegyz javaslatára a
polgármester dönt abban a kérdésben, hogy a projektmenedzsment feladatokat a
hivatal köztisztvisel je, vagy küls szervezet, adott esetben – forrás rendelkezésre
állása esetén- külön e feladatra felvett más személy látja el. Küls szervezet megbízása
esetén figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény által el írt értékhatárokat,
amennyiben a szolgáltatás ellenértéke ez alatt marad, Harkány Város Önkormányzata
beszerzési szabályzatában foglaltakat.
5.2.
A projektmenedzsment feladatokat – munkaköri leírásban – illetve a feladat
ellátására irányuló megbízási szerz désben kell rögzíteni.
6. Megvalósítás, beszámolás
6.1.
A projektmenedzser kidolgozza a program megvalósításának menetét, az abba
bevont küls szakért k és partnerek névsorát, gondoskodik a szükséges megbízási,
vállalkozási szerz dések, egyéb megállapodások, közbeszerzési eljárások
el készítésér l, az iratok aláíratásáról; az el készítés folyamatát koordinálja, a
dokumentációt folyamatosan naprakészen tartja, iktatja, gy jti, rendszerezi. Küls
projektmenedzsment megbízása esetén a hivatal pályázati referense köteles
gondoskodni arról, hogy a pályázattal kapcsolatos eredeti dokumentumok az
önkormányzatnál rendelkezésre álljanak.
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6.2.
A projektmenedzser a megvalósítás folyamatát akadályozó bármely tényez
felmerülése esetén haladéktalanul értesíti a jegyz t és a polgármestert, akik
intézkednek az akadály elhárítása érdekében. Küls projektmenedzsment alkalmazása
esetén is a hivatal pályázati referense figyelemmel kíséri a projekt alakulását,
amennyiben valamely pályázati folyamat tekintetében csúszást, hiányosságot, akadályt
észlel, haladéktalanul jelzi azt a polgármesternek és a jegyz nek.
6.3.
A projektmenedzser feladata a projekt el rehaladási jelentések, elszámolások
pályázat jellegéhez igazodó formában történ elkészítése.
6.4.
Az önkormányzat aktuális, folyó pályázatairól a Hivatal pályázati referense
szükség szerint, de átfogó jelleggel évente legalább egy alkalommal beszámol a
képvisel -testületnek.
6.5.
Az Európai Uniós és hazai finanszírozású pályázatok pénzügyeit elkülönítetten
kell kezelni. A pénzkezelés és elszámolás rendjét a projekt pénzügyi felel se felügyeli.
IV.
Az önkormányzati fenntartású intézmények pályázatai
1. Amennyiben a szükséges önrészt az intézmény saját költségvetéséb l (pl. esetleges
átcsoportosítás vagy pénzmaradvány miatt), illetve többletbevételéb l biztosítja, a
pályázat benyújtásáról az intézmény vezet je önállóan dönt.
2. Azon esetekben, ahol az intézmény pályázata benyújtásához önkormányzati
költségvetésb l pénzügyi támogatást igényel, vagy éven túli kötelezettségvállalást
tartalmaz, az intézmény vezet je a pályázat benyújtására vonatkozó igényét, és a
benyújtandó pályázat szakmai koncepciójának összefoglalóját írásos anyag
formájában a képvisel -testület elé terjeszti, amely dönt a pályázat intézmény általi
beadhatóságáról.
3. Az intézmények, mint projektgazdák által megvalósított pályázatok esetén a
projektmenedzsment feladatokat els dlegesen az intézmény személyi állománya
köteles ellátni, másodlagosan a feladat ellátásáról a pályázat által biztosított forrás
terhére elszámolt költségkeretb l kell gondoskodni (ez a pályázat jellegéhez és az
elszámolható költségek sajátosságaihoz igazodóan jelentkezhet bér-és járulék költség
formájában, ill. küls szolgáltatás igénybevételével is.)
V. Záró rendelkezések

A szabályzat annak képvisel -testület általi elfogadását követ en,2015.07.01. napján lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lév pályázatokra is alkalmazni kell azzal,
hogy az induló -2015. évre vonatkozó - pályázati nyilvántartásadatait legkés bb 2015.
augusztus 15. napjáig el kell készíteni. A szabályzat tartalmát a Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozóival is ismertetni kell.
Harkány, 2015. június 4.
Dr. Markovics Boglárka
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jegyz
A szabályzatot Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a ………../2015. (….)
számú határozatával hagyta jóvá.
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Tárgy: Óvoda Alapító Okiratának és az
Óvodai Társulási Megállapodás módosításának
megtárgyalása

Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
8. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz
Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéz

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés
4. oldal Alapító Okirat
4. oldal Módosító Okirt

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
1

EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. június 17. napján tartandó
rendes képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Harkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
EL TERJESZT : Dr. Lázár-Bognár Bernadett, aljegyz
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz , Dr. Hohner
Éva igazgatási ügyintéz

Tisztelt Képvisel -testület!
1. A Harkányi Óvodaköltségvetési szerv jelenleg hatályos, 2013. június 12. napján készült
alapító okiratát a 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 111. § (26)
bekezdésére és a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának 02-TNY-8062/2015-630708 számú határozatárafigyelemmel módosítja.
Magyar Államkincstár fenti számú határozatával hivatalból indított eljárás keretében eseti,
csoportos adatmódosítást hajtott végre a Harkányi Óvoda közhiteles törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkció kódjait érint en, melynek során
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

helyett, annak megfeleltethet en
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

új kormányzati funkció kódok kerültek rögzítésre.
A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati
funkció kód változásokat a költségvetési szerv okiratán is módosítani kell az Áht. 105. § (3)
bek., és az Ávr. 167/C.§. (1) bek. d) pontjában foglaltaknak megfelel en.
Ezen kívül a Áht. 111. § (26) bekezdése alapján a Harkányi Óvoda alapító okirata a kincstár
által közzétett formanyomtatványnak megfelel en lett módosítva, annak szerkezetét és
tartalmi elemeit alapul véve. Az el terjesztéshez mellékelt módosító okirat és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat ezek szerint készült. A tartalmi változtatások nélkül
átvezethet módosítások, sorszámváltozások a módosító okiratban nem szerepelnek.
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A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a T. Képvisel -testület elé.

Határozati javaslat
A Harkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkányi Óvoda2013. június 12. napján
kelt Alapító Okiratát módosító, az el terjesztés mellékletét képez Módosító Okiratot és az
azzal egységes szerkezetbe foglalt új Alapító Okiratot elfogadja.
Határid : Azonnal
Felel s: aljegyz
A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Megállapodását Túrony község kiválása miatt
szükséges módosítani. Túrony község Képvisel -testülete 2014. májusában hozta meg
döntését az óvodai társulásból történ kiválásra. Ezt a döntését a Társulási tanács és a társult
települések képvisel -testületei tudomásul vették döntéseikkel, a Magyar Államkincstár
azonban nem járult hozzá a törzskönyvi nyilvántartásban történ átvezetésre, mivel Túrony a
döntését nem a jogszabályok által el írt határid n belül hozta meg. A Társulási megállapodás
24. 3. pontja szabályozza a társulásból történ kiválás szabályait, mely szerint abból kiválni
július-augusztus hónapokban lehet, melyet a kiválásra készül tag 6 hónappal korábban
köteles bejelenteni.
Fentiekre tekintettel 2015. évben ismét szükséges fenti tárgyú döntés meghozatala és a
módosított Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár felé történ megküldése.
Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni
szíveskedjék:

Határozati javaslat
A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás
Társulási Megállapodását módosító, az el terjesztés mellékletét képez –Túrony község
kiválását tartalmazó- Módosító Okiratot és az azzal egységes szerkezetbe foglalt új Társulási
Megállapodást elfogadja.
Határid : Azonnal
Felel s: aljegyz
Dr.Lázár-Bognár Bernadett, aljegyz
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Okirat száma:

Módosító okirat
A Harkányi Óvoda Harkányi Körzeti Óvodai Társulás által 2013. 06. 12. napján kelt
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és nemzeti
köznevelésr szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján Harkány Város
Önkormányzata Képvisel -testülete ../2015
.) számú határozatára figyelemmel
következ szerint módosítom:

1. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testülete Harkányi Óvoda költségvetési szerv
alapító okiratát 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 111. (26) bekezdésére és
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának 02-TNY-806-2/2015-630708
számú határozatára figyelemmel módosítja.

2. Az alapító okirat az alábbi 2.1. ponttal egészül ki:
2.1.

„A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991.04.11.”

3. Az alapító okirat 8. Alaptevékenység pontjában az Alaptevékenység szöveges meghatározása
szöveg –amely módosított okiratban 4.3. pont alatt szerepel- az alábbi szövegre módosul:
4.3.
„A költségvetési szerv alaptevékenysége:
költségvetési szerv feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát
megel
kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció
biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, kétnyelv német
nemzetiségi nevelés megvalósítása, továbbá
sajátos nevelési igény és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzd gyermekek integrált nevelése, speciális igényeinek
figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejl désük el segítése,
minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehet ségeinek megteremtése.
Harkányi Óvodában tálaló, befejez konyha
ködik.
zés az Iskola konyháján
biztosított.”

4. Az alapító okirat 8. Alaptevékenység költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása pontjában amely módosított okiratban 4.4. pont alatt
szerepel az alábbi kormányzati funkció törlésre kerül:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

5. Az alapító okirat 8. Alaptevékenység költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati
funkciók szerinti besorolása pontjában amely módosított okiratban 4.4. pont alatt
szerepel az alábbi kormányzati funkciók felvételre kerülnek:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6. Az alapító okirat 13. költségvetési szerv vezet jének megbízási rendje pontjában
módosított okirat 5.1. pontjában szerepel helyébe a:
5.1.

amely

költségvetési szerv vezet jének megbízási rendje:

költségvetési szerv vezet jét
Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Tanácsa
pályázat útján,
éves határozott id re
pedagógusok el meneteli rendszerér és
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21.-26. §-ainak értelmében
bízza meg, illetve menti fel.
vezet felett az egyéb munkáltatói jogokat Harkányi Körzeti Óvodai Társulás elnöke
gyakorolja.
szöveg lép.
7. Az alapító okirat 14.
költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony pontjában amely módosított okirat 5.2. pontjában szerepel helyébe a:

5.2.

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
-

munkaviszony

-

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
pedagógusok el meneteli rendszerér és
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet
munka törvénykönyvér szóló 2012. évi I.

törvény
megbízási jogviszony

-

Polgári Törvénykönyvr szóló 2013. évi V.
törvény

szöveg lép.
8. Az alapító okirat 5. Fenntartó szerve pontjában amely módosított okirat 6.1. pontjában szerepel
helyébe a:
6.1.

köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Harkányi Körzeti Óvodai Társulás 6.1.2.székhelye: 7815 Harkány, Pet fi S.
u. 2-4.

szöveg lép.
9. Az alapító okirat 16. költségvetési szerv típusa pontjában amely módosított okirat 6.2.
pontjában szerepel helyébe a:
6.2.

köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: óvoda.

szöveg lép.
10. Az alapító okirat az alábbi 6.2.3. alponttal egészül ki:
6.2.3.

gazdálkodásával összefügg jogosítványok:
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

gazdálkodási feladatokat

Harkányi

11. Az alapító okirat 20. feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog pontjában
amely módosított okirat 6.4. pontjában szerepel szerepl szövegrész helyébe a:
6.4.

feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

7815 Harkány, Dankó
Pista u. 7/1.

553/59.
hrsz

1620,7 m2

Rendelkezési jog:
Harkány Város
Önkormányzatának
tulajdona 1/1
arányban.

Óvoda

1

szöveg lép.

12. Az alapító okiratból az alábbi pontok és leírásuk elhagyásra kerülnek:
9. Intézmény törzsszáma:,
10. OM azonosító:,
12. költségvetési szerv jogállása:.
15. Gazdálkodási besorolás:,
17. Csoportok száma:,
19. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
13. Az Áht. 111. (26) bekezdése alapján Harkányi Óvoda alapító okirata kincstár által
közzétett formanyomtatványnak megfelel en, mellékelt egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat szerint készült, ennek megfelel en tartalmi változtatások nélkül átvezethet módosítások,
sorszámváltozások jelen módosító okiratban nem szerepelnek.
Jelen módosító okiratot
alkalmazni.

törzskönyvi nyilvántartásba történ

bejegyzés napjától kell

Kelt: Harkány, 2015. 06. 11.
P.H
____________________________________
Baksai Endre Tamás polgármester
Harkány Város Önkormányzata

____________________________
Baksai Endre Tamás elnök
Harkányi Körzeti Óvodai Társulás

Módosító Okirat
A Harkányi Óvoda Társulási Megállapodását a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás tagjai:
Harkány Város Önkormányzata, …/……..(………..) sz. határozatával,
Rádfalva Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával,
Márfa Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával,
Kovácshida Község Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával,
Ipacsfa Községi Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával,
Drávacsepely Község Önkormányzat…/……..(………..) sz. határozatával,
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, …/……..(………..) sz. határozatával,
Csarnóta Község Önkormányzata, …/……..(………..) sz. határozatával,
Bisse Községi Önkormányzata, …/……..(………..) sz. határozatával,
az alábbiak szerint módosították:
Túrony Község Önkormányzata Képvisel -testületének 24/2014.(V.05.) számú határozatával
Túrony a társulásból történ kiválásról határozott.
Fentiek alapján a Megállapodás 3. pontjából (ahol a társulás tagjai kerülnek felsorolásra) és 6.
pontjából ( ahol a társuláshoz tartozó települések lakosságszám kerül feltüntetésre) Túrony
Község Önkormányzata törlésre kerül.
A Megállapodás 13. pontjában szabályozott, a tagokat megillet
kapcsolatbana 13.5. pontban az összes szavazatszám 20-ról 19-re módosul.
Az Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlan formában érvényesek.

Harkány, 2015. …………………………………..

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

szavazataránnyal

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és nemzeti köznevelésr
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.
(2) bekezdése alapján
Harkányi Óvoda alapító
okiratát következ szerint adom ki:

1. költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Harkányi Óvoda

1.2.

költségvetési szerv idegen nyelv megnevezése
1.2.1. német nyelven: Harkanyer Kindergarten

1.3.

költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 7815 Harkány, Dankó Pista u. 7/1.

2. költségvetési szerv
alapításával és megsz nésével összefügg rendelkezések
2.1.

költségvetési szerv alapításának dátuma: 1991. 04. 11.

2.2.

költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Harkány Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.

3.
3.1.

költségvetési szerv irányítása, felügyelete

költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Tanácsa
3.1.2. székhelye: 7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.
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4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

költségvetési szerv közfeladata:
nevelés.
költségvetési szerv

Mötv. 13.

(1) bekezdésének 6. pontja szerinti óvodai

tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

költségvetési szerv alaptevékenysége:
költségvetési szerv feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát
megel
kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és
szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása,
kétnyelv német nemzetiségi nevelés megvalósítása, továbbá sajátos nevelési igény és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd gyermekek integrált nevelése,
speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb
fejl désük el segítése,
minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehet ségeinek
megteremtése.
Harkányi Óvodában tálaló, befejez konyha
ködik.
zés az Iskola konyháján
biztosított.
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

ködtetési feladatai

költségvetési szerv illetékessége,
ködési területe Harkány, Ipacsfa, Kovácshida,
Drávacsepely, Drávaszerdahely, Márfa, Csarnóta, Túrony, Rádfalva és Bisse települések.

5.
5.1.

költségvetési szerv tevékenysége

költségvetési szerv szervezete és

ködése

költségvetési szerv vezet jének megbízási rendje:
költségvetési szerv vezet jét Harkányi Körzeti Óvodai Társulás Társulási Tanácsa
pályázat útján,
éves határozott id re pedagógusok el meneteli rendszerér és
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21.-26. §-ainak
értelmében bízza meg, illetve menti fel.
vezet felett az egyéb munkáltatói jogokat Harkányi Körzeti Óvodai Társulás elnöke
gyakorolja.

5.2.

költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
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foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

-

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
pedagógusok el meneteli rendszerér és
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történ végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet

munkaviszony

-

munka törvénykönyvér
törvény

szóló 2012. évi I.

megbízási jogviszony

-

Polgári Törvénykönyvr
törvény

szóló 2013. évi V.

6.
6.1.

köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Harkányi Körzeti Óvodai Társulás
6.1.2. székhelye: 7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.

6.2.

köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: óvoda.
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
óvodai nevelés,
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhet sajátos nevelési igény gyermekek
óvodai nevelése.
6.2.3. gazdálkodásával összefügg jogosítványok:
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

6.3.

gazdálkodási feladatokat

feladatellátási helyenként felvehet maximális gyermek-, tanulólétszám
intézmény

Harkányi
köznevelési

6.3.1. székhelyén: 210
6.4.

feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

7815 Harkány, Dankó
Pista u. 7/1.

553/59.
hrsz

1620.7 m2

Rendelkezési jog:
Harkány Város
Önkormányzatának
tulajdona 1/1
arányban.

Óvoda

1

3

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történ bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidej leg költségvetési szerv 2013. 06. 12. napján kelt, alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Harkány, 2015. 06. 11.
P.H
Baksai Endre Tamás polgármester
Harkány Város Önkormányzata
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Tárgy: Döntés a harkányi Egészségház
felújítását végz kivitelez kiválasztásáról
Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
9. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. június 17. napján tartandó rendes
képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés a harkányi Egészségház felújítását végz
kiválasztásáról

kivitelez

EL TERJESZT : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet

Tisztelt Képvisel -testület!
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felel s Helyettes Államtitkár
K-2015-DDOP-3.1.3/G-14-2014-0056-0019371/136 iktatószámú értesítése alapján Harkány Város
Önkormányzata 56.355.006,-Ft összeg támogatást nyert el a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43.
szám alatti egészségház felújítására a DDOP program keretében.
A támogatási szerz dés aláírásra került. A pályázat 100%-os támogatottságú, segítségével sor kerül a
nyílászárók cseréjére, h szigetelésre, bels festésre, néhány orvosi eszköz és egy gépkocsi
beszerzésére. A pályázat megvalósítási határideje 2015. október 31.
A pályázatban résztvev partnerszervezetek (közbeszerzési szakért valamint a projektmenedzser
szervezet) kiválasztására az önkormányzat beszerzési szabályzatában el írtak szerint került sor, a
pályázat tetemes részét kitev építési felújítási munkák kivitelez jének kiválasztására azonban
közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával dr. Zoric Ildikó, ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
lett megbízva. A közbeszerzési eljárás elindításra került, az eljárásban a Képvisel -testület döntése
alapján az alábbi három ajánlattev került meghívásra.
1. Coordinator Zrt. 7632 Pécs, Tüskésréti u. 5. (tel.: 20/9530547, e-mail: iroda@coordinator.hu,
képvisel : Bácsalmásy Mihály)
2. Begovácz és Társa Kft. 1031 Budapest, Vízimalom sétány 4. (tel.: 20/9372416, e-mail: beis2006@tonline.hu , képvisel : Begovácz István)
3. AXCIS-BAU Kft. 7847 Ipacsfa, Kossuth L. u. 34. (tel.: 30/6402422, e-mail: tomisahavasi@gmail.com, képvisel : Havasi Tamás)
A kiírás szerint nyertes a legalacsonyabb ellenszolgáltatást igényl ajánlattev . A bírálóbizottság
javaslata a Testületi ülésre rendelkezésre fog állni, ezért a konkrét kivitelez i ajánlatok bemutatása és
a Bírálóbizottság javaslata szóban történik a Testületi ülésen.
Ennek tükrében kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
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Határozati javaslat:
Döntés a harkányi Egészségház felújítás kivitelez jének elfogadásáról
1. Harkány

Város Önkormányzat Képvisel -testülete a DDOP-3.1.3. pályázati
konstrukció keretében a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti
egészségház felújítását végz kivitelez kiválasztása tekintetében a Bírálóbizottság

javaslatával
megegyez en
az
ajánlatok
közül
……………………………………………………………………………………………
ajánlatát fogadja el, ………………….. Ft beszerzési áron
2. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerz dést aláírja.

Határid :
Felel s:

azonnal,
jegyz , polgármester

Harkány, 2015. június 17.
Albrecht Ferenc m szaki ov.
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a

Tárgy: Beszámoló az aktuális pályázatokról
Melléklet: Pályázatok táblázatos
összesítése

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. Június 17-i ÜLÉSÉRE
10. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszer többség

1 oldal el terjesztés
1 oldal folyamatban lév pályázatok
táblázat

EL TERJESZTÉS
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -Testületének 2015. 06. 17.-i ülésére
Tárgy: Beszámoló az aktuális pályázatokról
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
El terjesztést készítette: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet

Tisztelt Képvisel -testület!

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete jelen ülésén hagyja jóvá a Pályázati
eljárásrendi szabályzatot, mely tartalmazza az Önkormányzat pályázataival kapcsolatos
el írásokat. Joggal merülhet fel igényként, hogy a 2015-ben folyamatban lév pályázatokról
átfogó képet kapjon a Tisztelt Testület. Összességében elmondható, hogy 2 nyertes, két
elbírálás alatti és egy újra elbírálás alatti pályázat fut, melyeket a mellékelt táblázat tartalmaz.
Ezt egészíti ki a Harkányi Sportegyesület TAO-s pályázata, mely 10 Millió Forint
összköltséggel a sportöltöz földszintjét fejezi be, valamint a Harkányi Német Nemzetiségi
Önkormányzat által beadott új, szociális étkeztetési feladatban közrem köd

autóbusz

beszerzésére irányuló pályázat, amely elbírálás alatt van. A lehet ségeket megragadva
Önkormányzatunk a település minden szegmensében próbál fejleszteni, pályázati forrásokhoz
jutni. A fürd fejlesztés, intézményi felújítás, út és járda felújítási pályázataink mind a
korszer bb, energia- és költségtakarékosabb megoldások felé mutatnak. 2015-ben várhatóan a
gyógyhelyfejlesztési pályázati csomag, azt követ en a Területi Operatív Program csomagja,
párhuzamosan mindezzel fürd fejlesztési és energiaracionalizálási lehet ségek állnak
el ttünk. Ezek el készít tárgyalásai és munkálatai folyamatosan folynak.
Határozati javaslat:
Beszámoló az aktuális pályázatok elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete, Harkány Város Önkormányzata 2015
évi folyamatban lév pályázatairól szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.

Határid : Azonnal
Felel s:
szaki ov.

Folyamatban lév pályázatok 2015

Iktsz:
2317/2015
2600/2015

Pályázat címe, kódja
Konyhafelújítási
pályázat
Út és járdafelújítás
pályázat

Pályázat tárgya
Iskola konyha
felújítása
Belterületi járdák
és utak felújítása
Egészségház
szigetelése,
nyílászárók
cseréje,
burkolatfeéújítás,
eszközbeszerzés

322/2015

Egészségház
fejlesztése
KEOP-5.5.0/A/122013-0060
vel dési Ház
épületenergetikai
fejlesztése

vel dési Ház
épületenergetikai
fejlesztése

414/2015

Fürd V-VI medence
felújítása,
csúszdaépítés

Fürd V-VI
medence
felújítása,
csúszdaépítés

2009/2015

Támogatási összeg
Ft
Bekerülési Összeg Ft

Támogatás
mértéke %

Pályázat kiírója

Beadás ideje

Megvalósítás terv. ideje

Belügyminisztérium

2015 május

2015

20.608.125

17.516.906

85%

Belügyminisztérium

2015 június

2015

19.584.575

14.688.432

75%

Megjegyzés
Pályázat beadva,
elbírálás alatt
Pályázat beadva,
elbírálás alatt

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

2014 június

2015

56.355.006

56.355.006

100%

A közbeszerzés
folyamatban

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium

2013 február

2015

122.424.658

104.060.959

Kormányhatározat
alapján

2014 december

2015

235.000.000

215.000.000

Els körben
elutasították, ismét
beadva
85%
A medenceburkolás
folyamatban, a
csúszdatervezés
elkészült, közbeszerzés
indul
91,49%

Tárgy: Döntés a Harkányi Gyógyfürd Zrt.
2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem
kivitelezésének közbeszerzési kiírásáról

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
11. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
szaki osztályvezet

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

2. oldal el terjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. június 17. napján tartandó rendes
képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Gyógyfürd Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén
csúszda 1-es ütem kivitelezésének közbeszerzési kiírásáról
EL TERJESZT : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet

Tisztelt Képvisel -testület!
Harkány Város Önkormányzata az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján vissza nem térítend
támogatásban részesült. A támogatás mértéke 215 MFt, amely mellé 20 MFt önrészt biztosít
Önkormányzatunk. A korábbi döntés értelmében a támogatás felhasználása a fürd V-VI.
medencéinek felújítására-korszer sítésére, illetve csúszda építésre fordítódik. A medence felújítás
folyamatban van, a csúszda építés tervei elkészültek. A csúszda építés két ütemben valósul meg. A 2es ütem nagyobb volumen beruházást igényel, mely a kés bbiekben valósul meg, külön közbeszerzés
keretében.
A fenti kormányhatározat támogatási tartalmából az 1-es ütemet valósítja meg az Önkormányzat,
melynek m szaki tartalma a következ :
A Zala Art Építész Iroda Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 12-14.) által készített
tervdokumentációban foglalt kialakítással és m szaki tartalommal:
I.
ütemben megvalósul:
A kör alaprajzú medence és a csúszdatorony felújításával, a jelenleg rendelkezésre álló vízgépészeti
kapacitás figyelembe vételével 1 csúszda felújításra kerül, 1 új UFO-csúszda létesül. A csúszdatorony
felújításával egyidej leg elkészül annak villámvédelme is. A meglév vízgépészeti rendszer minimális átalakítása is megtörténik. A csúszdák a medencébe, a méretezett véd idomon belül fognak
érkezni.
A csúszda tervekr l mellékelünk egy rövidített tervanyagot.
A kivitelezés közbeszerzést igényel, melyet a közbeszerzésre vonatkozó szabályok betartásával,
korábbi beszerzés eredményeként az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt
Felel sség Társaság (címe:
1024 Budapest, Buday László u. 2. I/2.) végez.
A pályázati felhívás az alábbi, beszerzés teljesítésére potenciálisan alkalmas cégeknek kerül
megküldésre:
1.
Eleven Kft. 1037 Budapest, Törökk u. 5-7. (képv.: Sz cs Gyula )
Tel.: 06-20-555-7000
e-mail: gyula.szucs@eleven11.hu
2.
Dialcont Kft. 2800 Tatabánya, F u. 1/A. (képv.: Niebling István)
Tel.: 06-30-939-5886
e-mail: niebling.istvan@dialcont.hu
3.
Szavini Kft. 2049 Diósd, Ipar u. 13. (képv.: Szamos József)
Tel.: 06-30-940-2353
e-mail: szamos@szavini.hu
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Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.
Határozati javaslat:
Döntés a Harkányi Gyógyfürd Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelezésének
közbeszerzési kiírásáról
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy elindítja az 1826/2014. (XII. 23.)
Korm. határozat alapján kapott támogatásból a Gyógyfürd Zrt. területén a csúszdaépítés I-es
ütemének kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és
Tanácsadó Korlátolt Felel sség Társaság által történ közbeszerzési eljárás lefolytatásával.
A Képvisel -testület elrendeli a pályázati felhívás jelen el terjesztésben szerepl cégek részére történ
megküldését.
Határid :
Felel s:

azonnal,
jegyz , polgármester

Harkány, 2015. június 17.

Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
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Tárgy: Fizet parkolóhelyek m ködtetésér l
szóló 11/2015.(IV.09.) sz. rendelet módosítása
Melléklet:

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
12. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

11/2015.(IV.09.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Min sített többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

5. oldal el terjesztés
10. oldal rendelet egységes szerkezetben
1. oldal rendelet 2. számú melléklete

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. június 17. napján tartandó rendes
képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: A fizet parkolóhelyek m ködtetésér l szóló 11/2015.(IV.09.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
EL TERJESZT : Márton Béla, önkormányzati képvisel és Dr. Markovics Boglárka, jegyz
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz

Tisztelt Képvisel -testület!
A képvisel -testület a 11/2015. (IV.09.) szám alatt elfogadott rendeletével döntött arról, hogy 2015.
június 1-i hatályba lépéssel a városban egy új, az igényeknek és a kor követelményeinek megfelel
parkolási rendszert alakít ki és m ködtet.
A parkoló automaták és az ahhoz szükséges szoftver közbeszerzési eljárás keretében leszállításra került,
a gépeket felszerelték, a parkolózónákat jelz táblák kihelyezése megtörtént, ill. folyamatban van. A
harkányi m vel dési ház gyermekfoglalkoztatója melletti ingatlanban megkezdte m ködését a városi
parkolóiroda és ügyfélszolgálat, amely az elképzelések szerint a jöv ben egyfajta többfunkciós
információs pontként is szolgál majd.
A rendszer m ködtetésének els hónapja tulajdonképpen a gyakorlatban egyfajta teszt-id szakként
szolgált, amelyben lehet ség volt a rendeletalkotás során el re nem látható, napi problémák, felmerül
kérdések gy jtésére és megoldási javaslatok kidolgozására. Az önkormányzati képvisel k, a lakosság
valamint a parkolóiroda vezet je több felmerül problémát, rendelet módosítási igényt is el terjesztettek,
ezek átvezetését szolgálja a rendelet el terjesztéshez csatolt módosítása.
További módosítási igényt generált az a tény is, hogy Harkány Város és Siklós város önkormányzatainak
vezet i között el zetesen lezajlott egy egyeztet folyamat, amelynek eredményeképpen - mindkét fél
általi erre irányuló rendeletmódosítást követ en - lehet ség lesz arra, hogy az egyik településen állandó
lakóhellyel rendelkez magánszemélyek, ill. székhellyel, telephellyel rendelkez vállalkozások,
szervezetek a település érvényes parkoló bérletének bemutatása esetén jogosultak legyenek a másik
településen elérhet kedvezményes bérletek váltására is. (Az erre vonatkozó, Siklós Város képvisel testülete által elfogadott 160/2015.(VI.11.)számú határozatot az el terjesztéshez csatoltuk.)
El zetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján, mint a lenti jogszabály el készít je az
alábbi el zetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeir l, melyr l az
alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képvisel -testületet.
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A rendelet megalkotásával rendezni lehet a
rendelet hatályba lépése óta felmerült gyakorlati kérdéseket, a jogalkalmazás során felmerült
problémákat, amelynek eredményeképp a jogszabály rendelkezéseit még inkább a helyi viszonyokhoz
lehet igazítani.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: nem jelent s.
Környezeti és egészségi következménye: nincs ilyen hatás.
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Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása és rendelkezéseinek betartatása kis mértékben
növeli az apparátus adminisztratív terheit.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása során el re nem látott, de id közben felmerült problémák, joghézagok,
gyakorlati jogalkalmazási kérdések nem kerülnek megnyugtatóan lezárásra, állandósítva bizonyos
problémákat.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás
1-3.§-hoz: A beépítésre került 2.a. pont egy új, jogosult alkalmazotti fogalmat és új bérlettípust vezet be,
méltányolva a településen jogosult intézményként definiált vállalkozók, szervezetek alkalmazottainak
kedvezményes bérlet vásárlására felmerül jogos igényét. A parkolás – különösen a gyógyfürd kórház
el tti – rendjének fenntartása érdekében azonban ez a bérlettípus csak korlátozott megállási zónában lesz
érvényes.A jogosult intézmény fogalmi meghatározása pontosításra került, és 12. pontban a Ptk.
tartalmának megfelel en definiáltuk a közeli hozzátartozó fogalmát.
A 4.§-banels sorban a közlekedés biztonságára is figyelemmel véglegesen pontosításra kerültek a
parkoló zónák; néhány helyen rossz helyrajzi szám szerepelt, ami javításra került valamint a néhány
pontban pontosabban körülírtuk a zónahatárokat, illetve feltüntettünk kimaradt helyrajzi számokat.
A 5.§ -ban kerültek beépítésre a Siklós Város Önkormányzat és Harkány önkormányzata közötti
egyeztetésnek megfelel en a kölcsönös kedvezményes bérletvásárlási lehet ségek feltételei, valamint a
jogosult alkalmazotti bérletkategória.
Az 6.§ tartalmazza az ún. vendégbérlet váltására jogosult személyek pontosabb megfogalmazását,
tekintettel arra, hogy e kedvezményes lehet ségben a hivatalos vendégtartási engedéllyel rendelkez
szállásadókat és vendégeiket kívánják részesíteni. Ugyanitt kerül kib vítésre a háziorvosok mellett a
véd k megjelölése – mint díjfizetés nélkül várakozó személyek.
A 7. §-ban szükséges a módosítások 2. sz. mellékleten történ átvezetése is.
A 8. § a hatályba léptetés szabályait tartalmazza.

Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az elkészült módosító rendelet tervezetét fogadják el.
Harkány, 2015. június 12.
Mellékletek:
- siklósi kt. hat kivonat
- rendelet-tervezet; új 2. számú melléklettel;
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Harkány VárosÖnkormányzatKépvisel -testületének
……./2015.(VI…...)önkormányzatirendelete
a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l szóló 11/2015. (IV.09.) számú rendeletének módosításáról

Harkány Város Képvisel -testülete a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 15/A § (1) a.)
pontjában, valamint a 48. § (5) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A §-ában meghatározott feladatkörében
eljárva a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A fizet parkolóhelyek m ködtetésér l szóló 11/2015. (IV.09.) számú rendeletet – a továbbiakban:
Alaprendelet – 2. §-a kiegészül egy új, 2.a. ponttal az alábbiak szerint.
„ 2.§ 2.a. Jogosult alkalmazott: az a magánszemély, dolgozó vagy alkalmazott, aki a 3. pont szerinti
Harkányi Jogosult intézménnyel foglalkoztatotti jogviszonyban áll, (a jogviszony jellegét l függetlenül)
jogosult a saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, ill. üzemben tartott „A”díjosztályba tartozó gépjárm vére
vonatkozóan – korlátozott megállási zónában; kizárólag e rendelet 4.§ i.) pontjában megjelölt parkolási
területen érvényes - éves dolgozói bérlet megvásárlására. (Jogosult alkalmazott esetében a jogosultság az
alkalmazott által használt, közeli hozzátartozója tulajdonában lév gépjárm esetében is fennáll.)”

2.§
Az Alaprendelet 2 § 3. pontja az alábbi szövegre módosul:
„ 2.§ 3. Jogosult intézmény: Harkány város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel
rendelkez jogi személynek min sül , gazdálkodási tevékenységet folytató társas vállalkozás vagy más,
jogi személynek min sül vagy jogi személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezet, vagy egyéni
vállalkozó a tulajdonában lév , általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó gépjárm vei
tekintetében. (Egyéni vállalkozó esetében a jogosultság a vállalkozó által használt, közeli hozzátartozója
tulajdonában lév gépjárm esetében is fennáll.)”

3. §
Az Alaprendelet 2.§-a kiegészül egy új, 12. ponttal az alábbiak szerint.
„2.§ 12. Közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakkal egyez en: a házastárs,
az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a
mostoha- és a nevel szül és a testvér.”
4.§
Az Alaprendelet 4.§ (1) bekezdése a b.) pont hatályon kívül helyezésével az alábbi szövegre módosul.
„ 4.§ (1) Az önkormányzat Harkány városban az alábbi zónahatárokat és az azok által közrefogott
területet jelöli ki fizet parkolóvá úgy, hogy a határként megjelölt ingatlanok még a parkoló zóna részét
képezik.
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a.)
Kossuth Lajos utca: páratlan oldalon az 5. számú ingatlantól az 57. számú ingatlanig; páros
oldalon a 6. számú ingatlantól a 64. számú ingatlanig.
b.)
c.)
Rózsa utca: páros oldalon a 2. házszámtól a Ságvári utcai keresztez désig; valamint a tó fel li
oldalon a 995/2 hrsz-ú ingatlanon kialakított parkoló.
d.)
Bartók Béla utca: a Bajcsy-Zsilinszky utcai keresztez dést l a páros oldalon a 4. számú
ingatlanig, valamint a Dráva hotellel (2437 hrsz.) szemben a Fürd oldalán az utca végén a fürd ÉNY-i
telekhatár vonaláig, és a Xavin hotel (2496/3 hrsz.) melletti parkolótér. Ezen felül szintén a parkoló zóna
részét képezik a 2489 hrsz-ú és a 2500/1 hrsz-ú ingatlanok.
e.)
Bajcsy-Zsilinszky utca: az Ady E. utcai keresztez dést l a Bartók Béla utcai keresztez désig
mindkét oldalon, valamint a Bartók Béla utcai keresztez sét l észak felé a 11. házszámú ingatlanig az
utca keleti oldalán.
f.)
Liszt Ferenc tér és az ahhoz vezet beköt út déli oldala.
g.)
Kórház parkoló: 2461/1 hrsz-ú és 2456 hrsz-ú ingatlanok.
h.)
Kossuth Lajos utcai SPAR parkoló: 336 hrsz. (külön megállapodás alapján).
i.)
Piac, nagy SPAR parkoló 2373/13 hrsz-ú ingatlan valamint a 2365/2 hrsz-ú ingatlan parkoló
területe (ez utóbbi esetében külön megállapodás szerint)”
5.§
(1) Az Alaprendelet 7. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„7.§ (4) A rendelet 2. § 2. pontja szerinti jogosult magánszemély gépjárm vei (saját tulajdonú vagy általa
üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult bruttó 4.000.- Ft
összegért. (A bevezetés évében, azaz a 2015. évben féléves Harkány parkoló bérlet vásárlására is van
lehet ség.) Azok a magánszemélyek, akik Siklós Város Önkormányzata által kibocsátott érvényes
siklósi, rendszámos bérlettel rendelkeznek, annak felmutatása esetén jogosultak e rendelet 2.§ 2. pontja
szerinti személyekkel egyez feltételekkel harkányi parkoló bérlet vásárlására.”
(2) Az Alaprendelet 7.§-a kiegészül egy új, (4a) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„7.§ (4a) A rendelet 2. § 2.a pontja szerinti jogosult alkalmazott gépjárm vei (saját tulajdonú vagy általa
üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult bruttó 4.000.- Ft
összegért.”
(3) Az Alaprendelet 7.§ (5) bekezdése az alábbi szövegre módosul:
„7.§ (5) A rendelet 2. § 3. pontja szerinti jogosult intézmények gépjárm vei (saját tulajdonú vagy általa
üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkányi parkoló bérlet vásárlására jogosult bruttó 4.000.- Ft
összegért. (A bevezetés évében, azaz a 2015. évben féléves Harkány parkoló bérlet vásárlására is van
lehet ség.) Azok a magánszemélyeknek nem min sül egyéb jogi személyiséggel rendelkez , illetve jogi
személyiséggel nem rendelkez személyek és szervezetek, ill. magánszemélyeknek nem min sül társas
vagy egyéni vállalkozók, akik siklósi vállalkozók részére kiadható kedvezményes árú, érvényes bérlettel
rendelkeznek, annak felmutatása esetén jogosultak e rendelet 2.§ 3. pontja szerinti személyekkel egyez
feltételekkel harkányi parkoló bérlet vásárlására.”
6.§
(1) Az Alaprendelet 8.§ (2) bekezdés i.) pontja az alábbi szövegre módosul:
„8.§ (2) bekezdés i.) az adótartozással nem rendelkez jogosult intézmény, melynek f tevékenysége a
szállodai szolgáltatás, valamint a regisztrált vendégtartónak min sül üdül tulajdonosok és vendégeik
gépjárm veikkel díjfizetés nélkül jogosultak várakozni a jogosult intézmény székhely/telephely/ fiókhely
szerinti parkoló zónában. A mentességet igénybe vev köteles az üzemeltet nél bruttó 4.000.Ft/parkolóhely összegért, de maximum a rendelkezésre álló vendégszobák számával egyez számú
parkolóhely erejéig, éves vendégbérlet vásárolni, és annak a parkoló bérletekre vonatkozó el írásokhoz
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hasonló elhelyezésér l gondoskodni, valamint felel s azért, hogy a vendégbérletet jogosulatlan
személyek ne vegyék igénybe. A vendégbérleten fel kell tüntetni a szálláshely nevét és címét.”
(2) Az Alaprendelet 8.§ (2) bekezdés k.) pontja az alábbi szövegre módosul:
„ 8.§ (2) bekezdés k.) Harkányban területi ellátási kötelezettséggel rendelkez háziorvosok és véd
az általuk megjelölt rendszámú gépjárm re;”

k

7.§
Az Alaprendelet 2. számú – díjtételeket tartalmazó melléklete hatályon kívül helyezésre kerül és e
rendelethez csatolt új tartalmú 2. számú melléklettel egészül ki.
8.§
(1) Jelen rendeletvalamennyi rendelkezése a kihirdetés napjánléphatályba, kivéve a 4.§ (1)
bekezdését és a 4.§ (3) bekezdését, amelyek hatálybalépésének id pontja megegyezik Siklós
Város Önkormányzatának a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l szóló 29/2013. (XII.2.) számú
önkormányzati rendeletének jelen rendelet 4.§ (1) és 4. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezésekkel egyez tartalmú módosításának hatályba lépésével.
(2) A képvisel -testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történ egységes szerkezetbe
foglalását és kihirdetését. A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.
Harkány, 2015. június

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2015. június
Dr. Markovics Boglárka
jegyz
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Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének
…/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a …../2015.(VI….)
számú módosítással
a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l
Harkány Város Képvisel -testülete a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 15/A § (1)
a.) pontjában, valamint a 48. § (5) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l az alábbi rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendeletet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Harkány Város
közigazgatási területén található helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló
közforgalom el l el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületen kialakított parkoló zónára.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a KRESZ 109/a ábrával megjelölt taxiállomások területére,
a védett övezetekre valamint a parkoló zónába nem tartozó várakozási területekre.
(3) A (1) bekezdésben meghatározott parkoló zóna elhelyezkedését az 1. és 1/a. számú
mellékletek tartalmazzák.
(4) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi a rendeletben megjelölt fizet parkolót igénybe vev
gépjárm vezet jére, amennyiben a vezet személye nem állapítható meg, úgy a gépjármú
tulajdonosára, illetve üzembentartójára.
Értelmez rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
1. Parkoló zóna: a KRESZ 17. § (1) bekezdése e/2 pontjában meghatározott módon táblával
jelölt olyan közterületi várakozási terület, ahol a jelz táblán vagy a jelz tábla alatt
elhelyezett kiegészít táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez és egyéb
feltételekhez kötött.
2. Jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye Harkány város közigazgatási területén
van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A”díjosztályba
tartozó gépjárm vel rendelkezik, melynek forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került
bejegyzésre, vagy az, akit, méltányossági kérelmének helyt adva, Harkány Város
Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
döntésével a jogosult magánszemélyek körébe sorol.
2.a. Jogosult alkalmazott: az a magánszemély, dolgozó vagy alkalmazott, aki a 3. pont
szerinti Harkányi Jogosult intézménnyel foglalkoztatotti jogviszonyban áll, (a jogviszony
jellegét l függetlenül) jogosult a saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, ill. üzemben tartott
„A”díjosztályba tartozó gépjárm vére vonatkozóan – korlátozott megállási zónában;
kizárólag e rendelet 4.§ i.) pontjában megjelölt parkolási területen érvényes - éves dolgozói
bérlet megvásárlására. (Jogosult alkalmazott esetében a jogosultság az alkalmazott által
használt, közeli hozzátartozója tulajdonában lév gépjárm esetében is fennáll.)
3. Jogosult intézmény: Harkány város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel,

fiókteleppel rendelkez jogi személynek min sül , gazdálkodási tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó, társas vállalkozás vagy más, jogi személynek min sül vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezet, vagy egyéni vállalkozó a tulajdonában
lév , általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó gépjárm vei tekintetében.
(Egyéni vállalkozó esetében a jogosultság a vállalkozó által használt, közeli hozzátartozója
tulajdonában lév gépjárm esetében is fennáll.)
4. Járm : a KRESZ 1. sz. függelékének II/a. pontjában meghatározott közúti szállító, vagy
vontató eszköz.
5. Gépjárm : a KRESZ 1. sz. függelékének II/b. pontja szerinti járm .
6. „A” díjosztályba tartozó gépjárm : Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt
meg nem haladó, három vagy ennél több kerek gépjárm vek (többek között:
személygépkocsik, vegyes használatú járm vek és kisteherautók), valamint a járm nek
nem min sül lakó- és pótkocsik.
7. „B” díjosztályba tartozó gépjárm : Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt
meghaladó, három vagy annál több kerek gépjárm vek, a járm nek nem min sül lakóés pótkocsik, valamint járm szerelvények.
8. Üzemeltet : a parkoló zónák üzemeltet je, Harkány Város Önkormányzata (Parkolási
Ügyfélszolgálat: 7815 Harkány, Kossuth u.2.)
9. A gépjárm üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó.
10. Parkolóbérlet: parkoló zónában történ várakozás engedélyezése a 2. melléklet szerinti
éves, vagy féléves parkoló bérlet megváltása alapján.
11. Méltányossági kérelem: a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsághoz (továbbiakban bizottság) benyújtott kérelem a 7. § (4) bekezdésében
meghatározott parkoló bérlet megváltására. Kérelem benyújtására azon külföldi
állampolgárok jogosultak, akik Harkányi állandó lakóhellyel rendelkeznek, de a saját
tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy üzemben tartott gépjárm vük forgalmi engedélyébe
nem az állandó lakóhely került bejegyzésre, valamint azok a tartósan Harkányi
munkahellyel rendelkez munkavállalók, akik tevékenységükkel sokat tesznek Harkány jó
hírének növelése érdekében, vagy kiemelked tevékenységet folytatnak a kultúra,
turizmus, tudomány, egészségügy vagy egyéb területen. A méltányossági kérelmeket a
bizottság minden hónapban egy alkalommal a Képvisel -testületi ülést megel
bizottsági
ülésen bírálja el.
12. Közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakkal egyez en: a
házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevel szül és a testvér.
A parkoló zónák üzemeltetése
3.§
(1) Harkány Város közigazgatási területén a parkoló zónában a fizet parkolás feltételeinek
a biztosítására irányuló közszolgáltatást Harkány Város Önkormányzata (továbbiakban
üzemeltet ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
16/A §-a alapján és a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 9/D § (2) bekezdése
alapján látja el.
(2) Üzemeltet

jogosult parkolójegyek, bérletek kiadására illetve parkolási díj

beszedésére, valamint a parkolóhelyek rendeletnek megfelel
igénybevételének
ellen rzésére. A parkolóhelyek érvényes parkolójegy, bérlet, vagy mozgáskorlátozottak
névre szóló parkolási igazolványa nélküli igénybevétele pótdíjfizetési kötelezettséget von
maga után. A pótdíj kiszabására az üzemeltet jogosult, a pótdíjak beszedésére az
üzemeltet , ill. jogi képvisel je jogosult.
Fizet parkoló zónák és parkolóhelyek használatának szabályai
Parkoló zónák és jelölésük
4.§
(1) Az önkormányzat Harkány városban az alábbi zóna határokat és az azok által közrefogott
területet jelöli ki fizet parkoló zónává úgy, hogy a határként megjelölt ingatlanok még a parkoló
zóna részét képezik.
a.) Kossuth Lajos utca: páratlan oldalon az 5. számú ingatlantól az 57. számú ingatlanig;
páros oldalon a 6. számú ingatlantól a 64. számú ingatlanig.
b.) Arany János utca: A Kossuth L. u-i keresztez dést l a Kossuth u. 16. számú épület
melletti területen.
c.) Rózsa utca: páros oldalon a 2. házszámtól a Ságvári utcai keresztez désig; valamint a tó
fel li oldalon a 995/2 hrsz-ú ingatlanon kialakított parkoló.
d.) Bartók Béla utca: a Bajcsy-Zsilinszky utcai keresztez dést l a páros oldalon a 4. számú
ingatlanig, valamint a Dráva hotellel (2437 hrsz.) szemben a Fürd oldalán az utca végén
a fürd ÉNY-i telekhatár vonaláig, és a Xavin hotel (2496/3 hrsz.) melletti parkolótér.
Ezen felül szintén a parkoló zóna részét képezik a 2489 hrsz-ú és a 2500/1 hrsz-ú
ingatlanok.
e.) Bajcsy-Zsilinszky utca: az Ady E. utcai keresztez dést l a Bartók Béla utcai
keresztez désig mindkét oldalon, valamint a Bartók Béla utcai keresztez sét l észak felé
a 11. házszámú ingatlanig az utca keleti oldalán.
f.) Liszt Ferenc tér és az ahhoz vezet beköt út déli oldala.
g.) Kórház parkoló: 2461/1 hrsz-ú és 2456 hrsz-ú ingatlanok.
h.) Kossuth Lajos utcai SPAR parkoló: 336 hrsz. (külön megállapodás alapján).
i.) Piac, nagy SPAR parkoló 2373/13 hrsz-ú ingatlan valamint a 2365/2 hrsz-ú ingatlan
parkoló területe (ez utóbbi esetében külön megállapodás szerint)
(2) A fizet parkoló zónát "Várokozási övezet (zóna)" jelz tábla (KRESZ 112/d ábra) és a
fizetésre utaló kiegészít tábla jelöli, melyen fel kell tüntetni a fizetési kötelezettség id beli
hatályát, és amennyiben a várakozási id korlátozott, a maximális várakozás id tartamát. A
fizetési kötelezettség a parkolási zónában lév utakon elhelyezett „ Várakozási övezet
(zóna) vége” jelz tábláig (KRESZ 112/e ábra) áll fenn.
(3) Külön szöveges táblán, vagy a díjfizetésre rendelt berendezésen (jegykiadó automata)
fel kell tüntetni a parkoló üzemeltet nevét, címét, telefonszámát, a parkolási díj és pótdíj
összegét és azt a területet, amelyre a rendelet által megállapított díjfizetés érvényes,
továbbá a díjfizetés id szakát és a fizetés módját.
Parkolási díj

5.§
(1) A három, vagy ennél több kerek járm vel történ parkolásért, illetve a parkoló zóna
egyéb igénybevételéért az igénybevev a 2. mellékletben meghatározott díjat köteles
fizetni. A várakozási díj és a pótdíj Harkány Város Önkormányzatát illeti meg, mely díjak
beszedése az üzemeltet és jogi képvisel jének feladata.
(2) A fizet parkoló-zónákban a parkolóhelyek igénybevételéért a díjat:
a) parkolójegy kiadó automatával ellátott parkoló zónákban, vagy ezek egyes szektoraiban
az automatákból váltott parkolójeggyel, a megállást követ en haladéktalanul, felhívás
nélkül,
b) a 2.§ 2.-3. pontjában meghatározott jogosult magánszemélyek, jogosult intézmények
által az üzemeltet erre kijelölt telephelyén váltható, meghatározott id tartamú
parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, banki átutalással, más bankkártyához hasonló
kártyával, vagy
c) az üzemeltet erre kijelölt telephelyén bárki által váltható, meghatározott id tartamú
parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással, más
bankkártyához hasonló kártyával lehet megfizetni.
Az a) – c) pontban felsorolt díjfizetési módozatok részletes feltételeir l a 2. melléklet
rendelkezik.
(3) A parkolási alapdíj összege „A” díjosztályú gépjárm esetében 160,- Ft/óra. A parkolási
alapdíj összege „B” díjosztályú gépjárm várakozása esetén 360,-Ft/óra.
(4) A fizet parkoló-zónában a megváltható várakozási jogosultság legrövidebb id tartama
jegykiadó automatából váltott jegy esetén 15 percnek megfelel összeg.
(5) A fizet parkolót igénybe vev k parkolási díjat kötelesek fizetni az alábbi id pontokban
egységesen mindkét zónára vonatkozóan:
Hétf l péntekig
Szombaton
Vasárnap

8.00-18.00 óráig
8.00-18.00 óráig
8.00-18.00 óráig

(6) A Munka törvénykönyvér l szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében
megjelölt munkaszüneti napokon a fizet parkoló zóna díjfizetés nélkül vehet igénybe.
(7) A parkoló használat ideje alatt az üzemeltet nem biztosítja a gépjárm rzését, és nem
felel a gépjárm ben keletkezett károk megtérítéséért, továbbá a gépjárm
eltulajdonításáért.
(8) A parkolási id meghosszabbítása csak új jogosultság megvásárlásával történhet.
(9) Az 4.§ (1) bekezdés szerinti parkolóhelyeket más célra igénybe venni csak parkoló
használati díj megfizetésével illetve Harkány Város Önkormányzatának a közterületek
használatának rendjér l szóló rendelet rendelkezései alapján lehet.
Igénybevev kötelezettsége
6.§
(1) Az 4.§ (1) bekezdésben és az 1. mellékletben meghatározott parkolási zónában várakozó
gépkocsi vezet je köteles a gépkocsitól való eltávozás el tt a parkolójegyet el re megváltani, és

a parkolójegyet vagy a bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát
a gépjárm els szélvéd je mögött a m szerfalon úgy elhelyezni, hogy a rajta lév adatok
bármikor, szabad szemmel is leolvashatóak legyenek. Ennek elmulasztása pótdíjfizetési
kötelezettséget von maga után.
(2) Az üzemeltet parkoló ellen rének vagy közterület-felügyel nek kérésére fel kell mutatni a
parkolóhely igénybevételére jogosító parkolójegyet, vagy bérletet, illetve a mozgáskorlátozottak
névre szóló parkolási igazolványát.
Mentességek, kedvezmények
7.§
(1) A parkoló zónák igénybevételére az 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
parkolóbérlet váltható. A parkolóbérletek díját és a jogosultság igazolásának módját a 2. számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az 5.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti Harkányi parkolóbérlet adott naptári évre (a 2015.
évben a második félévre is) vásárolható, az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti parkolóbérlet
pedig fél évre, ill. az adott naptári évre.
(3) A (2) bekezdésében meghatározott bérlet tartalmazza legalább a gépjárm
rendszámát (a rendszám nélküli bérlet kivételével) és a jogosultság id tartamát.

forgalmi

(4) A rendelet 2. § 2. pontja szerinti jogosult magánszemély gépjárm vei (saját tulajdonú vagy
általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult
bruttó 4.000.- Ft összegért. (A bevezetés évében, azaz a 2015. évben féléves Harkány parkoló
bérlet vásárlására is van lehet ség.) Azok a magánszemélyek, akik Siklós Város Önkormányzata
által kibocsátott érvényes siklósi, rendszámos bérlettel rendelkeznek, annak felmutatása esetén
jogosultak e rendelet 2.§ 2. pontja szerinti személyekkel egyez feltételekkel harkányi parkoló
bérlet vásárlására.
(4a) A rendelet 2. § 2.a pontja szerinti jogosult alkalmazott gépjárm vei (saját tulajdonú vagy
általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult
bruttó 4.000.- Ft összegért.
(5) A rendelet 2. § 3. pontja szerinti jogosult intézmények gépjárm vei (saját tulajdonú vagy
általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves Harkányi parkoló bérlet vásárlására jogosult
bruttó 4.000.- Ft összegért. (A bevezetés évében, azaz a 2015. évben féléves Harkány parkoló
bérlet vásárlására is van lehet ség.) Azok a magánszemélyeknek nem min sül egyéb jogi
személyiséggel rendelkez , illetve jogi személyiséggel nem rendelkez személyek és
szervezetek, ill. magánszemélyeknek nem min sül társas vagy egyéni vállalkozók, akik siklósi
vállalkozók részére kiadható kedvezményes árú, érvényes bérlettel rendelkeznek, annak
felmutatása esetén jogosultak e rendelet 2.§ 3. pontja szerinti személyekkel egyez feltételekkel
harkányi parkoló bérlet vásárlására.
(6) Az 4. § (1) bekezdésben és az 1. mellékletben megjelölt parkolási zónákban parkolásra
jogosító parkolási bérletet bárki vásárolhat fél évre bruttó 8.000.- Ft-ért, adott naptári évre bruttó
13.000.- Ft-ért. Ezen kívül rendszám nélküli bérlet is igényelhet fél évre bruttó 13.000.- Ft-ért,
adott naptári évre bruttó 20.000.- Ft-ért. (A rendszám nélküli bérlet a jogosultság utólagos
igazolására nem használható fel.)
(7) Az üzemeltet a parkolóbérletek kiadásáról nyilvántartást vezet.
(8) A parkolási bérletek cseréjének és pótlásának díja: 1400,- Ft/db. Az éves és második féléves
parkolóbérlet a tárgyévet követ év január 31. napjáig érvényes. Az els féléves parkolóbérlet a
tárgyév július 31. napjáig érvényes.

(9) Amennyiben az adott évben az (4) – (6) bekezdés szerinti bérlettel már rendelkez kérelmez
az érvényesség id tartama alatt járm vet cserél, úgy a bérletcsere díját meg kell fizetni.
(10) Aki a parkolóbérletet nem e rendeletben meghatározott módon használja, annak az abban
megállapított jogosultsága megsz nik, és a nyilvántartásból törlésre kerül.
(11) Az (4) – (6) bekezdésben meghatározott jogosult magánszemélyek, illet leg jogosult
intézmények adataikban, valamint a gépjárm tulajdonjogában, üzemeltetési jogában, feltüntetett
adatokban bekövetkezett változást, továbbá a parkolóbérlet elvesztését nyolc napon belül
kötelesek bejelenteni az üzemeltet nek. A parkolóbérlet a bejelentéssel érvényét veszti, és a
nyilvántartásból törlésre kerül.
(12) Akinek parkolásra jogosító bérlete van, és az erre való jogosultsága megsz nt, köteles azt a
megsz nést l számított 8 napon belül az üzemeltet nél leadni.
8.§
(1) A 4. § (1) bekezdésben és az 1. mellékletben megjelölt területeken m köd üzletek, illet leg
intézmények ellátását biztosító járm vek munkanapokon 8-9 óra között a szállítási feladat
ellátásának id tartamára díjmentesen vehetik igénybe a fizet parkolóhelyeket folyamatos
rakodás céljára.
(2) A díjzóna területén díjfizetés nélkül várakozhat:
a.) taxi üzemeltet je a be- és kiszállás idejére (id s, vagy beteg arra rászoruló, kísér
nélküli személyek esetén a lakáshoz, vagy a lakástól történ kísérés idejére, de
legfeljebb 10 perc id tartamra),
b.) tehertaxi üzemeltet je a le és a felrakodás idejére, de legfeljebb 30 percre,
c.) a sürg sségi betegellátást és ügyeleti ellátást végz orvos feladatának ellátása
idejére, de legfeljebb 60 percig,
d.) a KRESZ 49. §-ában meghatározott fény- és hangjelzéssel jogszer en felszerelt
gépjárm vek,
e.) a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztet
jogszer en használó gépjárm vek,

jelzéssel felszerelt és azt

f.) diplomáciai mentességet élvez személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárm ve,
g.) az üzemeltet és az általa az üzemeltetéssel, vagy annak egy részével megbízott
szervezet erre kijelölt gépjárm vei,
h.) az ellen rzést végz T zoltóság, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
tulajdonában álló gépjárm vek, a Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedés
Felügyel ségének az ellen rzést ellátó járm vei, a Rend rség ellen rzést végz
gépjárm vei és a Siklósi Járási Hivatal, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal
Harkányii szakigazgatási szervei tulajdonában lév , által lízingelt vagy üzemben
tartott díjfizetési körbe tartozó ellen rzést végz gépjárm vei az ellen rzés idejére
i.) az adótartozással nem rendelkez jogosult intézmény, melynek f tevékenysége a
szállodai szolgáltatás, valamint a regisztrált vendégtartónak min sül
üdül tulajdonosok és vendégeik gépjárm veikkel díjfizetés nélkül jogosultak
várakozni a jogosult intézmény székhely/telephely/ fiókhely szerinti parkoló
zónában. A mentességet igénybe vev köteles az üzemeltet nél bruttó 4.000.Ft/parkolóhely összegért, de maximum a rendelkezésre álló vendégszobák számával
egyez számú parkolóhely erejéig, éves vendégbérlet vásárolni, és annak a parkoló
bérletekre vonatkozó el írásokhoz hasonló elhelyezésér l gondoskodni, valamint
felel s azért, hogy a vendégbérletet jogosulatlan személyek ne vegyék igénybe. A
vendégbérleten fel kell tüntetni a szálláshely nevét és címét.

j) a Magyar Posta tulajdonában lév , általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési
körbe tartozó gépjárm vei a küldemények be és kiszállításának, kézbesítésének
idejére (maximum 3 db gépjárm erejéig).
k.) Harkányban területi ellátási kötelezettséggel rendelkez háziorvosok és véd
az általuk megjelölt rendszámú gépjárm re;

k

l.) polgármesteri döntés alapján különös méltánylást érdeml esetben a város
érdekében megvalósuló pályáztok, építési beruházások lebonyolítása esetén, annak
id tartamára a pályázatot, építési beruházást megvalósító személy/ alkalmazottja.
(3) A KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkez mozgáskorlátozott vagy mozgáskorlátozottat
szállító személy járm vével id tartam-korlátozása nélkül várakozhat, ha a
mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványát a szélvéd mögött ellen rizhet
módon elhelyezik.
A díj megfizetésére, annak igazolására és a pótdíjfizetésre vonatkozó szabályok
9.§
(1) Az e rendeletben meghatározott parkolási jogosultságot a megváltott bérlettel vagy
megváltott jeggyel kell igazolni.
(2) A parkolójegy és a bérlet rajta feltüntetett helyre és id tartamra, valamint a rajta feltüntetett
korlátozásokkal érvényes.
(3) A parkolási díj megfizetéséért a járm üzembentartója felel s. Ezen díjak megfizetésének
kötelezettsége alól az üzembentartó csak a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 15/D.
§ (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén mentesül.
(4) A fizet parkoló jogosulatlan igénybevételéért 1 óra alapdíjat és a közúti közlekedésr l szóló
1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat köteles fizetni.
(5) A fizet parkoló jogosulatlan igénybevételének min sül:
a.) a parkolóhely jegy, bérlet illetve a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási
igazolványa nélküli igénybevétele,
b.) a parkolójegy, bérlet vagy a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványa
nincs a gépjárm vön belül az els szélvéd mögött ellen rizhet módon elhelyezve,
c.) A
kötelezettség
várakozási id
perccel történ

parkolásért, vagy a parkoló zónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési
elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási id nek – 1 óránál rövidebb
esetén 5 perccel, 1 óra vagy annál hosszabb várakozási id esetén legalább 15
– túllépése.

(6) A fizet parkolóhelyet jogosulatlanul igénybevev járm vön az üzemeltet fizetési
felszólítást hagy. A fizetési felszólításon a rendelet megsértésének tényét, helyét, id pontját, a
gépjárm rendszámát, gyártmányát, valamint a pótdíj fizetésének módjára vonatkozó
tudnivalókat kell feltüntetni
(7) A pótdíj fizetésének elmulasztásáért a járm forgalmi engedélybe bejegyzett üzemben tartója
a felel s. Az üzembentartó a pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól a közúti közlekedésr l
szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén mentesül.
(8) Aki a parkolózónában az (5) bekezdésben meghatározottak miatt pótdíj fizetésre vonatkozó
felhívást kapott, amennyiben a pótdíjazásra okot adó esemény id pontjától számított 8 napon
belül az igénybevételre jogosító bérletét az üzemeltet nek bemutatja, a (9) bekezdésbe foglaltak
kivételével, törölni kell.

(9) A (8) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazhatóak a forgalmi rendszám nélkül kiadott
bérletek esetében.
(10) Ha az igénybevev parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a jegyautomata
meghibásodott, köteles másik automatánál jegyet vásárolni. Amennyiben 150 m-en belül másik
köd jegyautomata nincs, úgy az igénybevev parkolása ingyenes.
Ellen rzés, szankciók
10.§
(1) A parkoló zóna szabályszer igénybevételét (használatát), az igénybevételre (használatra)
jogosító bérletek a mozgáskorlátozottak névre szóló parkolási igazolványának meglétét, a
parkolásért járó díj megfizetését az üzemeltet bármikor jogosult ellen rizni.
(2) A mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek használatának jogosultságát az
üzemeltet , valamint Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Közterület-felügyelete, a KRESZ
szabályoknak megfelel igénybevételt pedig a Rend rség, valamint a Harkányi Közterületfelügyelet jogosult ellen rizni.
(3) A 9. § (5) szakaszban részletezett jogosulatlan parkolás, továbbá a mozgáskorlátozott
várakozóhelyek szabálytalan használata esetén a pótdíjazás jogkövetkezményének
érvényesítésére az üzemeltet jogosult.
(4) Az erre jogosult a pótdíjfizetési felszólítást a járm els szélvéd jén köteles elhelyezni. A
felszólításnak tartalmaznia kell az ellen rzés id pontját, a parkolás helyét, a gépjárm
rendszámát, a szabálytalanság megjelölését, az alap- és a pótdíj megállapításához és
megfizetéséhez szükséges információkat.
(5) Az alap- és a pótdíj megfizetésére vonatkozó további szabályokat a közúti közlekedésr l
szóló 1988. évi I. törvény. 15/C. § - 15/D. §-a tartalmazza.
Eljárási szabályok
11.§
(1) Lakóautó, lakókocsi, utánfutó, pótkocsi parkolása esetén az elfoglalt parkolóhelyek számának
megfelel díjfizetési kötelezettség áll fenn.
(2) Az adott parkolózónában lév
jogosító bérlet nem adható ki.

parkolóhelyek számát meghaladó mértékben parkolásra

(3) A parkolózónában az üzemeltet a díjak pótdíjak meg nem fizetése esetén 2500,- Ft ügyviteli
és postaköltség átalánydíj, azaz felszólítási díj, felszámítására jogosult, és a díjak (pótdíjak)
további jogi úton történ érvényesítése során igényelheti felmerül költségeinek megtérítését.
(4)
A várakozási díjakból és pótdíjakból ered bevételeket és azok felhasználását az
önkormányzat nyilvántartja. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján haladéktalanul közzé
teszi a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. tv 15/E §-a alapján.
Korlátozott forgalmú várakozási övezetre vonatkozó szabályok
12.§
(1) A Zsigmondy sétány területét Harkány Város Önkormányzata korlátozott forgalmú
várakozási övezetnek min síti.

(2) A korlátozott forgalmú várakozási övezetbe behajtani csak a jegyz által kiadott behajtási
engedély alapján, illetve áruszállítási célból e rendeletben meghatározott feltételek teljesítésével,
a megszabott id keretek között lehet.
(3) Engedély nélkül is behajthat
- a megkülönböztet jelzéssel ellátott gépjárm (ment , sürg sségi betegellátást végz orvos,
rend rség, t zoltóság);
- m szaki elhárítást igényl esemény esetén az elhárításban részt vev közszolgáltatók és
hatóságok;
- az útkarbantartó és parkgondozó járm ;
- a várossal szerz déssel rendelkez szemétszállító járm ;
- a polgármester és a jegyz ;
- a mozgáskorlátozottságot igazoló engedéllyel rendelkez mozgáskorlátozottak, illetve az ket
szállítók gépjárm vei, amennyiben az engedélyes érdekében használják.
(4) Behajtási engedélyt Harkány Város Jegyz jénél írásban igényelhetik a Zsigmondy sétányról
bejárattal rendelkez vállalkozók. Üzlethelyiségenként egy engedély igényelhet , amely egy órás
várakozásra jogosít.
(5) A behajtási engedélyeket egy évre, sorszámozott formanyomtatványokon adja ki Harkány
város jegyz je, éves díjuk 3000,- Ft/db.
A behajtási engedélyeket és a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyét a járm ben, a szélvéd
mögött kívülr l jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvényességér l az ellen rzést
végz személy megbizonyosodhasson.
(6) Áruszállítás céljából közúti gépjárm vel munkanapokon lehet behajtani a sétány területére.
Ezen id szakon kívül az árufeltöltés közúti forgalomban részt nem vev , zaj-és légszennyezést
nem okozó szállítóeszközzel (elektromos targonca, gumikerekes kézikocsi) lehetséges.
(7) A jegyz egyedi engedélyt adhat ki a városi nagyrendezvények idejére, a rendezvény
területre való behajtásra valamint a város érdekében folyó pályázatok, építési beruházások
lebonyolítása céljából, a megvalósítás tartamára.
(8) A Harkány Város Önkormányzat Városgondnoksága az érintett nevével és beosztásával, a
gépjárm rendszámával megjelölve, írásban kérelmezheti Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal vagy az Önkormányzat által foglalkoztatott személyek részére a behajtási engedély
kiadását.
(9) A Harkányban területi ellátási kötelezettséggel rendelkez háziorvosok Harkány Város
Jegyz jénél a Zsigmondy sétányra térítésmentes behajtási engedélyt igényelhetnek.

Záró rendelkezések
13.§
(1) Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti Harkány Város Képvisel testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 6/2001. (IV.23.)
számú önkormányzati rendelet. E rendelet hatályba lépése el tt kiadott parkolóbérletek az
eredeti érvényességi id vel érvényesek maradnak. Kizárólag a rendelet hatályba lépésének
évében, azaz a 2015. évben a második félévre megváltott parkoló bérletek érvényességi ideje
2015. június 1. napjától 2016. január 31. napjáig szól. Az érvényességi id a 2016. évt l
kezd
en kiadott bérletekre vonatkozóan már a 7.§ (8) bekezdésében foglaltakhoz igazodik.
(3)

A

rendelet

Harkány, 2015. április 2.

kihirdetésér l

a

jegyz

gondoskodik.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kihirdetve:
Harkány, 2015. április 9.
Dr. Markovics Boglárka
jegyz

4.sz.melléklet

Fizet parkolói díj és pótdíj:
Óradíj: Ft

ZÓNA
Els ½ óra
Parkoló zóna (Kis SPAR, nagy SPAR, gyógykórház, Kossuth L. u.,Bajcsy-Zsilinszky u.,
Bartók B. u., Liszt F. u., Arany. J. u.)
Egy napos jegy opcióval is rendelkez területek - a parkoló zónán belül: Bajcsy-Zsilinszky u.
és Bartók B. u.
„A” díjosztályba tartozó gépjárm : Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem
haladó, három vagy ennél több kerek gépjárm vek (többek között: személygépkocsik, vegyes
használatú járm vek és kisteherautók), valamint a járm nek nem min sül lakó- és pótkocsik.

ingyenes

¼ óra
90

Bérlet típusok: (árak forintban)
A jogosultság igazolásának módja
½ év

4000

2000

Személyazonosító igazolvány, Lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, Forgalmi
engedély,

4000

nincs

Jogosult intézmény részér l kiállított,
cégszer en aláírt munkáltatói igazolás

engedélyen a lakcímváltozást nem jegyezték át
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40

1 óra
„B”díjoszt.
Járm
360

„B” díjosztályba tartozó gépjárm : Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg
összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerek gépjárm vek, a
járm nek nem min sül lakó- és pótkocsik, valamint járm szerelvények.

1 év

Jogosult alkalamzottak bérlete: az a magánszemély, dolgozó vagy alkalmazott, aki a rendelet
2.§ 3. pontja szerinti jogosult intézménnyel foglalkoztatotti jogviszonyban áll, a saját
tulajdonú, vagy általa lízingelt, ill. üzemben tartott "A" díjosztályba tartozó gépjárm re; a
bérlet kizárólag korlátozott megállási zónában (e rendelet 4.§ i. pontjában foglalt parkolási
területen) érvényes.

¼ óra

700,-Ft/nap

Megnevezés:

Harkány bérlet (Harkányi lakos )akinek állandó lakóhelye Harkány város közigazgatási
területén van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A”
díjosztályba tartozó gépjárm vel rendelkezik; abban az esetben is, ha a forgalmi

1 óra
„A”díjoszt.
Járm
160

4.sz.melléklet
A város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel
rendelkez jogi személynek min sül , gazdálkodási tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó, társas vállalkozás vagy más, jogi személynek min sül vagy
jogi személyiséggel nem rendelkez egyéb szervezet, a tulajdonában lév ,
általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési körbe tartozó gépjárm vei
tekintetében.

4000

2000

Telephely igazolás, Cégkivonat, Bérleti
szerz dés, Forgalmi engedély, Tárgyi
eszköz nyilvántartó lap (EV)

Személyazonosító igazolvány, Forgalmi
engedély, és/vagy Telephely igazolás,
Cégkivonat, Bérleti szerz dés, Forgalmi
engedély, Tárgyi eszköz nyilvántartó lap
(EV)

Nem Harkányi lakos bárki által megvásárolható parkolóbérletek: (Rendszámos)

13000

8000

Nem Harkányi lakos bárki által megvásárolható
parkolóbérletek:(Rendszám nélkül)

20000

13000

Pótlás, csere

1400

A parkolási díjak pótdíjai: A parkolási díjak pótdíjai a közúti közlekedés szabályairól szóló
1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdésében foglalt mérték ek.

A kiszabás napjától számított 15 napig = nyitvatartási id + 2 óra díja
fizetend .
15 napon túl 1 órai díj 40 szerese fizetend
Az els pótdíjfizetési felszólító 60 napon belül kerül kiküldésre!
a felszólítási díj: 2500 Ft

A mellékletben meghatározott parkolási díjak magukban foglalják az ÁFÁ-t is, a pótdíjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak
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Tárgy: A közterületek használatának rendjér l
szóló 17/2015.(V.14.) sz. rendelet módosítása
Melléklet: Rendelet tervezet

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. június 17-i ÜLÉSÉRE
13. Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

17/2015. (V.14.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Min sített többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

1. oldal el terjesztés
2. oldal rendelet tervezet

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
1

El terjesztés:Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. június 17. napján
tartandó képvisel -testületi ülésére.
El terjesztés címe: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületénekaközterületek
használatának rendjér l szóló 17/2015.(V.14.) önkormányzati rendeletének módosítása.
El terjesztést készítette:Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Tisztelt Képvisel -testület!
A gyakorlatban felmerül igényeknek eleget téve készítettük el
használatának rendjér l szóló rendelet módosítását.

a közterületek

Egyrészt lehet vé kívánjuk tenni, hogy a ne kelljen közterület használati díjat fizetni egyes,
Harkány város, illetve a térség fejl dését szolgáló fejlesztések, beruházások államháztartáson
belüli szervezet általi megvalósítása esetén, az azzal kapcsolatos hirdet tábla kihelyezésére.
A 7/2007.(I.22.) GKM rendelet alapján a légvár és a gyermekkörhinta III. veszélyességi
osztályba tartozó mutatványos berendezésnek min sül. Tekintettel arra, hogy ezen
berendezések kihelyezését nem kívánjuk kizárólag a Sportcsarnok és a Terehegyi Faluház
környezetében rendezett rendezvényekre korlátozni, a rendelet 16.§.(1) bekezdéséb l
szükséges az eddig ott szabályozott „mutatványos tevékenység” törlése.
A rendelet díjtarifákat tartalmazó 2. számú mellékletét érint módosítás egyrészt amiatt
szükséges, mert az alaprendelet nem tartalmaz díjtarifát az „egyéb táblák” kategóriára,
kizárólag a mozgatható megállító táblákra, illetve az önkormányzat által kihelyezett
szabvány keretekre rögzített táblákra.
Tekintettel arra, hogy a táblák, feliratok elhelyezésének szabályairól szóló 6/1997.
önkormányzati rendeltünk nem tiltja egyéb méret táblák kihelyezését, s t kifejezetten
meghatározza, mely táblák min sülnek óriástáblának, szükséges ezen kategória számára is
egy díjtételt rendeleti szinten meghatározni. Ezt a hiányosságot orvosoljuk a módosító
rendelet megalkotásával, egyértelm en meghatározva a meglév kategóriákba be nem
illeszked , „egyéb táblákért” fizetend díjak összegét egységesen 2000,- Ft/m2/hó
összegben.
A díjtarifa táblázat másik módosítása amiatt vált szükségessé, mert a jelenleg hatályos
szabályozás korlátozást tartalmaz a tekintetben, hogy egy az önkormányzat által kihelyezett
szabványos tábla kereten maximum 0,5x1,00 méteres felületet bérelhet egy személy, illetve
egy vállalkozás.
A kihelyezett táblakereteken sok a szabad hely, emiatt nem indokolt a korlátozás
fenntartása.
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Hatásvizsgálat
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A rendelet megalkotásával
szabályozásra kerül az eddigi kategóriákba nem illeszked táblák kihelyezésének díja is, ami
az e területen fennálló joghézagot orvosolja.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A díj meghatározásával a nem szabvány
méret táblák díjait is be tudjuk szedni, mely bevétel növel hatású lehet.
Környezeti és egészségi következménye: A rendelet megalkotása nem jár ilyen jelleg
következménnyel.
Adminisztratív következmények: A rendelet megalkotása nem jár ilyen jelleg
következménnyel.
Tisztelt Képvisel -testület! A fentiekre tekintettel kérem az alábbi rendelet tervezet
megvitatását és annak elfogadását.
Kelt: 2015. június 12.

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz
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Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
20/2015.(VI.22.) sz. önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjér l szóló
17/2015.(V.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közterületek használatának
rendjér l szóló 17/2015.(V.14.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint
módosítja:

1.§.
Az Ör. 15.§. (1) bekezdés az alábbi f) ponttal egészül ki:
(Nem kell közterület használati díjat fizetni)
„f) Harkány város, illetve a térség fejl dését szolgáló fejlesztések, beruházások államháztartáson belüli
szervezet általi megvalósítása esetén, az azzal kapcsolatos hirdet tábla kihelyezésére.”
2.§.
Az Ör. 16.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Cirkuszi tevékenység csak az e célra kijelölt közterületen: Sportcsarnok-parkoló területén vagy
harkányi belterület 4237/2 hrsz-ú ingatlanon („Terehegyi Faluház”) folytatható. Cirkuszi tevékenység
esetén a kijelölt területeken vízvételi és villamos áram vételi lehet ség biztosított. A víz-és
áramellátási szolgáltatások igénylése esetén a közterület-használati díj összegén felül a használattal
felmerült közüzemi díjakat is meg kell fizetni.”

3.§.
Az Ör. 2.számú melléklet h) pontja az alábbiak szerint módosul:
megállító (mobil) tábla elhelyezése
1 m2-ig
(Üzletenként egy db-ra adható ki engedély)
Önkormányzat tulajdonát képez , kötött hirdet felületekre:
0,25 x 1,00 m
0,30 X 1,00 m
0,50 x 1,00 m

600,-Ft/hó

500,-Ft/hó
600,-Ft/hó
1.000,-Ft/hó

Egyéb tábla
2000,- Ft/m2/hó

4.§
Záró rendelkezés

(1)A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.
(3) A Képvisel -testület felhatalmazza a jegyz t az alaprendelettel történ egységes szerkezetbe
foglalásra.
Fenti rendeletet a Képvisel -testület a 2015. június 17-i képvisel -testületi ülésén tárgyalta és fogadta
el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Kihirdetve:
Harkány, 2015.06.22.
Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Tárgy: Döntés a Harkányi Gyógyfürd Zrt. Platán
bejáratánál behajtási engedélyek kiadása ügyében

EL

TERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2015. május 27-i ÜLÉSÉRE
Egyebek Napirendi pont

EL TERJESZT :

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyz

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

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Egyszer többség

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

1. oldal el terjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. június 17. napján tartandó
rendes képvisel -testületi ülésére
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Gyógyfürd
behajtási engedélyek kiadása ügyében

Zrt. Platán bejáratánál

EL TERJESZT : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

Tisztelt képvisel -testület!
A Harkányi Gyógyfürd
Zrt. részér l megkeresés érkezett Harkány Város
Önkormányzatához, miszerint a 2469/1. hrsz-ú önkormányzati úton kihelyezésre került egy
behajtani tilos tábla-kivéve engedéllyel kiegészítéssel. A Harkányi Gyógyfürd Zrt.
alkalmazottai és az oda áruszállítást végz személyek ezen az úton keresztül tudják csak
elérni az általuk használt parkolót.
Fentiek miatt szükséges az alkalmazottak és az áruszállítók részére behajtási engedélyt adni,
amely engedély kiadási jogosultságot célszer ségi szempontok miatt indokolt a Gyógyfürd
Zrt. vezérigazgatójának önkormányzati hatáskörb l átadni.
Kérem a T. Képvisel -testületet az el terjesztés megtárgyalására!
Harkány, 2015. június 15.

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz

HATÁROZATI JAVASLAT
A Harkányi Gyógyfürd Zrt. Platán bejáratánál lev parkolóhoz behajtási engedélyek kiadási jogosultságáról

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a harkányi 2469/1. hrsz-ú
önkormányzati úton (a Harkányi Gyógyfürd Zrt. Platán bejáratánál) kihelyezésre került
„behajtani tilos -kivéve engedéllyel” táblához kapcsolódó, az azon az úton megközelíthet
parkolóhoz kiadható behajtási engedélyeknek - a Harkányi Gyógyfürd Zrt. alkalmazottai és
áruszállítói részére történ - kiadási jogosultságát a Harkányi Gyógyfürd
Zrt.
vezérigazgatója- Hegyi Ákos- részére visszavonásig átadja.
Határid : döntést követ 1. munkanap
Felel s: aljegyz
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