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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2020. június 22. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló az utolsó testületi ülés óta eltelt időszakról és a 

veszélyhelyzet ideje alatt hozott Polgármesteri döntésekről 

 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka, 

jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének az utolsó rendes ülése 2020. március 5. napján 

volt, ezt követően rendkívüli ülést tartottunk 2020. március 13. napján. 

 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel az 

élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében veszélyhelyzetet rendelt el. 

A veszélyhelyzet egyben rendkívüli jogrendet is jelentett. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. §. (4) értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti.”  

 

A fentiek alapján a képviselő-testület ülésének az Mötv. szerinti összehívására, a veszélyhelyzet 

időtartama alatt nem volt lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester 

gyakorolta, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nem volt döntési jogköre.  

 

A Kormány 282/2020. (VI.17.) Korm.rend. a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. 

június 18. hatállyal megszűntette. Erre tekintettel a katasztrófavédelmi törvény idézett rendelkezése 

már nem releváns, a képviselő-testület döntési jogköre helyreállt. Mindezen események ismeretében az 

alábbiakban ismertetjük a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri döntéseket. Az előterjesztés 

két részből áll:  

I. Polgármesteri határozatok 

II. Polgármesteri rendeletek 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a különleges jogrend időtartama 

meghozott, alább ismertetett rendelkezéseket tekintsék át, és az abban foglaltak jóváhagyásáról 

hozzanak döntést. Néhány esetben szükséges is a döntéshozatal, ezekre az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatok között kitérünk.  

Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy az elfogadott polgármesteri döntések vonatkozásában az 

esetleges módosító javaslatok visszaható hatályú elfogadására nincs lehetőség. 
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I. Polgármesteri határozatok 

 

 

K-1/2020.(III.16.) sz. Polgármesteri Határozat a koronavírus terjedését megelőző 

intézkedésekről 

 

Határozat  
 

Alulírott Baksai Endre Tamás, Harkány Város Önkormányzat Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletre valamint az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) 

szóló 45/2020.(III.14.) számú Kormányrendelet 2.§-ában foglaltakra Harkány városra 

vonatkozóan a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakat rendelem el.  

 

1.) 2020. március 17. napjától a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 

intézményben rendkívüli szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet ideje alatt az 

intézményvezető gondoskodjon az ügyeleti ellátás megszervezéséről.  

2.) Felkérem a helyi óvoda, bölcsőde vezetőjét és a jegyzőt, hogy 2020. március 17. 

napján 10:00 óráig gondoskodjon a rászoruló gyermekek vonatkozásában a 

gyermekétkeztetési igények felméréséről.  

3.) A harkányi piac nyitvatartási idejét 2020. március 17. napjától 8.00-12.00-tartó 

időszakra korlátozom.  

4.) A piac vonatkozásában az 1/2020. (I.21.) számú Képviselő-testületi határozattal 

elfogadott új piac Szabályzatban szereplő, emelt bérleti díjak bevezetését 2020. 

április 1-ről május 1-re elhalasztom.  

5.) A lakosság hatékony és gyors tájékoztatása valamint az összehangolt helyi 

intézkedések érdekében felkérem a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és 

Sport Központ vezetőjét az ezzel összefüggő feladatok koordinálására és az ezzel 

összefüggő költségek intézmény általi viselésére.  

 

A 45/2020.(III.14.) számú Kormányrendelet 2.§-ában foglaltak szerint a szünet elrendeléséről 

soron kívül tájékoztatásra kerül az emberi erőforrások minisztere. Tájékoztatom az 

érintetteket, hogy határozatom ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

 

INDOKOLÁS 

 

Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelettel az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

Jelen határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, és visszavonásig vagy új 

rendelkezésig érvényes.  

 

Harkány, 2020.03.16.  
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       Baksai Endre Tamás, polgármester 

Záradék: 

A fenti polgármesteri határozat 2020. 03. 16-án a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

Harkány, 2020. 03. 16. 

       Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Megjegyzés: A határozatban foglalt rendelkezések teljesültek, további intézkedési 

kötelezettség nem merül fel. 

 

 

K-2/2020.(III.19.) sz. Polgármesteri Határozat a koronavírus terjedésének 

megelőzése miatti intézkedésekről (II.) 

 

Határozat  
 

Alulírott Baksai Endre Tamás, Harkány Város Önkormányzat Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletre Harkány 

városra vonatkozóan a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakat 

rendelem el.  

 

1.) 2020. március 20. napjától Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 

a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015.(IV.09.) számú Rendeletének 

alkalmazását határozatlan időre felfüggesztem. 

2.) A harkányi piac vonatkozásában engedélyezem, hogy a bérlők a jogviszonyuk 

szüneteltetését (egységük zárva tartását) azonnali hatállyal, határozatlan ideig 

egy hónapnál hosszabb időre is kérelmezhetik abban az esetben, ha valamennyi, 

bérleti jogviszonyukkal összefüggésben keletkezett, esetlegesen fennálló 

tartozásukat a kérelem benyújtásának időpontjában kifizetik. A bérlők ilyen 

irányú igényeiket kötelesek jelezni a piacfelügyelő felé.  

 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy határozatom ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

 

INDOKOLÁS 

 

Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelettel az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
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Jelen határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, és visszavonásig vagy új 

rendelkezésig érvényes.  

 

Harkány, 2020.03.19.  

       Baksai Endre Tamás, polgármester 

 

Záradék: 

A fenti polgármesteri határozat 2020. 03. 19-én a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

Harkány, 2020. 03. 19. 

       Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 
Megjegyzés: A határozat második pontjában foglalt rendelkezés intézkedést nem igényel, szükséges 

viszont a fizető parkolóhelyek működtetéséről szól 11/2015. (IV.09.) sz. rendelet felfüggesztésének 

megszüntetése. 

 

 

K-3/2020.(III.24.) sz. Polgármesteri Határozat a koronavírus terjedésének 

megelőzése miatti intézkedésekről (III.) 

 

Határozat  
 

Alulírott Baksai Endre Tamás, Harkány Város Önkormányzat Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, figyelemmel a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletre Harkány 

városra vonatkozóan a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében az alábbiakat 

rendelem el.  

 

A harkányi piacon lévő bérlők döntő többségének azonnali hatályú szünetelési 

kérelmére tekintettel 2020. 03. 25. napjától határozatlan időre elrendelem a harkányi 

piac bezárását. A bérlők bérleti jogviszonyai a bezárás illetve szünetelés időtartamára 

felfüggesztésre kerülnek. 

 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy határozatom ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

 

INDOKOLÁS 

 

Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelettel az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 
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A harkányi piacon lévő bérlők többsége – élve a K-2/2020. (III.19.) számú Polgármesteri 

határozatban biztosított azonnali hatályú szünetelésre vonatkozó jogával - jelezte erre irányuló 

igényét, így a helyi piac további üzemelésének biztosítása egyáltalán nem indokolt. 

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.  

 

Jelen határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba, és visszavonásig vagy új 

rendelkezésig érvényes.  

 

Harkány, 2020.03.24.  

 

       Baksai Endre Tamás, polgármester 

 

Záradék: 

A fenti polgármesteri határozat 2020. 03. 24-én a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

Harkány, 2020. 03. 24. 

       Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Megjegyzés: A határozatban foglalt rendelkezések teljesültek, további intézkedési 

kötelezettség nem merül fel. 

 

 

K-4/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A 44/2020.(III.13.) számú, Döntés „Harkányi Sportuszoda megvalósíthatósági tanulmánya” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban címmel elfogadott önkormányzati határozat megerősítéséről 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 

a 44/2020. (III.13.) számon elfogadott önkormányzati határozatát, amelynek címe: Döntés 

„Harkányi Sportuszoda megvalósíthatósági tanulmánya” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az 

ott elfogadott tartalommal teljesen egyezően jelen határozat keretében is elfogadja és 

megerősíti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

Megjegyzés: Korábbi képviselő-testületi határozatot megerősítő polgármesteri határozat, 

további intézkedési kötelezettség nem merül fel. 
 

 

K-5/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A 45/2020.(III.13.) számú, Döntés munkamegosztási megállapodások elfogadásáról a 

gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekkel címmel elfogadott 

önkormányzati határozat megerősítéséről 
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Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 

a 45/2020. (III.13.) számon elfogadott önkormányzati határozatát, amelynek címe: Döntés 

munkamegosztási megállapodások elfogadásáról a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervekkel, az ott elfogadott tartalommal teljesen egyezően jelen határozat 

keretében is elfogadja és megerősíti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

Megjegyzés: Korábbi képviselő-testületi határozatot megerősítő polgármesteri határozat, 

további intézkedési kötelezettség nem merül fel. 
 

K-6/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

 

A 46/2020.(III.13.) számú, Döntés a Baranya-Víz Zrt. - Harkány szennyvíztelep gépi rács 

felújítására szóló árajánlat ügyében címmel elfogadott önkormányzati határozat 

megerősítéséről 

 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 

a 46/2020. (III.13.) számon elfogadott önkormányzati határozatát, amelynek címe: Döntés a 

Baranya-Víz Zrt. – Harkány szennyvíztelep gépi rács felújítására szóló árajánlat ügyében, az 

ott elfogadott tartalommal teljesen egyezően jelen határozat keretében is elfogadja és 

megerősíti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

Megjegyzés: Korábbi képviselő-testületi határozatot megerősítő polgármesteri határozat, 

további intézkedési kötelezettség nem merül fel. 
 

K-7/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

 

A 47/2020.(III.13.) számú, Tájékoztató a rendelkezésre álló információs anyagokról, és 

intézkedések a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében címmel elfogadott 

önkormányzati határozat megerősítéséről 

 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 

a 47/2020. (III.13.) számon elfogadott önkormányzati határozatát, amelynek címe: 
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Tájékoztató a rendelkezésre álló információs anyagokról, és intézkedések a koronavírus 

terjedésének megelőzése érdekében az ott elfogadott tartalommal teljesen egyezően jelen 

határozat keretében is elfogadja és megerősíti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megjegyzés: Korábbi képviselő-testületi határozatot megerősítő polgármesteri határozat, 

további intézkedési kötelezettség nem merül fel. 

 

K-8/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Koronavírus védelmi alap létrehozásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy 

 

1) koronavírus elleni védekezési alapot hoz létre, 

2) Harkány Város Önkormányzata felkéri Harkány város lakosságát, a közigazgatási 

területén működő gazdasági társaságokat, vállalkozásokat és civil szervezeteket és 

mindenkit, akinek módjában áll, hogy lehetőségeihez mérten támogassa az 

adománygyűjtést, 

3) az adománygyűjtő akció (közérdekű kötelezettségvállalás) célokmányát a 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja, annak közzétételét a helyben szokásos módon 

elrendeli. 

 

 

Határidő: 2020. 04. 24. 

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester 

 
Megjegyzés: A védelmi alap létrehozásra került, továbbra is működik, és egy esetleges második 

vírushullám esetén is felhasználható. 
 

K-9/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Harkány Város Önkormányzatának 2020 évi Közbeszerzési tervéről 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy Harkány Város Önkormányzatának 2020. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: beruházási és üzemeltetési mérnök 
 

Megjegyzés: A határozatban foglalt rendelkezések teljesültek, további intézkedési 

kötelezettség nem merül fel. 
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K-10/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A VivaPalazzo Zrt.-vel 2019. 10.01-én megkötött Vállalkozási szerződés módosításáról 

1. Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határoz, hogy az 1837/2018. (XII. 27.) 

Korm.  határozathoz kapcsolódó „Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése„ 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a VivaPalazzo ZRT.-vel 2019. 

október 01-én megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. Harkány Város Önkormányzata a szerződés módosításának többletforrás-igényét – 

128.499.765,- Ft + ÁFA összeget -  az 1837/2018. (XII. 27.) Korm.  határozattal 

biztosított, és jelenleg is rendelkezésre álló forrásból biztosítja.  

3. A Polgármester jelen döntés alapján a szerződés módosítást aláírja, egyúttal felkéri a 

jegyzőt és az akkreditált közbeszerzési tanácsadót a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Megjegyzés: A szerződés-módosítás aláírásra került, annak EKR rendszerben történő 

feltöltése megtörtént.  
 

K-11/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés „Gyógyászati épület és egyéb tervezési feladatok” – tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárásáról  

EKR001633412019 

 

A HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ajánlatkérő által „Gyógyászati épület és 

egyéb tervezési feladatok” tárgyú, EKR001495522019 szám alatt folyamatban lévő, a Kbt. 

Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) számú rendeletével a koronavírus-járvány 

terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt országos veszélyhelyzetre figyelemmel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében írtakra, a Bíráló Bizottság egyhangú határozattal 

meghozott javaslatában foglalt indokokat elfogadva és azok alapján fenti tárgyú eljárásban az 

alábbi döntést hozom: 

 

1.) A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadom, és a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvekkel 

összhangban lezárom és eredményesnek nyilvánítom a „Gyógyászati épület és egyéb 

tervezési feladatok” tárgyú EKR001495522019 azonosítószám alatt lefolytatott, a Kbt. 

Második Rész szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást. 

2.) A GÉPÉPVILL Kft., 1064 Budapest Podmaniczky Utca 57. II/14.  Ajánlattevő és a 

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság, 1143 Budapest Stefánia Út 81. Ajánlattevő 

ajánlata érvényes a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján. 

 

Érvénytelen ajánlatot tevő: nincsen 
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3.) Ajánlattevő vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4)-(5) 

bekezdését alkalmazta, a Bíráló Bizottság az értékelési sorrendre figyelemmel nem végezte el 

a bírálatot és az érvényesség tárgyában megállapítást nem tett: 

1.) "Építész Kör" Építésztervező Kft, 7621 Pécs Váradi Antal Utca 5. 

2.) ABK Építésziroda KFT., 1114 Budapest Villányi Út 6 3.em.32. 

3.) Pyxis Nautica Építésziroda Kft., 1015 Budapest Donáti Utca 23. 

4.) Viador Átrium Stúdió Kft., 1143 Budapest Gizella Út 51-57. 

5.) Masszi Építész Iroda Kft, 7625 Pécs Aradi Vértanúk Útja 8. 

6.) Wéber Építésziroda Kft., 1117 Budapest Nádorliget Utca 8F. 

7.) TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft., 9011 Győr 

Ezerjó Út 10. (képviseletre jogosult tag) Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, 

Kereskedelmi és ügynöki Kft., 1106 Budapest Fehér Út 10/a-b., és Create Value 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 1135 Budapest Zsinór Utca 38-40. Közös Ajánlattevők 

8.) B3 Építész Stúdió Kft, 1016 Budapest Dezső Utca 11. 

9.) RIESZ Építész Tervező Kft., 7626 Pécs Király Utca 63. 

10.) Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt., 8360 Keszthely Rákóczi Ferenc Utca 3. 

11.) Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest Perc Utca 2. 

12.) MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. 

13.) Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft., 1191 Budapest Ady Endre Út 32-40. 

 

4.) Megállapítom, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a 

gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a GÉPÉPVILL Kft. Ajánlattevő adta, 

ajánlata és a hiánypótlási dokumentáció az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum 

előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel. Ajánlattevő 

által megajánlott Nettó Ajánlati Ár megalapozott, gazdasági észszerűséggel 

összeegyeztethető. 

5.) Figyelemmel arra, hogy a GÉPÉPVILL Kft.  Ajánlattevő által megajánlott Nettó Ajánlati 

Ár a becsült értéket és Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét nem haladja meg, a 

GÉPÉPVILL Kft. nyertes ajánlattevőként kihirdethető, az eredményhirdetést követően a 

Kbt. szerinti előírások betartásával a Tervezési szerződés nyertes Ajánlattevővel megköthető. 

6.) Megállapítom, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a 

gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot követő második legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a 

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő adta, ajánlata az Ajánlati felhívás 

és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes 

mértékben megfelel, Ajánlattevő által megajánlott Nettó Ajánlati Ár megalapozott, gazdasági 

észszerűséggel összeegyeztethető. 

7.) Figyelemmel arra, hogy a Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő által 

megajánlott Nettó Ajánlati Ár a becsült értéket és Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet 

összegét nem haladja meg, a Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság az eljárás 

eredményéről szóló összegezésben kerüljön a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot követő 

második legelőnyösebb, érvényes ajánlatot adó minőségében feltüntetésre. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megjegyzés: A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a GÉPÉPVILL Kft.-vel a tervezési 

szerződés aláírásra került. 

 

K-12/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 
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Döntés a Rendezési terv egyeztetési szakaszának lezárásáról és a záróvéleményezési 

dokumentációk megküldéséről 

 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1. A Polgármester megállapítja, hogy Harkány Város településrendezési eszközök 

módosításának és a Településképi rendelet módosításának véleményezési szakasza lezárult. 

2. A Polgármester a Dr. Hübner Mátyás vezető tervező által elkészített – 1-es pont szerinti 

tárgyú – Záró dokumentációkat megküldi az Állami Főépítész részére a záró dokumentációk 

kiállítása céljából. 

3. A Polgármester a településrendezési eszközök módosításai közül a 4-es számú kérelmet 

Állami Főépítészi eljárásra bocsátja, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően. 

 

Határidő: azonnal, 

Felelős: főépítész, jegyző 

 
Megjegyzés: A véleményezési szakasz lezárult, a záró véleményezési dokumentációt az Állami 

Főépítész részére megküldésre kerültek. 
 

K-13/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. II-es épület első emeleti irodablokk irodabútorainak 

(mobiliák) beszerzéséről 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) Harkány Város Önkormányzat Polgármestere a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 7815 

Harkány, Kossuth u. 7. szám, II-es épület első emeleti irodablokk irodabútorainak 

(mobiliák) eszközbeszerzésének tárgyában indított beszerzési eljárás 

eredményeképpen a Vállalkozó kiválasztásában egyetért az előterjesztésben 

foglaltakkal. Ennek megfelelően a Polgármester a PRORECO Kft. (7800 Siklós 

külterület hrsz: 0396-1-A.) ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként, 

14.604.412,- Ft + ÁFA = 18.547.603,-Ft –os vállalási díjjal. 

2.) Az Önkormányzat a beszerzés forrását az 1837/2018. (XII. 27.) Korm.  határozattal 

biztosított, és jelenleg is rendelkezésre álló forrásból biztosítja. 

3.) A Polgármester megállapítja, hogy jelen döntés alapján a szerződés e határozat 

tartalmának megfelelően megköthető.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, beruházási és üzemeltetési mérnök 
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Megjegyzés: A fürdő emeleti irodablokk irodabútoraira vonatkozó szerződés aláírásra került. 

 

K-14/2020. (IV.21.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés Harkány Város Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának 

elfogadásáról  

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

A Polgármester Harkány Város Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági 

programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal, 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

Megjegyzés: Az önkormányzat 2020-2024 évi gazdasági programja a törvényi határidőnek 

megfelelően elkészült és közzétételre került. 

 

K-15/2020. (IV.30.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés Önkormányzati tulajdonú (1) Benati kotrógép, és a (2) Mazda kisteherautó 

értékesítésre kijelöléséről és kiinduló vételárának meghatározásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1./Harkány Város Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő (1) 

BENATI Diesel motorral szerelt 30 éves kotró, rakodógépet és a (2) Mazda E 2200/D 

üzemképtelen kisteherautót értékesítésre kijelöli. 

2./ Az Önkormányzat tulajdonát képező (1) BENATI Diesel motorral szerelt 30 éves kotró, 

rakodógép induló vételárát az előterjesztésben előadottaknak megfelelően bruttó 2 000 000,-

Ft összegben határozza meg, a a (2) Mazda E 2200/D üzemképtelen kisteherautó induló 

vételárát az előterjesztésben előadottaknak megfelelően bruttó 150 000,-Ft összegben 

határozza meg 

3./ A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy az értékesítési eljárást a vagyonrendelet 

rendelkezéseinek megfelelően folytassa le. 

4./ A Polgármester jelen döntés alapján az eredményes értékesítési eljárást követően az 

adásvételi szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   polgármester 
 

Megjegyzés: A Mazda kisteherautó értékesítése sikeres volt, míg a Benati kotró, rakodógépé 

sikertelen. 
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K-16/2020. (IV.30.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés „Medencék, öltöző és ételudvar tervezése” – tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról  

EKR001499852019 

 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérő által indított „Medencék, öltöző és 

ételudvar tervezése” - tárgyú, EKR001499852019 szám alatt folyamatban lévő, a Kbt. Második rész 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) számú rendeletével a koronavírus-járvány terjedésének 

megakadályozása érdekében elrendelet országos veszélyhelyzetre figyelemmel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében írtakra, a Bíráló Bizottság egyhangú határozattal meghozott 

javaslatában foglalt indokokat elfogadva és azok alapján fenti tárgyú eljárásban az alábbi döntést 

hozom: 

 

1.) A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadom, és a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyvekkel összhangban 

lezárom és eredményesnek nyilvánítom a „Medencék, öltöző és ételudvar tervezése” tárgyú 

EKR001499852019 azonosítószám alatt lefolytatott, a Kbt. Második Rész szerinti, nyílt közbeszerzési 

eljárást. 

A Perfektum Építész Kft., 1036 Budapest Perc Utca 2.  Ajánlattevő ajánlata érvényes a Kbt. 69.§-

ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján. 

2.) A Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján érvénytelen ajánlatot tett: ABC 

Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. az alábbi indokok alapján: 

Ajánlattevőt az alábbi hiánypótlási kötelezettség terhelte: 

P.4./ Ajánlattevő a felolvasólapon a 3. értékelési részszempontra 36 db megajánlást tett.  A 

„Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapon B.G. szakembert jelöli meg, 

mint az M.2.2./ pontban meghatározott alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember. Ezen szakember projekttapasztalata kerül értékelésre a 3. értékelési részszempont 

során, melyre tett megajánlás alátámasztásaként csatolásra került az ajánlatban B.G. 

szakember szakmai önéletrajza. A szakmai önéletrajz mindösszesen 6 db uszoda és /v 

medencés közfürdő, min 400 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli terveinek 

készítésében szerzett tapasztalatot igazol, a felolvasólapon feltüntetett 36 db-al szemben. 

 

HP.4./ Fel kell kérni T. Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás során csatolja kiegészített tartalommal 

B.G. szakember szakmai önéletrajzát, egészítse ki további, a 3. értékelési részszem,pontban 

meghatározott értékelés alá eső projekttapasztalattal, és támassza alá a felolvasólapon tett 36 

db megajánlást! 

 

P.5./ Ajánlattevő a felolvasólapon a 4. értékelési részszempontra 36 db megajánlást tett.  A 

„Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapon B.Z. szakembert jelöli meg, 

mint az M.2.3./ pontban meghatározott alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 

szakember. Ezen szakember projekttapasztalata kerül értékelésre a 4. értékelési részszempont 

során, melyre tett megajánlás alátámasztásaként csatolásra került az ajánlatban B.Z. 

szakember szakmai önéletrajza. A szakmai önéletrajz mindösszesen 1 db uszoda és /v 

medencés közfürdő, min 400 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének kiviteli terveinek 

készítésében szerzett tapasztalatot igazol, a felolvasólapon feltüntetett 36 db-al szemben. (Az 

önéletrajzban 5 db projekt került pirossal kiemelésre azonban az értékelési részszempontban 

meghatározott adatok egyetlen projekt esetében kerültek teljeskörűen feltűntetésre: 

- uszoda és /v medencés közfürdő, 

-  min 400 m2 összefüggő vízfelületű medencéjének 

-  kiviteli terveinek készítésében szerzett tapasztalat) 
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HP.5./ Fel kell kérni T. Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás során csatolja kiegészített tartalommal 

B.Z. szakember szakmai önéletrajzát, egészítse ki további, a 4. értékelési részszem,pontban 

meghatározott értékelés alá eső projekttapasztalattal, és támassza alá a felolvasólapon tett 36 

db megajánlást! 

 

Ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, melyben kérte, hogy a 

fentiekben foglalt hiánypótlási kötelezettségek helyett Bíráló Bizottság az alábbiakat 

rendelje el: 
Kérelmet előterjesztő ajánlattevő álláspontja szerint Ajánlatkérőnek a Kbt. 71. § (11) bekezdése 

alapján számítási hiba javítására kellett volna felhívni Ajánlattevőt, és kérte, hogy a hiánypótlási 

felhívás HP. 4./ pontját az alábbi szövegezésre módosítsa: 

„HP.4./ Kérjük T. Ajánlattevőt, hogy B.G. szakembernek az ABC Group Kft. ajánlatának részeként 

becsatolt szakmai önéletrajzának megfelelően a 3. értékelési részszempontban meghatározott értékelés 

alá eső projekttapasztalatot (a szakmai önéletrajzban szereplő 6 darab alapul vételével a maximálisan 

figyelembe vehető) 5 darabra módosítsa a tévesen megadott (rossz összeszámlálásból adódó számítási 

hibán alapuló) 36 darab helyett. 

HP.5./ Kérjük T. Ajánlattevőt, hogy B.Z. szakembernek az ABC Group Kft. ajánlatának részeként 

becsatolt szakmai önéletrajzában szereplő, a 4. értékelési részszempontban meghatározott értékelési 

szempontnak megfelelő projektjeinek leírását a 4. értékelési részszempontban meghatározott adatokkal 

egészítse ki, és a projekttapasztalatot a kiegészített adatoknak megfelelő darabszámra (4 darabra) 

módosítsa a tévesen megadott (rossz összeszámlálásból adódó számítási hibán alapuló) 36 darab 

helyett.” 

 

Bíráló Bizottság a második ülésén az alábbi indokok alapján elutasította a vitarendezési 

kérelmet, melyet 2020. március 17. napján Ajánlatkérő nyilvánossá tett, valamint 

megküldött az EKR rendszeren keresztül Ajánlattevőknek: 
„Ajánlatkérő álláspontja szerint a 3. és 4. értékelési részszempontra tett megajánlás vonatkozásában 

nem a Kbt. 71. § (11) bekezdése alkalmazandó (az nem is alkalmazható), ugyanis a Kbt. 71. § (9) 

bekezdése speciális szabályokat tartalma a szakemberek tapasztalatára vonatkozó felolvasólapon tett 

magajánlás és az alátámasztó dokumentum közötti eltérés feloldására: 

(Ajánlatkérő a tárgyi eljárást 2019. november 29. napján indította meg, így az ekkor hatályos Kbt. 

rendelkezései az irányadóak.) 

„Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a 

felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum 

tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre 

vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, 

az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor 

kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt 

dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az 

eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, 

egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt 

dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az 

értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe 

venni.” 

Fenti jogszabályhely értelmében Ajánlatkérőnek először felvilágosítást, vagy hiánypótlást kell 

elrendelnie akként, hogy Ajánlattevő támassza alá a felolvasó lapon megajánlott adatot, majd 

amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlási (felvilágosítási) kötelezettségének eleget tett, és csatolta az 

Ajánlatkérő által kért dokumentumot, azonban annak tartalma továbbra sem támasztja alá a 

felolvasólap adatait, úgy Ajánlatkérőnek (Bíráló Bizottságának) kell megállapítania, hogy azt az 

adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok 

alátámasztanak, és erről értesítenie kell az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt. 

A Kbt. 81. § (11) bekezdése értelmében ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától 

kötve van. Az 1. § (7) bekezdése kimondja, hogy „e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, 

amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi.” 
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A Kbt. 71. (9) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy amennyiben a felolvasó lapon feltüntetett adat 

és annak alátámasztására szolgáló dokumentum adatai között bármilyen eltérés van, úgy arra 

vonatkozóan a Bíráló Bizottságnak kell megállapítást tenni és adott esetben értesíteni 

ajánlattevőket, hogy a felolvasólapon szereplő adattól eltérő értéket fog figyelembe venni az 

értékelés során, azonban sem a Kbt. sem a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet nem ad lehetőséget 

a felolvasólapon feltüntetett értékelési részszempontra tett megajánlás átírására, átíratására. A Kbt. 

1. § (7) bekezdése pedig rögzíti, hogy e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben 

e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. 

 

Fentiek alapján amennyiben Ajánlatkérő Ajánlattevőt arra szólítaná fel, hogy felolvasó lapot 

módosítsa (számítási hiba alkalmazása esetén erre kellene felszólítania), úgy Ajánlatkérő 

jogsértően, nem a Kbt. rendelkezései szerint járna el, továbbá a számítási hiba javításával 

megtörtént felolvasólap módosítás az ajánlat érvénytelenségét eredményezné. 

 

Fenti indokok alapján Ajánlatkérő a 2020. 03. 16. napján előterjesztett vitarendezési kérelmet – 

annak minden kérelmi eleme tekintetében – elutasítja. 

Ajánlatkérő felszólítja Ajánlattevőt, hogy tegyen eleget a kiadott hiánypótlási felhívásban 

foglaltaknak és csatolja be a hiánypótlás keretében ismételten B.G. és B.Z. szakemberek 

önéletrajzait! Amennyiben az ismételten csatolt önéletrajz továbbra sem támasztja alá a felolvasó 

lapon tett megajánlást, úgy Bíráló Bizottság az önéletrajzok adatai alapján meg fogja állapítani, 

hogy hány db bemutatott projekttapasztalat felel meg az értékelési részszempontnál megadott 

valamennyi kritériumnak (  - uszoda és /v medencés közfürdő, -  min 400 m2 összefüggő vízfelületű 

medencéjének -  kiviteli terveinek készítésében szerzett tapasztalat) és ezáltal az értékeléskor hány db 

projekttapasztalatot tud figyelembe venni, melyről értesíteni fogja a többi ajánlattevőt. Ajánlatkérő a 

Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján elvégezte első ülésén az ajánlatok értékelését, mely során a 

Közbeszerzési dokumentumban rögzítetteknek megfelelően a pontszámítás képletébe az értékelés 

felső határát (5db) helyettesítette be akkor is, ha ennél nagyobb adat került feltüntetésre a 

felolvasólapon, mely által amennyiben ajánlattevő részszempontonként 5 db megajánlást az 

ismételten csatolt önéletrajz adataival igazol, úgy az értékelést nem kell újból elvégezni. 

 

Ezt követően 2020. március 19. napján Ajánlattevő benyújtotta hiánypótlási 

dokumentációját, mely során a felszólításnak megfelelően ismételten csatolta B.G. és 

B.Z. szakemberek önéletrajzait, azonban az előzetes vitarendezési kérelemre adott 

válaszlevélben foglaltakkal és az abban tett figyelmeztetéssel ellentétben Ajánlattevő 

átírta a felolvasólapot a 3. és a 4. értékelési részszempont tekintetében, akként, hogy a 3. 

értékelési részszempont esetében az ajánlatban szereplő 36 megajánlást 5-re, a 4. 

értékelési részszempont esetében az ajánlatban szereplő 36 megajánlást 4-re 

módosította. 

 

A Kbt. 81. § (11) bekezdése értelmében ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi 

határidő lejártától kötve van. 

 

Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdése határozza meg, hogy 

miként kell eljárni amennyiben az értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a 

felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt 

dokumentum (önéletrajz) tartalma között ellentmondás van. Először az ellentmondás 

feloldására kell felhívni ajánlattevőt hiánypótlás vagy felvilágosítás nyújtása keretében, 

melyet Bíráló Bizottság el is rendelt a 2020. március 13. napján megküldött hiánypótlási 

felhívásában a HP.4./ és HP.5./ pontokban foglaltak szerint. 
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A felhívás vonatkozásában Ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, 

álláspontja szerint Ajánlatkérőnek számítási hiba javítására kellett volna felhívnia őt az 

önéletrajzban feltüntetett tapasztalat helytelen összeszámolása miatt, és a felolvasó lap 

javítását kellett volna elrendelnie Bíráló Bizottságnak. Ajánlatkérő a vitarendezési 

kérelmet elutasította, és az elutasító válaszban részletesen kifejtette, és felhívta 

Ajánlattevő figyelmét, hogy ezen esetben számítási hiba javításáról nem lehet szó, a Kbt. 

71. § (9) bekezdése alkalmazandó, és amennyiben Ajánlattevő átírná a felolvasólapot, 

úgy az ajánlati kötöttség sérülne, és Ajánlatkérőnek érvénytelenné kellene nyilvánítani 

az ajánlatát.  

 

Ajánlatkérő válaszlevelében arra is kitért és tájékoztatta Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 71. § 

(9) bekezdése alapján amennyiben nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott 

szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon 

feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a 

felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi 

figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok 

alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az 

eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően 

haladéktalanul, egyidejűleg értesít, azaz a felolvasólap nem kerülhet módosításra, 

hanem Ajánlatkérő kötelezettsége megállapítani az értékeléshez figyelembe vehető 

adatot és értesíteni Ajánlattevőket.  

 

Fenti jogszabályhelyek és azok alkalmazásának kötelezettségére való figyelemfelhívás 

ellenére Ajánlattevő a 3. és 4. értékelési részszempont tekintetében módosította a 

felolvasólapot, mely módosítás a 4. értékelési részszempont tekintetében eltérő 

pontszámot is eredményezne. 

 
Fentiek alapján Ajánlattevő a felolvasó lapon a 3. és 4. értékelési részszempontra tett 

magajánlás megváltoztatásával (átírásával) megsértette az ajánlati kötöttséget, a módosítás a 

Kbt. 1. § (7) bekezdés, 71. § (8) és (9) bekezdése, és a 81. § (11) bekezdésébe ütközik. 

 

Fentiekre tekintettel az ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. ajánlata érvénytelen 

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 

 

3.) Az alábbi Ajánlattevők vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ 

(4)-(5) bekezdését alkalmazta, a Bíráló Bizottság az értékelési sorrendre figyelemmel nem 

végezte el a bírálatot és az érvényesség tárgyában megállapítást nem tett: 

 

- TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft., 9011 Győr Ezerjó 

Út 10. (képviseletre jogosult tag) és Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, 

Kereskedelmi és ügynöki Kft., 1106 Budapest Fehér Út 10/a-b., Közös Ajánlattevők 

(Továbbiakban: TSPC Hungary Kft. közös ajánlattevő) 

 

-  Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt., 8360 Keszthely Rákóczi Ferenc Utca 3. 

 

4.) Megállapítom, hogy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a gazdaságilag 

legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a Perfektum Építész Kft. Ajánlattevő adta, ajánlata és a 

hiánypótlási, valamint az utólagos igazolási dokumentáció az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési 

Dokumentum előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel. 
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Ajánlattevő által megajánlott Nettó Ajánlati Ár megalapozott, gazdasági észszerűséggel 

összeegyeztethető. 

5.) Figyelemmel arra, hogy a Perfektum Építész Kft. Ajánlattevő által megajánlott Nettó Ajánlati Ár 

a becsült értéket és Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét nem haladja meg, a Perfektum 

Építész Kft. nyertes ajánlattevőként kihirdethető, az eredményhirdetést követően a Kbt. szerinti 

előírások betartásával a Tervezési szerződés nyertes Ajánlattevővel megköthető. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megjegyzés: A medencék. öltöző és ételudvar tervezésére vonatkozó tervezési szerződést a Perfektum 

Építész Kft.-vel az önkormányzat aláírta. 

 

K-17/2020. (IV.30.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a harkányi piac részleges újra nyitásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. 

március 25-től határozatlan időre bezárt piaccal összefüggésben az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) Harkány Város Önkormányzat Polgármesterének döntése szerint az Ady Endre utcai 

SPAR parkolóból kialakított ideiglenes őstermelői piac és a piac csarnok újra kinyit: 

2020. 05. 01. – 2020. 05. 31. között kizárólag pénteki, szombati és vasárnapi napokon 

9:00 – 14:00 óra között. 

2.) Erre vonatkozó eltérő tartalmú központi jogszabály kiadásáig a részlegesen megnyitott 

piac az alábbi korlátozásokkal tart nyitva: 

a.) A piacot 9:00 – 12:00 óra között, az árusítókon és a személyzeten kívül, kizárólag 65 

év feletti állampolgárok látogathatják, 

b.) 12:00 -14:00 óra között, az árusítókon és a személyzeten kívül, kizárólag 65 év alatti 

állampolgárok látogathatják. 

c.) A nyitva tartás ideje alatt, az árusítóknak kötelező védőmaszkot és védőkesztyűt 

viselni. 

d.) A vásárlóknak javasolt a védőmaszk viselése, valamint kötelező számukra betartani a 

1,5 méteres távolságot. 

e.) A piac csarnokban történő árusítás kizárólag elvitelre történhet, helyben fogyasztásra 

továbbiakban sincs lehetőség. 

f.) Nyitvatartási időben, a piacon illemhelyiség üzemel. 

g.) A korlátozások betartását az önkormányzat kollégái ellenőrzik, szabályszegés esetén 

azonnal értesítik a rendőrséget. 

3.) Azok az árusítók, akik állandó hellyel rendelkeznek a piac csarnokban és az ideiglenes 

őstermelői piacon, 2020.05.01-től 2020. 05. 31. napjáig árusító tevékenységüket a 

korlátozások betartása mellett díjmentesen folytathatják.  

4.) A piac vonatkozásában az 1/2020. (I.21.) számú Képviselő-testületi határozattal 

elfogadott új piac Szabályzatban szereplő, emelt bérleti díjak bevezetését 2020. május 

1-ről 2020. június 1-re elhalasztom. 

5.) Felkérem a piacfelügyelőket a részleges újra nyitáshoz szükséges intézkedések 

haladéktalan megtételére. 
 

Határidő: 2020. május 1. illetve június 1. 
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Felelős: polgármester, piacfelügyelők 

 

Megjegyzés: A határozatban foglalt rendelkezések teljesültek, további intézkedési 

kötelezettség nem merül fel. 
 

K-18/2020. (V.15.) sz. Polgármesteri Határozat 

Átfogó értékelés az önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak 2019. 

évi ellátásáról 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat Gyermekjóléti és 

Gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Dr. Kecskeméthy-Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Megjegyzés: A határozatban foglalt rendelkezések teljesültek, további intézkedési 

kötelezettség nem merül fel. 
 

K-19/2020. (V.15.) sz. Polgármesteri Határozat 

Beszámoló a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi szakmai munkájáról 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere a Villányi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Dr. Kecskeméthy-Hohner Éva igazgatási osztályvezető 
 

Megjegyzés: A határozatban foglalt rendelkezések teljesültek, további intézkedési 

kötelezettség nem merül fel. 
 

 

K-20/2020. (V.15.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a Rendezési terv egyeztetési szakaszának lezárásáról és a záróvéleményezési 

dokumentációk megküldéséről 

 

 



19 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1. A Polgármester megállapítja, hogy Harkány Város településrendezési eszközök 

módosításának és a Településképi rendelet módosításának véleményezési szakasza lezárult. 

2. A Polgármester a Dr. Hübner Mátyás vezető tervező által elkészített – 1-es pont szerinti 

tárgyú – Záró dokumentációkat megküldi az Állami Főépítész részére a záró dokumentációk 

kiállítása céljából. 

3. A Polgármester a településrendezési eszközök módosításai közül a 4-es számú kérelmet 

Állami Főépítészi eljárásra bocsátja, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően. 

 

Határidő: azonnal, 

Felelős: főépítész, jegyző 
 

Megjegyzés: A véleményezési szakasz lezárult, a záró dokumentációt az Állami Főépítész részére 

megküldésre kerültek. 

 

K-21/2020. (V.15.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

 Döntés Keczeli-Mészáros Tibor önkormányzati bérlakás ügyében. 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere úgy döntött, hogy meghosszabbítja Keczeli Mészáros Tibor 

lakásbérleti szerződését a 7815 Harkány, Táncsics Mihály u. 69. szám alatti ingatlan 1. 

lakrészére vonatkozóan. Felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a bérleti szerződést, amelynek 

időtartamát a jelenleg fennálló bérleti szerződés lejártát követően 2020. május 01. napjától 

2021. év április hó 30. napjáig tartó időszakban határozza meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Dr. Markovics Boglárka, Jegyző 
 

Megjegyzés: A bérleti szerződés aláírásra került. 

 

K-22/2020. (V.20.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a harkányi piac teljes újranyitásáról 

 
Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020.03.25-

től határozatlan időre bezárt és 2020. 05.01. napjától részlegesen újranyitott piaccal összefüggésben az 

alábbiak szerint határoz: 
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6.) Harkány Város Polgármestere 2020. május 21. napjától elrendelem a harkányi piac 

teljes újranyitását és a hatályos Piacszabályzat alkalmazását az alábbi rendelkezések 

betartásával. 

a.) Minden nyitást igénylő bérlő a nyitással egyidejűleg köteles a bérleti szerződésének 

aláírására. 

b.) Minden állandó hellyel rendelkező bérlő számára biztosítjuk, hogy ez év május 

hónapban nem kell bérleti díjat fizetni. A bérleti díj fizetési kötelezettség 2020. június 

1-től kötelező a hatályos Piacszabályzat és az új díjszabás szerint. 

c.) A korábbi, K-2/2020. (III.19.) számú polgármesteri határozattal biztosított 

Piacszabályzattól eltérő, egy hónapnál hosszabb tartamú szünetelés igénybevételére 

legkésőbb 2020. június 30-ig van lehetőség.  

d.) Azok a bérlők, akik több bérelt egységgel is rendelkeznek, bérleti jogviszonyuk 

folytatásáról az összes bérelt egységet együtt kezelve jogosultak dönteni, azaz vagy 

mindegyiket érintően élnek a nyitás lehetőségével, vagy az összes egység üzemelését 

szüneteltetik, amelyre még legkésőbb 2020. június 30-ig van lehetőségük.  

7.) A veszélyhelyzet ideje alatt kérjük a védelmi intézkedések további betartását: 

h.) A nyitva tartás ideje alatt, az árusítóknak kötelező védőmaszkot és védőkesztyűt 

viselni. 

i.) A vásárlóknak javasolt a védőmaszk viselése, valamint kötelező számukra betartani a 

1,5 méteres távolságot. 

j.) A korlátozások betartását az önkormányzat kollégái ellenőrzik, szabályszegés esetén 

azonnal értesítik a rendőrséget. 

8.) Felkérem a piacfelügyelőket a piac teljes újranyitáshoz szükséges intézkedések 

haladéktalan megtételére. 
 

Határidő: 2020. május 21. illetve június 1. 

Felelős: polgármester, piacfelügyelők 

 

Megjegyzés: A piac teljes újranyitása megtörtént, a bérlők többsége megkezdte az árusító 

tevékenységét. 

 

 

K-23/2020. (V.20.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere úgy döntött, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére új kút 

megfúrásának és a csőhálózat kiépítésének lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági 

tanulmány készítése tárgyában a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt.-vel 2020. 02. 21. napján 

kötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Megjegyzés: A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását a felek aláírták. 
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K-24/2020. (V.20.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés az ELVÉ 2004 Mérnökiroda Kft-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról  

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere úgy döntött, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 

napelemes rendszer kialakításának lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány 

készítése és az ajánlatkérő által jóváhagyott koncepció tekintetében csatlakozási terv készítése 

és engedélyeztetése, jóváhagyási terv átadása tárgyában az ELVÉ Mérnökiroda Kft.-vel 2020. 

02. 28. napján kötött Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Megjegyzés: A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását a felek aláírták. 

 

K-25/2020. (V.20.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés az RBR Porto Kft-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról  

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere úgy döntött, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 

gyógyvíz palackozóüzem üzemeltetési lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány 

készítése tárgyában az RBR Porto Kft.-vel 2020. 04. 09. napján kötött Vállalkozási szerződés 

1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Megjegyzés: A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását a felek aláírták. 
 

K-26/2020. (V.20.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés az Eruditio Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött 

vállalkozási szerződés módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 
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Harkány Város Polgármestere a „Döntés az Eruditio Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal kötött vállalkozási szerződés módosításáról” című előterjesztést 

áttekintette és úgy határoz, hogy az Eruditio Oktatási Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal 2019.07.30. napján megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztéshez 

csatolt 1. számú módosításban foglalt tartalommal elfogadja.  

A módosítás lényege, hogy a 70/2020.(III.26.) Korm. rendelet 1.§ a.) pontjában foglalt 

korlátozás feloldását követő naptól a szerződés teljesítésének véghatárideje meghosszabbodik 

az eredeti szerződési teljesítésre rendelkezésre álló 300 napból március 27-én még 

visszamaradó napok számával. A polgármester kötelezettséget vállal a vállalkozási szerződés 

1. számú módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
 

Megjegyzés: A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását a felek aláírták. 

 

K-27/2020. (V.20.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés az M-STUDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság és M-STUDIUM 

GOLD Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vállalkozási szerződés 

módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a „Döntés az M-STUDIUM Oktatásszervező Korlátolt 

Felelősségű Társaság és M-STUDIUM GOLD Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötött vállalkozási szerződés módosításáról” című előterjesztést áttekintette és 

úgy határoz, hogy az M-STUDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság és M-

STUDIUM GOLD Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019.07.30. napján 

megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztéshez csatolt 1. számú módosításban foglalt 

tartalommal elfogadja.  

A módosítás lényege, hogy a 70/2020.(III.26.) Korm. rendelet 1.§ a.) pontjában foglalt 

korlátozás feloldását követő naptól a szerződés teljesítésének véghatárideje meghosszabbodik 

az eredeti szerződési teljesítésre rendelkezésre álló 300 napból március 27-én még 

visszamaradó napok számával. A polgármester kötelezettséget vállal a vállalkozási szerződés 

1. számú módosításának aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Megjegyzés: A vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását a felek aláírták. 

 

 

K-28/2020. (V.25.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Döntés „eszközök beszerzése TOP pályázatok keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 

dokumentációjának jóváhagyásáról 
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Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

1.) Harkány Város Polgármestere úgy határoz, hogy egyes, Harkány Város 

Önkormányzata által elnyert TOP projektekhez (Zöldváros, Ipari park és Piac 

fejlesztés) kapcsolódó eszközök beszerzésére árubeszerzési tárgyú Uniós, nyílt 

közbeszerzési eljárást indít. A polgármester az e tárgykörben összeállított 

közbeszerzési felhívás- és közbeszerzési dokumentáció tervezetét az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja.  

2.) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a felelős, akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

bevonásával a dokumentum-tervezetek vonatkozásában a 272/2014.(XI.5.) Korm. 

rendelet XVI. fejezet 36. pontja (101-109 §.) szerinti előzetes, folyamatba épített 

ellenőrzési eljárást indítsa meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, közbeszerzési szakértő 

 

Megjegyzés: A közbeszerzési eljárás dokumentációját az ex ante ellenőrzési eljárás 

megkezdéséhez szükséges felületre feltöltöttük. 

 

K-29/2020. (V.25.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Döntés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról 

 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rend.  alapján alkalmazandó, a 

katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt 

hatáskörömben eljárva, gyakorolva Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) 

bekezdésében meghatározott hatáskörét, úgy döntök, hogy 

 

a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2020. 05. 25-től Harkány 

Várost az önkormányzati választási ciklus végéig  delegáltként Riegl Gábor képviselje. 

 

A Delegált a Tanácsban szavazatával teljes körűen képviseli Harkány Város Képviselő-

testületét.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megjegyzés: A határozat a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére 

megküldésre került. 

 

K-30/2020. (V.29.) sz. Polgármesteri Határozat 
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Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás megszervezéséről, közszolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 

elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) Harkány Város Polgármestere megállapítja, hogy a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezésére 

kiküldött megkeresésekre egy darab ajánlat érkezett Kovács Levente vállalkozótól. 

2.) Ennek megfelelően Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere Kovács 

Levente vállalkozóval 2020. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tartó időszakra 

vonatkozóan közszolgáltatás nyújtására irányuló szerződést köt, amelynek tartalmát a 

bekért árajánlat és az előterjesztéshez csatolt szerződés-tervezet szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megjegyzés: A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírásra került. 

 

K-31/2020. (V.29.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Döntés önkormányzati tulajdonú, harkányi 2520/3 hrsz-ú ingatlan művelési ág 

megváltoztatásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a harkányi 2520/3 hrsz-ú ingatlan földhivatali nyilvántartásban 

szereplő művelési ágának megváltoztatása ügyében úgy határozott, hogy az önkormányzat 

tulajdonában álló harkányi 2520/3, hrsz-ú ingatlan vonatkozásában kezdeményezi a 

földhivatali nyilvántartásban szereplő „beépítetlen terület” művelési ág megnevezés 

megváltoztatását „közterület” megnevezésre. 

 

A Polgármester felkéri a hivatal műszaki munkatársát, hogy haladéktalanul gondoskodjon az 

átvezetési kérelem földhivatali benyújtásáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester 
 

Megjegyzés: A tárgyi kérelmet az önkormányzat kollégája a földhivatalba benyújtotta. 

 

K-32/2020. (V.29.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Döntés harkányi lakosok részére 50%-os kedvezményes fürdőbelépő biztosításáról és annak 

feltételeiről 
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Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a harkányi állandó lakcímmel rendelkező lakosok részére 

visszavonásig 50%-os belépési kedvezményt biztosít a Harkányi Gyógy-és Strandfürdőbe a 

következő feltételekkel: 

a.) az idei évre már kiadott kedvezmény kártyák érvényesek azzal, hogy használatukra 

2020. június 2. napját követően van lehetőség a jelen határozat feltételei szerint; 

b.) a kedvezmény igénybevételének feltétele továbbra is az erre a célra kiállított kártya 

kiváltása, amelynek díja 1.000,-Ft/kártya; 

c.) a kártya kiváltására 2020. június 2. napjától, hétfőtől-péntekig 8.00-12.00 óra közötti 

időszakban van lehetőség a városi parkoló-irodában; 

d.) a fürdő korlátozott működési üzemére tekintettel a kártya igénybevételével történő 

kedvezményes belépőjegy váltásra kizárólag hétköznap, 14.00-16.00 óra közötti 

időszakban van lehetőség.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester, Márton Béla, parkolóiroda vezető 
 

Megjegyzés: A kedvezménykártyák kiadása a határozatnak megfelelően megkezdődött, esetlegesen 

felülvizsgálandó a kártya kiváltására megadott ügyfélfogadási időszak. 

 

K-33/2020. (V.29.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Döntés „Harkányi iparterület fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

jóváhagyásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) Harkány Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Harkány Város Önkormányzata 

által elnyert TOP -1.1.1.-16-BA 1-2017-00005 azonosító számú pályázat keretében 

„Harkányi iparterület fejlesztése” tárgyú, kivitelezésre irányuló Kbt. 112.§ (1) 

bekezdés b.) pontja szerinti nemzeti, nyílt, hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárást 

indít. A polgármester az e tárgykörben összeállított közbeszerzési felhívás- és 

közbeszerzési dokumentáció tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

2.) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a felelős, akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

bevonásával a dokumentum-tervezetek vonatkozásában a 272/2014.(XI.5.) Korm. 

rendelet XVI. fejezet 36. pontja (101-109 §.) szerinti előzetes, folyamatba épített 

ellenőrzési eljárást indítsa meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, közbeszerzési szakértő 
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Megjegyzés: A közbeszerzési eljárás dokumentációját az ex ante ellenőrzési eljárás 

megkezdéséhez szükséges felületre feltöltöttük. 
 

K-34/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Megjegyzés: További intézkedést nem igényel, kérdés, észrevétel esetén a jegyző tájékoztatást 

ad a képviselő-testület tagjai számára. 

 

K-35/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Döntés villamos energia közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) Harkány Város Polgármestere jóváhagyja az InFend Energy Kft. által szervezett, 

Pilis Város Önkormányzat Konzorciumvezető-önkormányzati konzorciumi - 

villamos energia közbeszerzési eljárás eredményét, az alábbiak szerint: a 

lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese mind az 1. mind a 2. részt tekintve az 

NKM Energia Zrt. Második helyezett az eljárás egyik részében sem kerül 

kihirdetésre. 

2.) Harkány Város Polgármestere jogosult az eljárás eredményének közzétételét 

követően a szükséges dokumentumok aláírására és az új villamos energia 

kereskedelmi szerződések megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 
 

Megjegyzés: A közbeszerzési eljárás eredményes volt, az energia szerződések aláírása folyamatban 

van. 

 

K-36/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Döntés az 53/2019.(III.28.) számú képviselő-testületi határozathoz kapcsolódó telekalakításról és 

értékesítésről a harkányi 142,200/14 és 203 hrsz-ú ingatlanokat érintően 
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Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 

az 53/2019.(III.28.) számú képviselő-testületi határozatra az alábbiak szerint határoz: 

 

 

1.) Harkány Város Polgármestere a tárgyi előterjesztést áttekintette és úgy dönt, hogy a 

harkányi, belterületi 142, 200/14, 203 hrsz önkormányzati tulajdonú ingatlanokat 

érintően a Csongrádi Zsolt által 2020. 01. 06.-án készített 216/2019 munkaszámú 

„telekalakítási terv” szerinti telekalakítás a megbízásából és a szándéka szerint történt, 

az újonnan elkészített változási vázrajzot aláírja, felhatalmazást ad a telekalakítás 

benyújtására. 
 

2.) Harkány Város Polgármestere a most kialakítandó 216/2019. munkaszámú 

„telekalakítási terv” szerinti, harkányi 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 

hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat - amelyek megegyeznek az 53/2019.(III.28.) számú 

testületi határozat 2. pontjában szereplő, régi változási vázrajzban feltüntetett 

ingatlanokkal -,  értékesítésre kijelöli.  

 

3.) Az 53/2019.(III.28.) számú testületi határozat 3. és 4. pontja alapján az ingatlanok 

vételárát az értékesítési eljáráshoz az önkormányzat teljes ráfordítását tartalmazó 

magasabb összegben, 6540,-Ft/m2-ben állapítja meg.  
 

4.) Harkány Város Polgármestere felkéri a jegyzőt, hogy a telekalakítási eljárás 

lefolytatását követően gondoskodjon az önkormányzat vagyonrendeletének megfelelő, 

zártkörű pályázat keretében történő értékesítési eljárás lebonyolításáról, egyben 

felhatalmazza az alpolgármestert a sikeres eljárás eredményeképpen megkötendő 

adásvételi szerződések megkötésére.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, alpolgármester 

 

Megjegyzés: Az ingatlanokkal összefüggő telekalakítási eljárás még folyamatban van, annak a 

rendezési tervvel való összhangjának vizsgálatára kijelölést kértünk. 

 

K-37/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Döntés a harkányi 05/6, 05/13 hrsz-ú ingatlanokra elővásárlási jog érvényesítése kérdésében 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere úgy határoz, hogy a harkányi 05/6 hrsz-ú, és a 05/13 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan az Elővásárlási jogról szóló 13/2001. (IX.17) sz. KT. rendeletben 

megállapított elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Jegyző 
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Megjegyzés: A döntés további intézkedést nem igényel, a kérelmezőt a döntésről értesítettük. 

 

K-38/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Harkány Város Önkormányzat 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyása 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési összefoglaló 

jelentést áttekintette és az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : polgármester, jegyző 

 

Megjegyzés: A jelentés határidőben elkészült, további intézkedést nem igényel. 

K-39/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 
Vezetői nyilatkozatok jóváhagyása 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső 

kontrollrendszerének működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozatokat az előterjesztéshez 

csatolt tartalommal jóváhagyja. 

A határozat mellékletei: 

1. Dr. Markovics Boglárka jegyző által a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal belső 

kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozata 

2. Herendi Ferenc igazgató által a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 

belső kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozata 

3. Kanizsai-Tóthné Szíjártó Anikó óvodavezető által a Harkányi Óvoda és Konyha belső 

kontrollrendszer működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozata 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : polgármester, jegyző 

 

Megjegyzés: A vezetői nyilatkozatok rendelkezésre állnak, további intézkedés nem szükséges. 

 

K-40/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 
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A Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Kanizsai Dorottya Fúvószenekari Egyesület 2019. évi 

támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 

 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

K-41/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Harkányi Turisztikai Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Harkányi Turisztikai Egyesület 2019. évi támogatásáról szóló 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

K-42/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Batthyány-Than Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Batthyány-Than Alapítvány 2019. évi támogatásáról szóló 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
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Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-43/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A „Fontos Vagy Nekünk” Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a „Fontos Vagy Nekünk” Egyesület 2019. évi támogatásáról 

szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-44/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Baranya-Sakk Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Baranya-Sakk Egyesület 2019. évi támogatásáról szóló 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-45/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Az Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
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törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere az Alapfokú Művészetoktatásért Alapítvány 2019. évi 

támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-46/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Harkányi Diáksport Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Harkányi Diáksport Egyesület 2019. évi támogatásáról szóló 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-47/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület 2019. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület 2019. évi 

támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 



32 

 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-48/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A TON TE DO Shotokan Karate Club SE 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a TON TE DO Shotokan Karate Club SE 2019. évi 

támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-49/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Sopiane Technikai Sportegyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Sopiane Technikai Sportegyesület 2019. évi támogatásáról 

szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-50/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Pécsi Vasutas Sportkör 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 
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Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Pécsi Vasutas Sportkör 2019. évi támogatásáról szóló 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-51/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület 2019. évi 

támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-52/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Harkányi Tigrisek Sportegyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 
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Harkány Város Polgármestere a Harkányi Tigrisek Sportegyesület 2019. évi támogatásáról 

szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

K-53/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Harkány-Márfai Református Társegyházközség 2019. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Harkány-Márfai Református Társegyházközség 2019. évi 

támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-54/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Harkányi Római Katolikus Plébánia 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Harkányi Római Katolikus Plébánia 2019. évi támogatásáról 

szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 

 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 
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K-55/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Harkányfürdő Sportegyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Harkányfürdő Sportegyesület 2019. évi támogatásáról szóló 

beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Harkány Város Polgármestere a korábban aláírt támogatási szerződés módosítás alapján 

rögzíti, hogy a Harkányfürdő Sportegyesület 2019. évi polgármesteri keretéből 250.000.- Ft 

összegű támogatásának elszámolási határideje 2020.12.31. napjára módosult. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 

 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

 

K-56/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a Vajdasági Magyar Diákszövetség 2019. évi támogatásáról 

szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

K-57/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

A Szebb Jövő Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 
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Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere a korábban aláírt támogatási szerződés módosítás alapján 

rögzíti, hogy a Szebb Jövő Alapítvány 2019. évi támogatásának elszámolási határideje 

2021.05.31. napjára módosult. 

Határidő: azonnal 

Felelős : pénzügyi osztályvezető 
 

Megjegyzés: A beszámoló elfogadása, pénzügyi ellenőrzése megtörtént, további intézkedést 

nem igényel. 

K-58/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a harkányi külterületi 0188/2, 0187/1, 0187/2 hrsz ú- ingatlanok értékesítésének 

tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

 

1.) Harkány Város Polgármestere felkéri a hivatalt, hogy a Harkány, külterület 0188/2, 

0187/1, 0187/2 hrsz.-ú ingatlanok esetében, mivel vevő jelölt jelentkezett, figyelemmel a 

vagyonrendeletre, az értékesítési eljárást folytassa le. 

 

2.)  a) Harkány Város Polgármestere a Harkány Város Önkormányzat tulajdonát képező, 

Harkány külterület 0188/2 hrsz.-ú, ingatlan induló vételárát az ingatlanforgalmi 

értékbecslésnek megfelelően 8 910 000,-Ft összegben határozza meg, 

        b.) A Harkány külterület 0187/1 hrsz.-ú, ingatlan induló vételárát az ingatlanforgalmi 

értékbecslésnek megfelelően 4 470 000,-Ft összegben határozza meg, 

        c.) A Harkány külterület 0187/3 hrsz.-ú, ingatlan induló vételárát az ingatlanforgalmi 

értékbecslésnek megfelelően 2 510 000,-Ft összegben határozza meg, 

 

3.) Harkány Város Polgármestere felkéri a hivatalt és az önkormányzat műszaki 

munkatársát, hogy az értékesítési eljárást a vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le. 

 

4.) Sikeres értékesítési eljárás eredményeképpen Harkány Város Polgármestere az 

ingatlanok adásvételi szerződését aláírja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, műszaki ügyintéző 
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Megjegyzés: Az értékesítési felhívás és tájékoztató közzétételre került, ennek tényéről az eddig 

az önkormányzat látóterébe került érdeklődőket telefonon is tájékoztattuk. 

 

K-59/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ alapító okiratának módosításával 

összefüggő döntésekről 

 

Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1. a Harkány Város Önkormányzat által fenntartott, Harkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete irányítása alatt álló Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és 

Sport Központ elnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát módosító okiratot az 

előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja, 

2. a Harkány Város Önkormányzat által fenntartott, Harkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete irányítása alatt álló Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és 

Sport Központ elnevezésű költségvetési szerv 1. pontban jóváhagyott módosító okirat 

szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 

előterjesztéshez mellékjelt tartalommal jóváhagyja, 

3. a költségvetési szerv alapító okiratát érintő módosítást a törzskönyvi nyilvántartást 

vezető Magyar Államkincstár felé változás-bejelentési kérelem benyújtásával kéri.   

4. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 13. pontja szerinti turizmussal kapcsolatos közfeladatok teljesítésében 

való részvétel tárgyában a Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ és 

Harkány Város Önkormányzata között létrejövő, az előterjesztéshez mellékelt tartalmú 

közfeladat-ellátási szerződést jóváhagyja, a szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

Megjegyzés: Az intézmény Alapító Okirata és a Módosító Okirata a Magyar Államkincstár 

felé benyújtásra került, a jóváhagyott közfeladat-ellátási szerződés aláírása folyamatban van. 

 

K-60/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a K-15/2020. (IV.30.) sz. Polgármesteri Határozat módosításáról  

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a K-15/2020. (IV.30.) sz. Polgármesteri Határozat 2.) pontját az 

alábbiak szerint módosítom: 
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2./ „Harkány Város Polgármestere az Önkormányzat tulajdonát képező BENATI Diesel 

motorral szerelt 30 éves kotró, rakodógép induló vételárát az előterjesztésben 

előadottaknak megfelelően bruttó 1 700 000,-Ft összegben határozza meg…..” 

A K-15/2020. (IV.30.) sz.  Polgármesteri Határozat egyéb pontjait a módosítás nem érinti, 

azok változatlan tartalommal érvényben maradnak.  

A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy az ismételt értékesítési eljárást a vagyonrendelet 

rendelkezéseinek megfelelően folytassa le. 

A Polgármester jelen döntés alapján az eredményes értékesítési eljárást követően az adásvételi 

szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 
 

Megjegyzés: A korábbi sikertelen értékesítési eljárásra tekintettel az induló vételár összege, 

bruttó 1.700.000.- Ft-ra módosult, az újabb értékesítési eljárás már folyamatban van. 

 

K-61/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a HÉSZ 2020. évi módosítási eljárásához kapcsolódóan a településszerkezeti terv 

jóváhagyásáról szóló 98/2018. (V.18.) számú határozat módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

1.) Harkány Város Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, 

hogy a HÉSZ 2020. évi módosításával összhangban az előterjesztéshez csatolt rajzi és leírás 

munkarészek megalapozásával a határozat mellékletében ábrázoltak szerint módosítja a 

többszörösen módosított 98/2018. (V.18.) számú határozattal megállapított településszerkezeti 

tervet.  

 

2.) Harkány Város Polgármestere az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a jelen határozat 1.) pontja szerint módosított 

tervnek megfelelően gondoskodik a nyilvánosságáról, valamint a Korm. rendelet 43. §-a 

szerint 15 napon belül megküldi a tervet, és az arra beérkezett, figyelembe nem vett 

vélemények elvetése indokolását az azok véleményezésében részt vett államigazgatási 

szerveknek és szakmai vizsgálat céljából az Állami Főépítésznek, majd ezt követően az 

Önkormányzati Tervtárnak.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester 

 

Megjegyzés: A településszerkezeti terv módosításra került, további intézkedést nem igényel. 

 

K-62/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 



39 

 

Döntés az RBR Porto Kft-vel kötött Vállalkozási szerződés 2. sz. módosításáról  

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere úgy döntött, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére 

gyógyvíz palackozóüzem üzemeltetési lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány 

készítése tárgyában az RBR Porto Kft.-vel 2020. 04. 09. napján kötött Vállalkozási szerződés 

2. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Megjegyzés: A vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírása folyamatban van. 

 

K-63/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt-vel kötött Vállalkozási szerződés módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Harkány Város Polgármestere úgy döntött, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére új kút 

megfúrásának és a csőhálózat kiépítésének lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági 

tanulmány készítése tárgyában a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt.-vel 2020. 02. 21. napján 

kötött Vállalkozási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

Megjegyzés: A vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírása folyamatban van. 

 

K-64/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kilépésről 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határoz: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, mint a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezetének kezdeményezésére Harkány Város 

Polgármestere úgy határoz, hogy Harkány Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás 

X. 1.) pontjának megfelelően 2020. december 31. napjával kilép a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.). 



40 

 

 

A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy 2020. június 30-ig e döntéséről értesítse a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát. 

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Jegyző 
 

Megjegyzés: A határozat megküldésre került Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

részére. 

 

K-65/2020. (VI.12.) sz. Polgármesteri Határozat 

 

Döntés a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Harkány, Ady E. u. 15. szám alatti 

ingatlan használatának kérdésében 

 

 

Harkány Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Harkány, Ady E. u.- 15. 

szám alatti ingatlan használatának kérdésében benyújtott kérelmét áttekintette, és az alábbiak 

szerint határoz: 

Harkány Város Polgármestere úgy döntött, hogy a Harkány Város Önkormányzat 1/1 

tulajdoni hányadát képező, harkányi belterület 594 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület megnevezésű természetben Harkány, Ady E. u. 15. szám alatt található ingatlant a 

Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába adja kulturális és 

nemzetiségi célokra, 10 éves időtartamra azzal, hogy az ingatlan használatával, 

működtetésével kapcsolatos minden költség a továbbiakban a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatot terheli. 

A Polgármester felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozat megfelelő használati szerződést 

haladéktalanul készítse elő. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

Megjegyzés: Az ingatlan használati szerződés elkészült, aláírása folyamatban van. 

 

II. Polgármesteri rendeletek 

 

- 3/2020. (IV.10.) sz. önkormányzati rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt 

kijárási korlátozások szigorításáról 
 

Megjegyzés: A rendelet 2020.04.13. napján 24.00 órakor hatályát vesztette. 

 

- 4/2020. (IV.17.) sz. önkormányzati rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt 

kijárási korlátozások szigorításáról  

 

Megjegyzés: A rendelet 2020.04.19. napján 24.00 órakor hatályát vesztette. 
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- 5/2020. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt 

kijárási korlátozások szigorításáról  

 

Megjegyzés: A rendelet 2020.04.26. napján 24.00 órakor hatályát vesztette. 

 

- 6/2020. (V.18.) sz. önkormányzati rendelet A tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 

12/2019.(X.22.) rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 

Megjegyzés: A rendelet 2020.06.01. napján lépett hatályba, amivel egyidejűleg a tanácsnok 

tiszteletdíjáról szóló rendelet hatályon kívül helyezésre került. 

 

- 7/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet a piac veszélyhelyzet hatálya alatti nyitva 

tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól 
 

Megjegyzés: Ez a rendelet a 168/2020.(IV.30.) Korm.rend. hatályon kívül helyezésekor hatályát 

veszíti. A 168/2020. (IV.30.) Korm.rend. hatálya a 40/2020. (III.11.) Korm.rend. szerinti veszélyhelyzet 

megszűnéséig tart, amelyet a 282/2020. (VI.17.) Korm.rend. 2020. június 18. napjával megszűntetett. 

Így az önkormányzati rendelet ugyanekkor hatályát vesztette. 

 

- 8/2020.(V.26.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 

megállapító 1/2019.(II.18.)sz. rendeletének módosításáról 
 

Megjegyzés: A módosító rendelet hatályba lépett. További teendő nincs. 

 

- 9/2020.(V.31.) számú önkormányzati rendelet Harkány Város Önkormányzat 

képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2015. (II.27.) számú rendeletének módosításáról 
 

Megjegyzés: A módosító rendelet hatályba lépett, az alaprendelettel való egységes szerkezetbe 

foglalása megtörtént. 

 

- 10/2020. (VI.15.) sz. önkormányzati rendelet Harkány Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Harkány város településkép védelméről szóló 9/2018. (VI.22.) 

sz. rendeletének módosításáról 

 

Megjegyzés: A módosító rendelet hatályba lépett, az alaprendelettel való egységes szerkezetbe 

foglalása megtörtént. 

 
 

- 11/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelet Harkány Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Helyi építési szabályzatról szóló 10/2018. (V.25.) számú rendeletének 

módosításáról 
 

Megjegyzés: A módosító rendelet hatályba lépett, az alaprendelettel való egységes szerkezetbe 

foglalása megtörtént. 

 

- 12/2020. (VI.15.) sz. rendelete az önkormányzat 2019. évi 

zárszámadásáról 

 

Megjegyzés: A zárszámadási rendelet elkészült, hatályba lépett, erre vonatkozó igény esetén ezzel 

kapcsolatban a pénzügyi osztályvezető tájékoztatja a képviselő-testület tagjait. 
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A fenti határozatokhoz és rendeletekhez tartozó előterjesztések teljes terjedelemben, mellékletekkel 

elérhetők Harkány Város Honlapján. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására! 

 

1. sz. Határozati javaslat: 

 

…./2020.(VI.22.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a koronavírus miatti veszélyhelyzet ideje alatt született 

polgármesteri határozatok jóváhagyásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

koronavírus miatti veszélyhelyzet ideje alatt született: 

K-1/2020.(III.16.) sz.  

K-2/2020. (III.19.) sz. 

K-3/2020. (III.24.) sz. 

K-4/2020. (IV.21.) sz. 

K-5/2020. (IV.21.) sz. 

K-6/2020. (IV.21.) sz. 

K-7/2020. (IV.21.) sz. 

K-8/2020. (IV.21.) sz. 

K-9/2020. (IV.21.) sz. 

K-10/2020.(IV.21.) sz. 

K-11/2020.(IV.21.) sz. 

K-12/2020.(IV.21.) sz. 

K-13/2020.(IV.21.) sz. 

K-14/2020.(IV.21.) sz. 

K-15/2020.(IV.30.) sz. 

K-16/2020.(IV.30.) sz. 

K-17/2020.(IV.30.) sz. 

K-18/2020.(V.15.) sz. 

K-19/2020.(V.15.) sz. 

K-20/2020.(V.15.) sz. 

K-21/2020.(V.15.) sz. 

K-22/2020.(V.20.) sz. 

K-23/2020.(V.20.) sz. 

K-24/2020.(V.20.) sz. 

K-25/2020.(V.20.) sz. 

K-26/2020.(V.20.) sz. 

K-27/2020.(V.20.) sz. 

K-28/2020.(V.25.) sz. 

K-29/2020.(V.25.) sz. 

K-30/2020.(V.29.) sz. 

K-31/2020.(V.29.) sz. 

K-32/2020.(V.29.) sz. 

K-33/2020.(V.29.) sz. 

K-34/2020.(VI.12.) sz. 

K-35/2020.(VI.12.) sz. 

K-36/2020.(VI.12.) sz. 

K-37/2020.(VI.12.) sz. 

K-38/2020. (VI.12.) sz. 

K-39/2020. (VI.12.) sz. 

K-40/2020. (VI.12.) sz. 

K-41/2020. (VI.12.) sz. 
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K-42/2020. (VI.12.) sz. 

K-43/2020. (VI.12.) sz. 

K-44/2020. (VI.12.) sz. 

K-45/2020. (VI.12.) sz. 

K-46/2020. (VI.12.) sz. 

K-47/2020. (VI.12.) sz. 

K-48/2020. (VI.12.) sz. 

K-49/2020. (VI.12.) sz. 

K-50/2020. (VI.12.) sz. 

K-51/2020. (VI.12.) sz. 

K-52/2020. (VI.12.) sz. 

K-53/2020. (VI.12.) sz. 

K-54/2020. (VI.12.) sz. 

K-55/2020. (VI.12.) sz. 

K-56/2020. (VI.12.) sz. 

K-57/2020. (VI.12.) sz. 

K-58/2020. (VI.12.) sz. 

K-59/2020. (VI.12.) sz. 

K-60/2020. (VI.12.) sz. 

K-61/2020. (VI.12.) sz. 

K-62/2020. (VI.12.) sz. 

K-63/2020. (VI.12.) sz. 

K-64/2020. (VI.12.) sz. 

K-65/2020. (VI.12.) sz. 

Polgármesteri Határozatokat az előterjesztés szerinti, 

elfogadott tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

 

2. sz. Határozati javaslat: 

 

…./2020. (VI.22.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. 

(IV.09.) sz. rendelet felfüggesztésének megszüntetéséről 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a K-

2/2020. (III.19.) sz. Polgármesteri Határozattal elrendelt fizető 

parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV.09.) sz. 

rendelet felfüggesztését a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 69. §. (1) bekezdése 

alapján 2020. július 1. napjával megszűnteti. A képviselő-

testület elrendeli a fizető parkolási rendszer újra indulásához 

szükséges intézkedések megtételét. 

 

Határidő: 2020. július 1. 

Felelős: jegyző, parkoló iroda vezetője 

 

 

3. sz. Határozati javaslat: 

 

…./2020. (VI.22.) sz. Önkormányzati hat.: 
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     Döntés a …………….. számú Polgármesteri Határozat  

módosításáról / hatályon kívül helyezéséről 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…………… számú Polgármesteri Határozatot az alábbi 

tartalommal módosítja:……………………………………… 

 

vagy 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…………… számú Polgármesteri Határozatot hatályon kívül 

helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

Harkány, 2020.06.18. 

 

     Tisztelettel:  Dr. Markovics Boglárka s.k. 

         jegyző 


