
 

 

 

 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2018. január 24-i  ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Herendi Ferenc 

Intézményvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Herendi Ferenc 

Intézményvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Harkány Városi Könyvtár, 

Kulturális- és Sport Központ bérleti 

díjainak és a térítésmentes használatra 

jogosultak körének felülvizsgálata 

 

 

Melléklet:  

       Térítésmentes használatra 

       jogosultak jegyzéke 

       Javasolt bérleti díjakat                

       tartalmazó táblázat 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2018. január 24. napján tartandó ülésére 

 

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

bérleti díjainak és a térítésmentes használatra jogosultak körének felülvizsgálata 

 

ELŐTERJESZTŐ: Herendi Ferenc Intézményvezető 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herendi Ferenc Intézményvezető 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Herendi Ferenc, mint a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ vezetője az 

előző évek tapasztalatai alapján elkészítette a 2018. évre vonatkozóan az intézmény 

hatáskörébe tartozó ingatlanok és ingóságok bérlet és használati jogviszony keretében történő 

hasznosítására vonatkozóan a javasolt bérleti díjazást tartalmazó Excel táblázatot és a 

térítésmentes használatra jogosultak jegyzékét. 

 

A tavalyi évhez képest a művelődési háznál és a volt „bolgár múzeum” vonatkozásában van 

bérleti díj emelkedés, tekintettel arra, hogy mindkét terem felújításra kerül az idei 

költségvetési évben, így szélesebb körben alkalmas helyszínt tud biztosítani más 

rendezvények esetén is (pl. lakodalmak). A bérleti díjak javasolt összegét, valamint az elmúlt 

évek bérleti díj jegyzékét a jelen előterjesztéshez mellékelt Excel táblázat tartalmazza.  

 

Herendi Ferenc intézményvezető készített egy jegyzéket a Harkányi Kulturális-és Sport 

Központhoz tartozó épületek vonatkozásában az általa javasolt, térítésmentes használatra 

jogosultak köréről. Az épületek között a Művelődési Ház és a Sportcsarnok egyes helyiségei, 

valamint a Faluház kerül megemlítésre. A térítésmentes használattal Harkány Város 

Önkormányzata továbbra is hozzájárul a jegyzéken szereplő szervek és szervezetek 

működéséhez, költségeiknek csökkentéséhez. A térítésmentes használati díj nem mentesíti a 

bérlőket az ügyeleti díj, a takarítási díjak, a Terehegyi Faluház tekintetében az esetleges fűtési 

és közüzemi díjak és eszközhasználati díjak megfizetése alól. 

 

Javasolja továbbá, hogy intézményvezetőként a Képviselő-testület engedélyezze számára, 

hogy a jegyzéken szereplő névsortól különös méltánylást érdemlő esetben, saját felelősségére 

eltérhessen. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk a T. Bizottságnak: 

 

Határozati javaslat: 

Döntés a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ bérleti díjainak 

felülvizsgálatáról. 

 

Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal 

fogadja el a Harkányi Kulturális-és Sport Központhoz tartozó épületek, eszközök és 



szolgáltatási díjak vonatkozásában az intézményvezető által javasolt bérleti díjak mértékét és 

az ingyenes használatra jogosultak körét. Azok alkalmazását 2018. …... napi hatállyal 

megállapítja. 

 

Határidő: Értelemszerűen 

Felelős: Herendi Ferenc intézményvezető 

 



Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.  

+3672/480-459 

harkanyimuvelodesihaz@gmail.com   

HERENDI Ferenc 

Igazgató 

+3630/868-5334 

herendi.ferenc@gmail.com 

 

 

 

Térítésmentes teremhasználatról szóló határozat, a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és 

Sport Központ épületeire vonatkozóan a 2018. évben 

 

 A Művelődési Ház helyiségeit ingyen vehetik igénybe, a következő szervezetek és ön szerveződő 

polgári körök: 

• Harkány Város Önkormányzata 

• Kitaibel Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

• Harkány város óvodája 

• Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház 

• Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

• Kitaibel Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szülői munkaközössége 

• Családsegítő szolgálat 

• Harkány város sportegyesülete 

• Harka tánccsoport 

• Harka Dalkör 

• Csak Apa Kedvéért zenekar 

• Nyugdíjas csoport 

• Harkány város kisebbségi önkormányzatai 

• Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 

• Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület 

• Tenkes Kupa sakkverseny szervezői, a verseny ideje alatt 

A sportcsarnok helyiségeit ingyen vehetik igénybe, a következő szervezetek és ön szerveződő 

polgári körök: 

• Harkány Város Önkormányzata 

• Harkány város óvodája 

• Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház 

• Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

• Harkány Város kisebbségi önkormányzatai 

• Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 

• a leendő Harkányi Kulturális és művészeti egyesület 

• Kitaibel Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szülői munkaközössége 

• JOOLA Kupa ping-pong verseny szervezői, a nevezett kupa lebonyolítása céljából 

• A Markovics János ping-pong verseny szervezői, a nevezett kupa lebonyolítása céljából 

• Külföldi ping-pong edzőtábor szervezői, évente maximum 6 alkalommal 

• Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület, Nemzetközi Ritmikus Gimnasztika verseny 

lebonyolításának céljából. 

 

A Terehegyi Faluház helyiségeit ingyen vehetik igénybe, a következő szervezetek és ön szerveződő 

polgári körök: 

mailto:harkanyimuvelodesihaz@gmail.com
mailto:also.tamas@gmail.com


Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sportközpont 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.  

+3672/480-459 

harkanyimuvelodesihaz@gmail.com   

HERENDI Ferenc 

Igazgató 

+3630/868-5334 

herendi.ferenc@gmail.com 

• Harkány Város Önkormányzata 

• Harkány Város óvodája 

• Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház 

• Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

• Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 

• a leendő Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület 

• Harkány város kisebbségi önkormányzatai 

• Harkány város polgárai, halotti tor megtartása esetén 

• Kitaibel Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola szülői munkaközössége 

• Harkány város sportegyesülete 

• Harka tánccsoport 

• Harka Dalkör 

• Nyugdíjas csoport 

• Harkány Város Lakossága családi rendezvények alkalmával 

 

Az ingyenes használati díj, nem mentesíti a bérlőket, az ügyeleti díj, a takarítási díjak, a Terehegyi 

Faluház tekintetében az esetleges fűtési és közüzemi díjak és eszközhasználati díjak megfizetése alól. 

 

Az intézményvezető az önkormányzat ………. határozatában foglaltaktól, saját döntése alapján 

méltányossági alapon eltérhet. 

 

Harkány, 2018. 
 

 

mailto:harkanyimuvelodesihaz@gmail.com
mailto:also.tamas@gmail.com


 /2016.(  .  .) sz. rendelet Sportcsanok bérleti díj 

2016
16.sz. melléklet

hét közben hétvégén hét közben

Nagyterem igénybevételi díja

 - Magánszemélyeknek 4.000,- Ft/óra 4.000,- Ft/óra 4.000,- Ft/óra

 - Jogi személyeknek 4.000,- Ft/óra 5.000,- Ft/óra 5.000,- Ft/óra

 - Teniszezés, lábteniszezés céljára 17 órától 17 óráig: 4.000,- Ft/óra 17 óráig: 4.000,- Ft/óra 17 óráig: 4.000,- Ft/óra

Harkányi Sportegyesületek 

(Harkányfürdő Sportegyesület, 

HDSE) edzéseinek, mérközéseinek 

bérleti díja

1.500,- Ft/alkalom 1.500,- Ft/alkalom 1.500,- Ft/alkalom

Sportcsarnok belterületén 

reklámfelület értékesítése

Harkányi Sportegyesületek 

rendezvényeinek díja
1.500,- Ft/óra 2.000,- Ft/óra 1.500,- Ft/óra

Műfűves pálya bérleti díja 4.000,- Ft/óra 6.000,- Ft/óra 4.000,- Ft/óra

Kisterem bérleti díja 2.000,- Ft/alkalom 2.000,- Ft/alkalom 2.000,- Ft/alkalom

Konditerem 3.000,- Ft/hó 3.000,- Ft/hó 3.000,- Ft/hó

egyéb eszközök raktározása 5.000,- Ft/hó 5.000,- Ft/hó 5.000,- Ft/hó

Rendszeres sporttevékenység 

tartása (TRX, Kick-Boksz, 

Aerobic)

10.000,- Ft/hó

Egész napos sportnap szervezése 50.000,- Ft/alkalom

Kiállítás 30.000,- Ft/nap

2017. 01.01.-től

1m x 2m felület esetén 25.000,- Ft/év + ÁFA

2m x 2m felület esetén 40.000,- Ft/év + ÁFA

2016. 02.01.-től

1m x 2m felület esetén 20.000,- Ft/év + ÁFA

2m x 2m felület esetén 35.000,- Ft/év + ÁFA

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem használat.

Bérleti díjak - SPORTCSARNOK

Megnevezés



 /2016.(  .  .) sz. rendelet Sportcsanok bérleti díj 

2016
16.sz. melléklet

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem használat.



 /2016.(  .  .) sz. rendelet Sportcsanok bérleti díj 

2016
16.sz. melléklet

hétvégén hét közben hétvégén

4.000,- Ft/óra 4.000,- Ft/óra 4.000,- Ft/óra

6.000,- Ft/óra 5.000,- Ft/óra 6.000,- Ft/óra

17 óráig: 4.000,- Ft/óra 17 óráig: 3.500,- Ft/óra 17 óráig: 3.500,- Ft/óra

1.500,- Ft/alkalom 1.500,- Ft/alkalom 1.500,- Ft/alkalom

2.000,- Ft/óra 1.500,- Ft/óra 2.500,- Ft/óra

6.000,- Ft/óra 5.000,- Ft/óra 6.000,- Ft/óra

2.000,- Ft/alkalom 2.000,- Ft/alkalom 2.000,- Ft/alkalom

3.000,- Ft/hó 3.000,- Ft/hó 3.000,- Ft/hó

5.000,- Ft/hó 6.000,- Ft/hó 6.000,- Ft/hó

11.500,- Ft/hó

60.000,- Ft/alkalom 50.000,- Ft/alkalom 60.000,- Ft/alkalom

30.000,- Ft/nap 32.500,- Ft/nap 32.500,- Ft/nap

2017. 01.01.-től

1m x 2m felület esetén 25.000,- Ft/év + ÁFA

2m x 2m felület esetén 40.000,- Ft/év + ÁFA

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem használat.

Bérleti díjak - SPORTCSARNOK
2018. testületi határozattól

1m x 2m felület esetén 25.000,- Ft/év + ÁFA

2m x 2m felület esetén 40.000,- Ft/év + ÁFA



 /2016.(  .  .) sz. rendelet Sportcsanok bérleti díj 

2016
16.sz. melléklet

Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem használat.



 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2018. január 24-i ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Fischer Erzsébet 

műszaki ügyintéző 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés 

 

nincs 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: : Harkány, Terehegyi u. 13. sz. 4259 

hrsz. alatti ingatlan vételi ajánlatának 

megtárgyalása 

 

Melléklet: - 



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, 
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2018. január 24. napi  ülésére. 
Előterjesztés címe: Harkány, Terehegyi u. 13. sz. 4259 hrsz. alatti ingatlan vételi 
ajánlatának megtárgyalása 
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző 
 

 

Tisztelt Bizottság! 
 

 

Kövesi Attila 7815 Harkány, Terehegyi u. 14. szám alatti lakos bejelentette vételi 
szándékát, az önkormányzat tulajdonát képező Harkány, Terehegyi u. 13. szám 4259 
hrsz. alatti, 492 m2 területnagyságú, az ingatlan-nyilvántartás szerint lakóház, udvar, 
gazdasági épület művelési ágú ingatlanra. 

Az ingatlant a 153/2012.(IX.17.) sz. Önkormányzati határozatban értékesítésre 
kijelölték, vételáraként 920.000,-Ft összeg lett meghatározva. 

Ingatlanforgalmi értékbecslés aktualizálást kértünk, az eredetileg meghatározotthoz 
viszonyított, időközben jelentkezett értékcsökkentő tényezők: 

- a hosszabb ideje lakatlan, egyébként is gyenge szerkezetű épület fokozott 
amortizációja, 

- a nyílászárók befalazásával (illegális lakásfoglalás elkerülése érdekében) 
lakhatatlanná tett épületnél a lakhatóvá tétel, nyílászárók és egyéb szerkezetek 
helyreállításának szükségessége, ennek költsége, 

- a lekapcsolt közművek (villany, víz) visszakapcsolása során felmerülő 
költségek, 

- romosodó melléképületek. 

Az ingatlan forgalmi értéke:  644.000.- Ft 

Érték részletezése: 

  Telek értéke:                   295.000.- 

  Felépítményrész értéke:                         349.000.- 

Kérelmező, az ingatlan vételárát havi egyenlő részletekben vállalná megfizetni, 
ehhez kéri a Bizottság és a Képviselő testület jóváhagyását. 

 
Fentiek alapján kérem a Bizottság döntését. 
 
Harkány, 2018. január 22. 
 
 
         Fischer Erzsébet 
         műszaki osztály 
 
 



Határozati javaslat: 
 
1./ Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonát képező 
harkányi 4259 hrsz-ú ingatlan vételárát az ingatlanforgalmi értékbecslésnek 
megfelelően 644.000,-Ft összegben határozza meg. 
2./ A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Műszaki osztályt, 
hogy az értékesítési eljárást a vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le. 
3./ A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a részletfizetést 
engedélyezze/nemengedélyezze 
4./ A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert 
az ingatlan adásvételi szerződés aláírására.  
 
Határidő:azonnal 
Felelős:műszaki osztályvezető 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2018. január 24. napi ÜLÉSÉRE 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Banna Zoltán 

igazgatási ügyintéző 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

15/2013. (IX. 04.) sz. rendelet 

26/2016. (XII. 27.) sz. rendelet 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

3 Rendelet 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Minősített többség 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

1 új rendelet és 1. mellékletének tervezete, 

a 15/2013.(IX.04.) sz., valamint a 

26/2016. (XII. 27.) sz. rendeleteket 

módosító rendeletek tervezete 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: A „Harkány” név felvételéről és 

használatáról szóló helyi rendelet 

megalkotása, egyidejűleg a 15/2013. (IX. 

04.) sz. önkormányzati rendelet, és a 

26/2016. (XII. 27.) sz. helyi rendelet 

módosítása 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. január 24. napján tartandó 

bizottsági ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A „Harkány” név felvételéről és használatáról szóló helyi 

rendelet megalkotása, egyidejűleg a 15/2013. (IX. 04.) sz. helyi rendelet és a 26/2016. (XII. 

27.) sz. helyi rendelet módosítása 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Banna Zoltán igazgatási ügyintéző 

 

Tisztelt Bizottság! 

Harkány városában az utóbbi években egyre gyakoribbá válik a kereskedelmi forgalomban 

kapható helyi jellegű termékek és szolgáltatások értékesítése, helyi kötődésű gazdasági 

társaságok megjelenése, továbbá helyi kötődésű sajtótermékek kibocsátása, amely termékek, 

szolgáltatások és társaságok tekintetében kontrollálatlanul, szabadon kerül felhasználásra a 

település neve, esetenként valós helyi kötődés nélkül.  

Azzal, hogy a település nevét valamilyen módon felhasználó termékek és szolgáltatások köre 

bővül, természetszerűleg felmerül az a probléma, hogy ezek helyi jellegének, valós kötődésének 

ellenőrzése, végső soron pedig az önkormányzat, illetve a helyi lakosok Harkány település 

nevéhez fűződő joga sértetlenségének ellenőrzése és használatának nyomon követhetősége 

bizonytalanná válik. 

Annak érdekében, hogy a lakosság, illetve a település és önkormányzata jó hírnévhez, és a 

település nevének használatához fűződő joga ne szenvedjen csorbát, célszerű valamilyen 

módon ellenőrizni azt, hogy Harkány Város nevét ki, mihez, és milyen módon használja akár a 

piacra való belépése, akár nagyobb tömegek tájékoztatása, vagy különböző rendezvények 

megszervezése során. 

Magyarország helyi önkormányzatainak joggyakorlatában elterjedt, hogy valamely település 

nem csak a nevének, címerének és zászlajának megválasztására tart fent magának jogot, hanem 

neve használatának módját helyi rendeletben szabályozza úgy, hogy azt hatósági engedélyhez 

köti. Tekintettel pedig arra, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése erre 

törvényes lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére, indokolt lehet e közjogi eszközzel 

körülhatárolni a településnév használatának módjára vonatkozó feltételeket. 

A Kúria a Köf.5.058/2014/5. számon hozott határozatában kifejezetten elismeri az 

önkormányzatok jogát a tekintetben, hogy a település nevének használatához fűződő jogát és 

érdekét ne csak magánjogi, hanem közjogi, rendeletalkotási úton is érvényre juttassa. 

Annak érdekében, hogy a rendeleti úton szabályozott névhasználat engedélyhez kötöttsége a 

gyakorlatban érvényesíthető és kikényszeríthető legyen, az engedély nélküli, vagy az attól 

eltérő használat szankcionálása elegendő visszatartó erő lehet a rendelet esetleges megszegése 

esetére. Ennek okán indokolt a Harkány név felvételéről és használatáról szóló rendelet 
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megalkotása mellett a Tisztelt Képviselő-testület által korábban a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 04.) számú 

rendelet módosítása akként, hogy Harkány Város nevének engedély nélküli, vagy az arra 

vonatkozó engedélytől eltérő módon való használatával kibővíti a közösségellenes 

magatartások körét, lehetőséget teremtve ezzel a rendeletben foglalt rendelkezéseket megsértő 

személy vagy társaság szankcionálására. 

A fentiek mellett a névhasználati engedély kiadásáról való döntés hatáskörét célszerű első fokon 

a polgármesterre ruházni az eljárás súlyára és gyorsaságára tekintettel, a döntés elleni 

jogorvoslat benyújtása esetén pedig másodfokon a képviselő-testület dönt az engedély 

megadásáról vagy megtagadásáról. Ennek érdekében azonban bővíteni szükséges a Tisztelt 

Képviselő-testület által korábban a Szervezeti és Működési Szabályzatról elfogadott 26/2016. 

(XII. 27.) számú rendeletet. 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot, hogy  

- döntsön a Harkány név felvételéről és használatáról szóló új önkormányzati rendelet 

elfogadásáról annak érdekében, hogy a jövőben ellenőrizhető és nyomon követhető 

legyen Harkány település nevének használata, emellett  

- döntsön a 15/2013. (IX. 04.) számú rendeletet módosító rendelet-tervezet elfogadásáról 

-  valamint a 26/2016. (XII. 27.) sz. rendeletet módosító rendelet elfogadásáról az 

előterjesztéshez csatolt mellékletek alapján. 

Hatásvizsgálatok a rendelet tervezetekhez 

1.) 

A tervezett Harkány név felvételéről és használatáról szóló rendelet megalkotásának 

társadalmi hatása: A tervezett rendelet elfogadásával egy olyan nyilvántartás vezetése válik 

lehetségessé, amellyel egyszerűen beazonosíthatóvá válhat a Harkányi kötődésű termékek, 

szolgáltatások és társaságok köre, továbbá erősödne a lakosságnak a település nevéhez fűződő, 

illetve a település jó hírnévhez való jogának védelme. 

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: hatása nincs. 

Környezeti és egészségi következménye: hatása nincs. 

Adminisztratív következmények: A név viseléséhez való jogosultsággal rendelkező 

szolgáltatásokról, vállalkozásokról és termékekről vezetett nyilvántartás elkészítése és nyomon 

követése, az engedélyezési eljárás lefolytatása kis mértékben terheli az adminisztrációt. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A 

rendelet rendezni kívánja azt a feszültséget, ami a település nevének kontrollálatlan használata 

következtében merült fel. Hiányában a valós kötődéssel nem rendelkező névhasználók körének 

bővülése várható, amely káros lehet mind a város jó hírére, presztízsére, mind a település 

lakosságának a település nevéhez fűződő jogára, hosszútávon tartalom nélkülivé teheti a 

„Harkány” nevet. 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet megalkotásának feltételei adottak, alkalmazása nem jár mérhető változással a 

Hivatal személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi szegmensében. 

2.) 

A tervezett, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (IX. 04.) számú rendeletet módosító rendelet 

megalkotásának társadalmi hatása: a helyi jogszabályok közötti konzisztens és koherens 

rendszer biztosítása. 

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: hatása nincs. 

Környezeti és egészségi következménye: hatása nincs. 

Adminisztratív következmények: hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A 

közösségellenes magatartásokat szabályozó helyi rendelet módosítása azért szükséges, mert 

anélkül a Harkány név felvételéről és használatáról szóló rendelet gyakorlati alkalmazása nem 

lehetséges. Elmaradása esetén a rendelet rendelkezéseinek kikényszerítése nem biztosított. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A módosítás feltételei adottak. 

3.)  

3. A tervezett a Szervezeti és Működési Szabályzatról elfogadott 26/2016. (XII. 27.) számú 

rendeletet módosító rendelet megalkotásának társadalmi hatása: a helyi jogszabályok 

közötti konzisztens és koherens rendszer biztosítása. 

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: hatása nincs. 

Környezeti és egészségi következménye: hatása nincs. 

Adminisztratív következmények: Az elsőfokú névhasználati engedélyezési hatáskör 

polgármesterre való telepítése kis mértékben terheli az adminisztrációt. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása azért szükséges, hogy 

az a polgármester feladat- és hatáskörei között deklarálja a névhasználati engedélyezési eljárás 

elsőfokú hatósági jogkörét. Elmaradása feszültséget okozhat az elsőfokú névhasználati 

engedélyezési eljárás lefolytatásának jogszerűségével összefüggésben. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A feltételek adottak. 

Harkány, 2018. január 16.    Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző  

                                                                                                        

 



1 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

A „Harkány” név felvételéről és használatáról szóló 

??/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelete 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el. 

A rendelet célja 

1. § 

A "Harkány" név jelentette érték megóvásához, a név méltóságának és presztízsének 

megőrzéséhez Harkány Város Önkormányzatának és a település lakosságának fontos érdeke 

fűződik. E rendelet célja, hogy meghatározza a "Harkány" név és változatai felvételének és 

használatának szabályait, ezáltal is biztosítva a Harkány Város Önkormányzat és a település 

lakosságának érdekeivel összhangban álló névhasználatot. 

A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, tudományos, irodalmi, 

művészi vagy egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre akik (amelyek)  

a) megnevezésükben,  

b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben,  

c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken  

Harkány település nevét használni kívánják. 

Általános rendelkezések 

3. § 

A „Harkány” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Harkány” 

név) a 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek az ott megjelölt célra engedéllyel 

vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat). 

 

4. § 

Nem engedélyköteles  

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,  

b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek 

névhasználata,  

c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló 

névhasználat. 
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5. § 

A névhasználat díjmentes. 

A névhasználati engedélyezési eljárás 

6. § 

(1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester 

gyakorolja.  

(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során az Általános Közigazgatási Rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései – e rendeletben foglalt 

eltérésekkel – irányadók. 

7. § 

(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése 

szerinti összegű illetékbélyeggel ellátva a polgármesterhez kell benyújtani. A kérelem az 1. 

melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható.  

(2) A kérelemnek az Ákr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:  

a) a kérelmező tevékenységi körét,  

b) a kérelmezett névhasználat időtartamát,  

c) a kérelmezett névhasználat célját,  

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, 

amennyiben a kérelmező a „Harkány” nevet a 2. § a) pontjában meghatározott célból kívánja 

használni.  

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell:  

a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmező nem 

természetes személy,  

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a 

tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a 

kérelem a 2. § c) pontjában meghatározottakra irányul. 

8. § 

(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező  

a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, 

telephelye, vagy fióktelepe Harkány közigazgatási területén található, vagy  

b) tevékenysége, működése jellemző módon Harkányhoz kötődik.  

(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:  

a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei  

aa) jogszabályba ütköznek,  
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ab) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit sértik 

vagy veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,  

b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól 

nem különbözik. 

(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel –  

a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig,  

b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére,  

c) egy vagy több alkalomra engedélyezhető.  

(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb 

előírások is megállapíthatók. 

(5) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező tevékenységének 

jelentőségek, a termék minősége, jellege indokolttá teszi-e Harkány név használatát. Az 

elnevezés, a tevékenység, az áru, vagy sajtótermék méltó-e a közfigyelem felkeltésére és 

alkalmas-e Harkány városa iránti megbecsülés fokozására. E körülmények fennállását a 

kérelmezőnek valószínűsítenie kell. 

9. § 

(1) A névhasználati engedély az Ákr. 81. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl 

tartalmazza:  

a) a névhasználat időtartamát,  

b) a névhasználat célját,  

c) a névhasználat módját,  

d) a névhasználat díjmentességére történő utalást,  

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait,  

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat.  

(2) A névhasználati engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

A névhasználati engedély visszavonása, 

az engedély nélküli névhasználat megtiltása 

10. § 

A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben  

a) a kérelmező  

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja,  

ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, 

egyéb előírásokat megszegi,  
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b) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően 

következnek be, vagy a névhasználat célja, módja, vagy körülményei a 8. § (5) bekezdésébe 

ütközik. 

11. § 

(1) Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott 

névhasználatot meg kell tiltani. 

(2) Az engedély nélküli, vagy az attól eltérő névfelvétel illetve névhasználat Harkány Város 

Képviselő-testülete által elfogadott 15/2013. (IX. 04.) sz. határozata alapján közösségellenes 

magatartásnak minősül. 

Záró rendelkezések 

12. § 

 

(1) Jelen rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.  

(2) Jelen rendelet rendelkezései nem alkalmazandók azon Harkány nevet használókra, akik a 

Harkány elnevezést már korábban, jelen rendelet megalkotását és hatálybalépését megelőzően 

kezdték el a forgalomban használni és a jövőben is folyamatosan használni kívánják. Ezen 

személyeket az általuk már használt Harkány név vonatkozásában jelen rendelet 

hatálybalépését követő 30 napon belül bejelentési kötelezettség terheli, melynek oka a jegyző 

által vezetett nyilvántartás teljes körűségének biztosítása. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. 01. 25. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és 

fogadta el. 

 

Baksai Endre Tamás                Dr. Markovics Boglárka 

polgármester                    jegyző  

 

A rendelet kihirdetve: Harkány, 2018. …hó ..nap 

  

         Dr. Markovics Boglárka 

                      jegyző 

 

 



1. számú melléklet a Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a „Harkány” név
felvételéről és használatáról szóló ??/2018. (II. 01.) sz. helyi rendeletéhez

KÉRELEM „HARKÁNY” NÉV FELVÉTELÉRE/HASZNÁLATÁRA

Harkány Város Önkormányzata
Baksai Endre Tamás polgármester részére  3.000 forint értékű
Harkány         illetékbélyeg
Petőfi u. 2-4.                                                                                                        
7815

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott, …………………………………………………., ……………………………………………..
szám alatti lakos (a ………………………………………………. képviseletében*) azzal a kérelemmel
fordulok Önhöz, hogy a „HARKÁNY” név felvételét/használatát szíveskedjék engedélyezni.

A kérelmem elbírálásához az alábbiakat közlöm:

A Kérelmező neve*: …………………………………………………………………………………….

A Kérelmező székhelye:………………………………………………………………………………….

A kérelmező tevékenységi köre:………………………………………………………………………….

A név használatának célja (elnevezés, tevékenység gyakorlása, fesztiválok, és más rendezvények 
elnevezése, illetve embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz,  ajándék és más használati tárgyak, egyéb 
termékek készítése és forgalmazása): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………...

A név használatának pontos módja:  
………………………………………………………………………………………

A név használatának időtartama: 
határozott időre szóló: ……………………………………….. napig**
határozatlan időre szóló**

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Kérelmezőnek nincs adótartozása.
Kérem, hogy a fentiek alapján szíveskedjék a névhasználatot a kérelemben foglaltak szerint 
engedélyezni.

Harkány, 2018 …………………
Tisztelettel:

                                                                                  ……………………………………………………
                                                                                                 Kérelmező/Kérelmező képviselője

*Amennyiben a kérelmező jogi személy, úgy annak elnevezését kell megjelölni
**A megfelelőt kérjük aláhúzni
A kérelemhez a rendelet 6. § (3) bekezdése alapján csatolni kell jogi személy esetén annak alapító okiratát, 
illetve az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a tényleges méret és 
a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a kérelem a 2. § c) pontjában 
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meghatározottakra irányul.
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a „Harkány” név felvételéről és használatáról

szóló ??/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelete
(Kivonat)

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

A rendelet célja

1. §

A "Harkány" név jelentette érték megóvásához, a név méltóságának és presztízsének megőrzéséhez Harkány
Város  Önkormányzatának  és  a  település  lakosságának  fontos  érdeke  fűződik.  E  rendelet  célja,  hogy
meghatározza a "Harkány" név és változatai felvételének és használatának szabályait, ezáltal is biztosítva a
Harkány Város Önkormányzat és a település lakosságának érdekeivel összhangban álló névhasználatot.

A rendelet hatálya

2. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  azon  természetes-  és  jogi  személyekre,  tudományos,  irodalmi,  művészi  vagy
egyébként közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre akik (amelyek) 

a) megnevezésükben, 

b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, 

c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken 

Harkány település nevét használni kívánják.

Általános rendelkezések

3. §

A „Harkány” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Harkány” név) a 2. §-ban
meghatározott  személyek  és  szervezetek  az ott  megjelölt  célra engedéllyel  vehetik  fel  vagy használhatják (a
továbbiakban együtt: névhasználat).

4. §

Nem engedélyköteles 

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 

b) az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, intézmények, egyéb szervezetek névhasználata, 

c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználat.

5. §

A névhasználat díjmentes.

A névhasználati engedélyezési eljárás

6. §

(1) A névhasználat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. 

(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezései – e rendeletben foglalt eltérésekkel – irányadók.
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7. §

(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti összegű
illetékbélyeggel  ellátva  a  polgármesterhez  kell  benyújtani.  A  kérelem  az  1.  melléklet  szerinti
formanyomtatványon is benyújtható. 

(2) A kérelemnek az Ákr. 36. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező tevékenységi körét, 

b) a kérelmezett névhasználat időtartamát, 

c) a kérelmezett névhasználat célját, 

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, amennyiben a kérelmező a
„Harkány” nevet a 2. § a) pontjában meghatározott célból kívánja használni. 

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmező nem természetes
személy, 

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a tényleges méret és a
nagyítás  vagy  kicsinyítés  léptékének  feltüntetésével  –,  amennyiben  a  kérelem  a  2.  §  c)  pontjában
meghatározottakra irányul.

8. §

(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 

a)  természetes  személy  lakó-  vagy  tartózkodási  helye,  nem természetes  személy  székhelye,  telephelye,  vagy
fióktelepe Harkány közigazgatási területén található, vagy 

b) tevékenysége, működése jellemző módon Harkányhoz kötődik. 

(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben: 

a) a névhasználat célja, módja vagy körülményei 

aa) jogszabályba ütköznek, 

ab)  bizonyíthatóan  az  önkormányzat,  vagy  a  település  lakosságának  jogait,  jogos  érdekeit  sértik  vagy
veszélyeztetik, vagy egyéb ok miatt méltatlanok, 

b) a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik.

(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel – 

a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig, 

b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére, 

c) egy vagy több alkalomra engedélyezhető. 

(4)  A  névhasználati  engedélyben  a  használat  módjára  nézve  feltételek,  kikötések,  egyéb  előírások  is
megállapíthatók.

(5) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező tevékenységének jelentőségek, a termék
minősége,  jellege  indokolttá  teszi-e  Harkány  név  használatát.  Az  elnevezés,  a  tevékenység,  az  áru,  vagy
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sajtótermék méltó-e a közfigyelem felkeltésére és alkalmas-e Harkány városa iránti megbecsülés fokozására. E
körülmények fennállását a kérelmezőnek valószínűsítenie kell.

9. §

(1) A névhasználati engedély az Ákr. 81. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza: 

a) a névhasználat időtartamát, 

b) a névhasználat célját, 

c) a névhasználat módját, 

d) a névhasználat díjmentességére történő utalást, 

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat. 

(2) A névhasználati engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

A névhasználati engedély visszavonása,
az engedély nélküli névhasználat megtiltása

10. §

A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 

a) a kérelmező 

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, 

ab) az engedélyben  meghatározott,  a névhasználattal  kapcsolatos  feltételeket,  kikötéseket,  egyéb előírásokat
megszegi, 

b) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek be, vagy a
névhasználat célja, módja, vagy körülményei a 8. § (5) bekezdésébe ütközik.

11. §

(1) Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott névhasználatot meg kell
tiltani.

(2) Az engedély nélküli, vagy az attól eltérő névfelvétel illetve névhasználat Harkány Város Képviselő-testülete
által elfogadott 15/2013. (IX. 04.) sz. határozata alapján közösségellenes magatartásnak minősül.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Jelen rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba. 

(2)  Jelen  rendelet  rendelkezései  nem  alkalmazandók  azon  Harkány  nevet  használókra,  akik  a  Harkány
elnevezést már korábban, jelen rendelet megalkotását és hatálybalépését megelőzően kezdték el a forgalomban
használni és a jövőben is folyamatosan használni kívánják. Ezen személyeket az általuk már használt Harkány
név  vonatkozásában  jelen  rendelet  hatálybalépését  követő  30  napon  belül  bejelentési  kötelezettség  terheli,
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melynek oka a jegyző által vezetett nyilvántartás teljes körűségének biztosítása.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. 01. 25. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás            Dr. Markovics Boglárka

polgármester              jegyző 

A rendelet kihirdetve: Harkány, 2018. …hó ..nap

Dr. Markovics Boglárka

             jegyző
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…./2018. (II.01.) önkormányzati rendelete 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 15/2013. (IX. 04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv) 143. § (4) bekezdés d./ pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a./ pontjában, valamint az Mötv. 8. 

§ (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet 

alkotja. 

1.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 15/2013. (IX. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint 

módosul. 

 

2.§ 

 

Az Ör. 9. § az alábbiak szerint módosul: 

 

„9. § 

 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az önkormányzat 

jelképeit  

a) jogosulatlanul,  

b) az engedélytől eltérően, vagy 

c) közösséget sértő módon használja fel, vagy  

d) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város címeréről, zászlajáról és 

pecsétjéről szóló 1/1999.(II.1.) önkormányzati rendelet 4.§, 5.§, 8.§ és 11.§-ban foglalt 

rendelkezéseket egyéb módon megszegi. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a „Harkány” nevet 

engedély nélkül vagy engedélytől eltérően veszi fel vagy használja.” 
 

Záró rendelkezés 

3. § 

(1) Ez a rendelet 2018. február 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az Ör-rel történő egységes szerkezetbe foglalásra. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. január 25. napján tartott képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 
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 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

      polgármester       jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2018……. 

 

 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2018. (II.01.) önkormányzati rendelete 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  

26/2016.(XII.27.) rendelete módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ 

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2016. (XII. 27.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint módosul. 

 

2.§ 

 

 

Az Ör. 6. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

„A polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

1.) dönt a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról 

szóló önkormányzati rendelet által hatáskörébe utalt ügyekben, 

2.) gyakorolja a munkáltatói jogokat az önkormányzat által foglalkoztatott 

közfoglalkoztatottak felett, valamint az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzat 

közalkalmazottai felett;  

3.) gyakorolja a pénzügyi kötelezettségekkel nem járó tulajdonosi jogokat, amelyeket az 

építési törvény vagy a Ptk. határoz meg; 

4.) a közterületek használatának rendjéről szóló valamint a környezet védelméről szóló 

rendeletek szabályozásikeretei között dönt a közterület használati engedélyek 

kiadásáról és a közterületi rendezvények megtartásának engedélyezéséről; 

5.) dönt a legfeljebb nettó kétmillió forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű 

szerződések, megállapodások, megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról; a 

szerződéskötés tényéről a képviselő-testületet utólagos tájékoztatása mellett; 

6.) a legfeljebb nettó kettőmillió Ft összegű, vagy az alatti értékű kötelezettségvállalás, 

illetve a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés 

elengedése, illetve arról történő lemondás tárgyában; 

7.) dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői 

feladatok kérdésében; 

8.) a város címeréről, zászlajáról és pecsétjéről szóló rendelet tartalma szerint engedélyezi 

a címer előállítását, használatát és forgalomba hozatalát; 

9.) a vonatkozó rendelet keretei között dönt a közműépítési hozzájárulás megállapításáról; 

10.)  dönt az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló rendelet által meghatározott egyes kérdésekben; 

11.)  a díszpolgári valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló rendelet szerint dönt a Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozásáról; 
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12.)  dönt a benyújtott névhasználati engedély iránti kérelem alapján az engedély 

megadásáról vagy megtagadásáról.” 

 

Záró rendelkezés 

3. § 

(1) Ez a rendelet 2018. február 01. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt e rendeletnek az Ör-rel történő egységes 

szerkezetbe foglalásra. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. január 25. napján tartott képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 

 

 

 

 

 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

      polgármester       jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2018……. 

 

 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 

 



 

 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS-ÉS IDEGENFORGALMI 

BIZOTTSÁGÁNAK 

2018. január 24-i ÜLÉSÉRE 

  

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

Dr. Markovics 

Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási 

osztályvezető 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS 

RENDELET: 

 

 

 

11/2015. (IV. 09.) 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

3 oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:  

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

Tárgy: Arató Árpád méltányossági kérelme 

kedvezményes parkoló bérlet vásárlása iránt. 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, 

Városfejlesztési, Kulturális-és Idegenforgalmi Bizottságának 2018. január 24. napján 

tartandó ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Arató Árpád méltányossági kérelme kedvezményes parkoló 

bérlet vásárlása iránt. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Tisztelt Bizottság! 

Arató Árpád 7815 Harkány, Berek u. 34. szám alatti lakos 2017. december 18. napjával 

keltezett, személygépkocsi éves kedvezményes parkoló bérlet megszerzése iránti kérelmet 

nyújtott be a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, mely kérelem 2018. január 05. napján 

érkezett meg a Hivatalba. Kérelmében előadja, hogy méltányossági kérelemmel kíván fordulni 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális-

és Idegenforgalmi Bizottságához. Kérelmében leírja, hogy az utóbbi években egészségi 

állapotának romlása okán, valamint a városban igénybe vett gyógykezelései miatt költözött 

Harkányba. Előadja továbbá, hogy a személygépjármű, mellyel közlekedik, felesége, Sólya 

Julianna tulajdonát képezi. A Hivatalom rendelkezésére álló személyi-és lakcím nyilvántartási 

adatbázisból kinyert adatokból megállapítottam, hogy a 7815 Harkány, Berek u. 34. szám alatt 

egyedül Arató Árpád rendelkezik állandó bejelentett lakcímmel, így feltételezhetően, bár 

kérelmében erre nem tér ki, felesége, akinek a tulajdonát képezi a szóban forgó gépjármű nem 

harkányi lakos, így a harkányiaknak járó, kedvezményes parkolási bérletet ezért nem sikerült 

kiváltaniuk. 

A kérelmében leírt méltányossági szempontból figyelembe vehető okok indokoltságának 

alátámasztásául, valamint hivatkozva Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) 2. § 2. pontjára, hiánypótlásra 

szólítottam fel, melyben felkértem, hogy a következő dokumentumokat szíveskedjen a 

megalapozott döntés alapjául rendelkezésemre bocsátani: 

- jelenlegi egészségi állapotát igazoló szakorvosi vélemény, lelet másolati példányát, 

amelyből megállapítható, hogy jelenleg milyen típusú betegségben/betegségekben 

szenved, 

- írásban nyilatkozni folyamatos a gyógykezelés indokoltságáról, gyakoriságáról, 

- írásban megjelölni az általa használt személygépjármű 

tulajdonosának/üzembentartójának pontos nevét, a gépjármű forgalmi rendszámát. 

 

Arató Árpád kérelmező az általam kért hiánypótlásnak 2018. január 19. napján eleget tett, mely 

dokumentumokból és szakorvosi leletekből megállapítható, hogy egészségügyi állapotából 

kifolyólag rendszeres gerinctornára és vízi masszázsra szorul. Kérelmező felesége, Sólya 

Julianna írásbeli nyilatkozatba foglalta, hogy az MBY-481 forgalmi rendszámú, VW Beetle 



típúsú személygépjármű az ő tulajdonát képezi, de férje Arató Árpád használja azt napi szinten. 

Tekintettel arra, hogy őt még életvitele Szekszárdhoz köti, így nem tud Harkányban állandó 

lakcímet létesíteni. 

Hivatkozva Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizető parkolóhelyek 

működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) 2. § 2. pontjára: 

Jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye Harkány város, Drávaszerdahely, Márfa, 

vagy Szava községek közigazgatási területén van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy 

általa üzemben tartott „A”díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, melynek forgalmi 

engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre, vagy az, akit, méltányossági kérelmének 

helyt adva, Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottsága döntésével a jogosult magánszemélyek körébe sorol. 

Ugyanezen rendelet 2. § 11. pont alapján: 

Méltányossági kérelem: a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottsághoz (továbbiakban bizottság) benyújtott kérelem a 7. § (4) bekezdésében 

meghatározott parkoló bérlet megváltására. Kérelem benyújtására azon külföldi állampolgárok 

jogosultak, akik Harkányi állandó lakóhellyel rendelkeznek, de a saját tulajdonú, vagy általa 

lízingelt, vagy üzemben tartott gépjárművük forgalmi engedélyébe nem az állandó lakóhely 

került bejegyzésre, valamint azok a tartósan Harkányi munkahellyel rendelkező munkavállalók, 

akik tevékenységükkel sokat tesznek Harkány jó hírének növelése érdekében, vagy kiemelkedő 

tevékenységet folytatnak a kultúra, turizmus, tudomány, egészségügy vagy egyéb területen. A 

méltányossági kérelmeket a bizottság minden hónapban egy alkalommal a Képviselő-testületi 

ülést megelőző bizottsági ülésen bírálja el. 

 

Tekintettel arra, hogy kérelmező nem tartozik bele az Ör. 2. § 11. pontjában rögzített 

méltányossági kérelmezők körébe, azonban az Ör. 2. § 2. pontja nem teszi függővé a 2. § 11. 

pontjának hatálya alá tartozást, így a Bizottságnak módjában áll a beérkezett kérelem 

elbírálására mind pozitív, mind negatív irányba. 

 

Fent írtak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatotok egyikét 

elfogadni szíveskedjen: 

Határozati javaslat 1: 

Döntés Arató Árpád kedvezményes parkoló bérlet iránti méltányossági kérelmének elbírálásáról.  

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 
Arató  Árpád 7815 Harkány, Berek u. 34. szám alatti lakos kedvezményes parkoló  bérlet kiadása 

iránti kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy Arató Árpád részére a felesége, Sólya Julianna nevén 

lévő MBY-481 forgalmi rendszámú gépjárműre a 2018-as évre megállapítja Arató Árpád részére a 

kedvezményes parkolási bérlet kiváltására való jogosultságot. Döntését kérelmező egészségügyi 

állapotával, valamint a részére a Harkányi Gyógyfürdőben rendszeresen nyújtott kezelések 

szükségességével indokolja. 

 

         Határidő: azonnal 



         Felelős_: jegyző  

 

 

Határozati javaslat 2: 

Döntés Arató Árpád kedvezményes parkoló bérlet iránti méltányossági kérelmének elbírálásáról.  

 

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 

Arató  Árpád 7815 Harkány, Berek u. 34. szám alatti lakos kedvezményes parkoló  bérlet kiadása 

iránti kérelmét megtárgyalta és azt elutasította. 

 

         Határidő: azonnal 

         Felelős: jegyző  
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