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MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
2022. június 27-én (hétfő) 9.00 órai
kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

Napirendi pontok:

1.) A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2021. évi beszámolójáról és
döntés a 2022. évi Harkányi Szüreti fesztivált érintő egyes kérdésekben
Előterjesztő: Herendi Ferenc igazgató
2.) Tájékoztatás a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel kapcsolatos kérdésekben
Előterjesztő: Szilágyi Tibor, Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági tag
3.) Harkány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
4.) Döntés a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott iskolakezdési
települési támogatások nyújtásáról
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző
5.) Egyebek
Harkány, 2022. 06. 23.
Tisztelettel:
Márton Béla s.k.
bizottsági elnök
Teljes körű tanácskozási joggal meghívottak:
- A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester
- Herendi Ferenc a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok igazgatója az 1.)
napirend vonatkozásában
- Szilágyi Tibor a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági tagja a 2.) napirend
vonatkozásában

Tárgy: A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és
Sportcsarnok 2021. évi beszámolójáról és döntés a
2022. évi Harkányi Szüreti fesztivált érintő egyes
kérdésekben
Mellékletek: Intézményi beszámoló 2021.
Szüreti fesztivállal kapcsolatos vezetői összefoglaló

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI
BIZOTTSÁGÁNAK
2022. június 27. napi ÜLÉSÉRE
1.) Napirend
Előterjesztő:

HERENDI FERENC, igazgató

Az előterjesztést készítette:

Herendi Ferenc, valamint dr. Markovics
Boglárka, jegyző

Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság

Szükséges döntés:
Határozat/rendelet

3 db Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

Terjedelem:

3 oldal előterjesztés

Melléklet:

2 db

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Polgármester látta:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottságának 2022. június 27. napján tartandó bizottsági ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok 2021. évi
beszámolójáról és döntés a 2022. évi Harkányi Szüreti fesztivált érintő egyes kérdésekben
ELŐTERJESZTŐ: Herendi Ferenc, igazgató
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herendi Ferenc, igazgató és Dr. Markovics Boglárka,
jegyző
MELLÉKLETEK: Intézményi beszámoló 2021. valamint a 2022. évi Szüreti fesztivállal kapcsolatos
vezetői összefoglaló
Tisztelt Bizottság!
Minden évben visszatérő napirendi pontként szerepelnek a képviselő-testület előtt egyfelől az önkormányzat
által ellátott egyes (köz)feladatok megvalósítóinak, másfelől az önkormányzat által fenntartott intézmények
vezetőinek az általuk végzett munkáról, ill. az intézmények éves működéséről szóló szakmai beszámolók.
Jelen napirendi pont keretében az intézmény vezetője elkészítette a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és
Sportcsarnok 2021. évről szóló beszámolóját, amelyet jelen előterjesztéshez csatoltunk. Kérem a tisztelt
Bizottságot, hogy a beszámolót tekintse át, majd annak elfogadása tárgyában hozzon határozatot az
alábbiak szerint!
1. Határozati javaslat:
Döntés a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és
Sportcsarnok 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolójáról
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és
Sportcsarnok 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolóját az előterjesztéshez csatolt tartalommal
fogadja el
VAGY az alábbi kiegészítéssel fogadja el:…………….
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Herendi Ferenc, igazgató
azonnal

Jelen napirendi pont keretében szükség van egy másik téma, a művelődési ház által szervezett szüreti
fesztivállal összefüggő kérdések megtárgyalására és döntések meghozatalára is. Az előterjesztés
mellékleteként szintén csatolásra került a művelődési ház igazgatójának szakmai javaslatát tartalmazó
dokumentum, amely az idei évben megrendezésre kerülő XXVII. Szüreti fesztivállal összefüggő egyes
kérdésekre vonatkozik. A képviselő-testület tavaly év végén részben már foglalkozott ezzel a kérdéssel,
amikor is a 168/2021.(XII.17.) számú határozatával az alábbiakról döntött.

168/2021.(XII.17.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés Harkány Város 2022. évi Rendezvénynaptárjáról

1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiss
József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
igazgatója által benyújtott, Döntés Harkány Város 2022.
évi
Rendezvénynaptárjáról
című
előterjesztést
megtárgyalta és azt az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
a.) a Szüreti Fesztivál helyszínéül a Bajcsy-Zsilinszky
utcát jelöli meg,
b.) a fesztivál pénteki és a szombati napjai fizetősek
legyenek a nem harkányi lakosok számára,
c.) az állandó harkányi lakosok részére a belépés a
Fesztivál idején ingyenes maradjon.

2.) A Képviselő-testület felkéri az Intézményvezetőt, hogy az
előző pont szerint elfogadott rendezvénynaptárban szereplő
rendezvények megtartásához
szükséges
pénzügyi
tervezetet Harkány Város Önkormányzat 2022. évi
költségvetési rendeletének megtárgyalásáig készítse elő.
Határidő: 1.) pontnál azonnal 2.) pontnál értelemszerűen.
Felelős: igazgató, jegyző
A fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot, hogy a napirendi pontot tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatokat fogadja el!
2. Határozati javaslat
Döntés a 2022. évi Harkányi Szüreti fesztivált érintő egyes kérdésekben
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
igazgatójának a XXVII. Harkányi Szüreti Fesztivál megszervezésére vonatkozó javaslatait megtárgyalja
meg és
1.) a Fesztivál belépőjegyeinek árait az alábbiak szerint határozza meg:
Partnerszállodák elővételes belépő árai:
•

2 napos: 2500 Ft

•

1 napi (pénteki/szombati): 1400 Ft

Elővételes jegyek árai:
•

Elővételes 2 napos belépő: 3000 Ft/fő

•

Elővételes napi belépő (pénteki/szombati napra): 1600 Ft/fő

Helyszíni jegyárak:
•

A helyszínen kizárólag napi belépő vásárolható!

•

Helyszíni napi belépő (pénteki/szombati napra): 2000 Ft/fő

2.) A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a harkányi állandó lakcímmel rendelkező
lakosok részére, összhangban a 168/2021.(XII.17.) számú önkormányzati határozattal a XXVII.
Harkányi Szüreti Fesztiválra ingyenes belépési lehetőséget biztosítson. A bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
igazgatóját, hogy az ingyenes belépési lehetőség előkészítéséről és a jogosultak részére történő
biztosításáról gondoskodjon.

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a

belépőjegyek árusítására és az ebből származó bevétel beszedésére a Kiss József Könyvtár,
Művelődési Ház és Sportcsarnok intézményét hatalmazza -és jogosítsa fel.
Felelős: Polgármester, Herendi Ferenc, igazgató
Határidő: azonnal ill. 2022. augusztus 26.
3. Határozati javaslat
Döntés a XXVII. Szüreti Fesztivál ideje alatti ingyenes parkolási lehetőség biztosításáról
Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.)
számú önkormányzati rendelet 5. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2022. augusztus 26.
napja és 2022. augusztus 28. napja közötti időszakban díjmentes parkolást biztosítson Harkány területén
a kijelölt parkoló zónák vonatkozásában a XXVII. Szüreti Fesztivál alkalmából. Az intézkedés indoka
egyrészt az, hogy a fesztivál alkalmával jelentős mennyiségű parkoló terület kerül lezárásra, másrészt a
képviselő-testület kedvezni kíván a fesztiválprogramra érkezőknek.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, valamint a Parkoló Iroda
Vezetőjét, hogy gondoskodjon a díjmentes parkolás megfelelő kihirdetéséről és az intézkedés
végrehajtásáról.
Felelős: Polgármester, Jegyző, parkoló iroda vezető
Határidő: értelemszerűen
Harkány, 2022. 06. 09.

Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.

Herendi Ferenc, igazgató s.k.

KISS JÓZSEF KÖNYVTÁR,
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
SPORTCSARNOK
ÉVES BESZÁMOLÓ 2021.
HERENDI Ferenc - igazgató

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
HU - 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+36 (72) / 480 - 459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com

1. Az Intézmény telephelyeinek kihasználtsága
VÁROSI KÖNYVTÁR:
A Kiss József Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2021-ben május 4-én nyitott meg a veszélyhelyzeti
szigorítások miatt. A zárva tartás ideje alatt házhozszállítással biztosította a kölcsönzést, így ezen időszak alatt sem
maradtak az olvasók könyv nélkül, 2715 kötet jutott el az igénylőkhöz. A nyitást követően a működés lassan visszatért
a megszokotthoz, azonban a házhozszállítás beépült a könyvtári szolgáltatások közé, így azt ma is igénybe vehetik
az olvasók. 2021-ben 282 fő iratkozott be a Könyvtárunkba, ebből 14 év alatti 104 fő, 14 és 65 év közötti 86 fő és 65
év felett 92 fő. 6505 db dokumentumot kölcsönöztek.
Szeptemberben 1 fő könyvtárossal bővült a személyzet, így már 2 fő látja el a könyvtári teendőket. Új
programsorozatot indítottunk. Havi tematikus kvíz esteket szerveztünk, versmondó versennyel jelentkeztünk, rajz-,
és fotópályázatot indítottunk, melyekből kiállítást is rendeztünk, a gyerekeknek kézműves napokat tartottunk, a
felnőtteknek könyvtári pikniket szerveztünk, melynek keretében az olvasásélményeiket oszthatták meg egymással.
A 2021-es Országos Könyvtári Napokon is regisztráltunk, ahol a fent említett programokkal kedveskedtünk az
érdeklődőknek. Ezek mellett elindítottuk a számítógép- és internetkezelői képzésünket, mellyel célunk, hogy a
digitális kornak megfelelő tudás hozzáférését biztosítsuk a felhasználók számára. Ezeket a programokat 2022-ben is
folytatni szeretnénk.
Gyűjteményi információk
A Könyvtárban 2021-ben a fizikai terek állapota nem változott, bővítés nem történt. Megfelelő mennyiségű
számítógép áll a rendelkezésre mind az olvasók, mind a 2 fő könyvtáros részére, ezek fejlesztése a jövőben esedékessé
válhat, de 2021-ben nem volt szükség rá.
A Könyvtárban, a Szirén Könyvtári Integrált rendszerrel dolgozunk, ennek teljes körű használata 2021 végén
megkezdődött, további funkcióit is igénybe kívánjuk venni, így reményeink szerint megszűnik a papíralapú
kölcsönzés. Állományunkat vétellel és ajándékkal bővítjük, előző esetében a költségvetés és az érdekeltségnövelő
támogatás segítségével, míg utóbbinál az olvasói felajánlások révén. A tavalyi évben 534 db könyvet tudtunk
megvásárolni, 277 kötetet és 2 CD-t ajándékba kapott a Könyvtár, az olvasóktól.
Az alegység, a december 31-ei adatok alapján, 22684 dokumentummal rendelkezik, melyből 21082 regisztrált.
Állományunkat igyekszünk az olvasói igényeknek megfelelően gyarapítani, figyelemmel kísérjük az aktuális
trendeket, állományunkat a legfrissebb irodalommal is gazdagítjuk. Felülvizsgálatát, terveink szerint, évente
végezzük, hogy mindig a valós igényeknek feleljen meg.
A gyerekeknek szóló könyveink kiterjednek a szórakoztató, tanító és fejlesztő, önfejlesztő jellegű könyvekre,
minden korosztályú gyermek találhat magának olvasnivalót. Mind a felnőtt, mind a gyermek szakirodalom frissítését
véghez szeretnénk vinni. 2022-ben tervezünk selejtezni, és az elavult irodalmat újakra cserélni, valamint bővíteni a
szakirodalmi kínálatot releváns irodalommal. Kézikönyvtárunk tartalmazza a legfontosabb szótárakat, lexikonokat,
enciklopédiákat, valamint az egyes diszciplínák olyan irodalmát, melyeket csak helyben használatra engedélyezünk.
Állományvédelem szempontjából fontos kiemelni, hogy a gyűjteményünk világos, jól szellőztethető, tágas
helyiségben található, így az állománymegóvás is könnyebben kivitelezhető, valamint örömmel látjuk, hogy az
olvasók is vigyáznak a könyvekre.

HERENDI Ferenc
Igazgató
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Szolgáltatások
Új programsorozatot indítottunk a Könyvtárban. Havi tematikus kvíz esteket szerveztünk, versmondó versennyel
jelentkeztünk, rajz-, és fotópályázatot indítottunk, melyekből kiállítást is rendeztünk, a gyerekeknek kézműves
napokat tartottunk, a felnőtteknek könyvtári pikniket szerveztünk, melynek keretében az olvasásélményeiket
oszthatták meg egymással. A 2021-es Országos Könyvtári Napokon is regisztráltunk, ahol a fent említett
programokkal kedveskedtünk az érdeklődőknek. Ezek mellett elindítottuk a számítógép- és internetkezelői
képzésünket, mellyel célunk, hogy a digitális kornak megfelelő tudás hozzáférését biztosítsuk a felhasználók
számára. Ezeket a programokat 2022-ben is folytatni szeretnénk. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a Könyvtárat
egy központi hellyé, Harkány Város teljes értékű közösségi helyévé formáljuk, a könyvtárhasználókat be kívánjuk
vonni a Könyvtárral kapcsolatos döntésekbe, mint a könyvek beszerzése, valamint a programokkal kapcsolatos
ötletelésekbe.
Aktívan jelen vagyunk a közösségi médiában is, facebook oldallal rendelkezünk, Kiss József Könyvtár néven,
ahol információval szolgálunk az aktuális programjainkról, új könyveinkről, szolgáltatásinkról. Terveink között
szerepel kiterjeszteni a megjelenésünket más közösségi oldalakra is. Igyekszünk az olvasóink igényeinek megfelelő
programokat szervezni, és olyan csatornán eljuttatni hozzájuk az információkat, melyeket ismernek. Így az online
megjelenés mellett, nyomtatott formában is hírt adunk programjainkról a helyi lapban, valamint plakátok segítségével
is tájékoztatunk.
Partnerségi együttműködések
A Könyvtár, 2021-ben, 2 fő közösségi szolgálatot teljesítő diákot fogadott, akik részt vettek a könyvtári
munkafolyamatokban. A helyi oktatási intézményekkel felvettük a kapcsolatot, és elkezdtünk kialakítani egy olyan
együttműködést velük, mely mindegyik fél munkáját segíti, és melynek segítségével összehangoltan tudjuk a
gyerekek könyvtári-, tanulási- és szórakozási igényeit kialakítani.
PR/marketing/kommunikáció eredményei
A Könyvtár igyekszik hírt adni a szolgáltatásairól, programjairól. Megjelent cikk a Harkányi Hírekben a
szolgáltatásokról, valamint az online megjelenő Új Harkányi Hírekben is szerepeltünk:
Szeretettel vár mindenkit a Kiss József Könyvtár! Infó: Harkányi Hírek VII. évf. 2. sz. 2. p.
Még lehet jelentkezni a karácsonyi versmondó versenyre (https://harkanyihirek.hu)
Mesehősök a Könyvtárban – rajzpályázatot hirdetnek a kicsiknek (https://harkanyihirek.hu)
A Könyvtárba mehet hűsölni, aki besokallt a melegtől (https://harkanyihirek.hu)
Kedden nyit a harkányi Könyvtár (https://harkanyihirek.hu)
A Könyvtári marketingnek köszönhetően a facebook oldalunk látottsága nagymértékben nőtt, több a követőnk
és az elért felhasználók száma is jelentős emelkedést mutat.
Összefoglaló
A Könyvtár a kötelező zárva tartás alatt is kivette a részét a feladatokból. A könyvtárosunk segítséget nyújtott az
oltóponton, valamint információkkal látta el az érdeklődőket. Azonban sok más feladata mellett a könyvtári
szolgáltatások sem álltak le teljesen a zárva tartás ellenére sem. Házhozszállítással gyarapította a könyvtári
szolgáltatásinak palettáját, igyekezett minden olvasói igényt kiszolgálni. Programokat szeptembertől kezdődően
kezdtünk szervezni, 8 program valósult meg december végéig, melyen 179-en vettek részt. Igyekeztünk gyerekeknek,
felnőttek és nyugdíjasoknak is szóló programokat készíteni. Mivel ezelőtt nem igazán voltak a harkányi Könyvtárban
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programok, így szükség volt egy kis időre, míg eljutott a híre mindenkihez és egyre többen kezdték látogatni a
programjainkat.
A koronavírus-járvány okozta változásokról
A pandémia hatására kialakított új szolgáltatások, mint a házhozszállítás, csak pluszt adott a Könyvtári
szolgáltatásokhoz. Szerencsére a látogatottságot nem csökkentette. Jelenleg főleg a nehezebben mozgó, idősebb
korosztály veszi igénybe.
MŰVELŐDÉSI HÁZ:
Az Intézmény egyik elsődleges feladata 2021-ben is Harkány, valamint részlegesen a környékbeli kistelepülések
kulturális életének és művelődésének megszervezése, valamint a turizmus támogatása. Legfőbb tevékenysége a
különböző igényeket kielégítő rendezvények, előadások, szórakoztató műsorok, komoly- és könnyűzenei
produkciók, gyermekműsorok, irodalmi- és kvíz estek, tér-zenei programok nemzeti ünnepélyek szervezése és
lebonyolítása, a helyi közösségek, művészeti csoportok, egyesület(ek) működésének segítése. Az Intézmény, a
minőségi kultúra és igények kielégítésével, olyan szellemi kohéziót képes létrehozni a városban, melynek erős
közösségteremtő ereje van.
Sajnos, az elmúlt évben, a Covid-19 elnevezésű világjárvány visszaszorítása érdekében hozott kormányzati
korlátozó intézkedések miatt, a Művelődési ház a 2021. évben, kisebb- hosszabb ideig kötelezően zárva tartotta a
kapuit és/vagy egyéb módon látta el feladatait. Az előző évhez hasonlóan, az intézményi dolgozók, jelen idő alatt
többnyire háttérmunkát végeztek, ami mellett megszervezték, majd újraszervezték és még egyszer a település
programnaptárját annak érdekében, hogy a nyári nyitásokra zökkenőmentesen visszaállítható legyen a megszokott
pezsgő és sokszínű harkányi nyár.
Több sikeres pályázat előkészítésében vettek részt, melyekre később kitérünk a rendezvények, eszközgyarapítás,
marketing és egyéb kötelezendően ellátandó feladataink között.
SPORTCSARNOK:
Fűtés:
2016-ban telepítették Sportcsarnokunkba az apríték kazánt, azzal a célzattal, hogy a költséges gázkazán fűtést
kiváltsa. 2017-ben a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően egy, az apríték tárolására alkalmas konténer is
kihelyezésre került. Előző években kérdés volt, hogy az odahelyezett fémajtó elegendő vagy tűz-gátló ajtó beszerelése
szükséges. A problémával Tönkő Péter foglalkozott 2021-ben és az ő tájékoztatása alapján nem szükséges apríték
kazán mellé tűz-gátló ajtó beszerelése. A tornacsarnokoknak van egy hőmérséklet szabványa, ez jelenleg 18 fok.
Fűtési szezonban azt tapasztaljuk, hogy a kívánt hőmérsékletet csak ritkán éri el csarnokunk. Ennek megoldására azt
a javaslatot tudom tenni, hogy a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok és a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt. köttessék egy megállapodás, hogy a felelősséget és az ebből adódó bírságot ki viseli
füstjelzésből adódó riasztás során, milyen mértékű fűtői jelenlét szükséges fűtési szezonban, az apríték beszerzésének
költségét ki viselje, stb.. Ez annál is inkább szükséges, mivel tornacsarnokunk fő szezonja egybeesik a fűtési
szezonnal és 2021-ben hetente ekkor 34 foglalkozás van, 600-1000 fő között ingadozó sportolói vagy testnevelés
órai létszámmal, akiknek 80 százaléka helyi kötődésű.
Beázás:
A Sportcsarnok legfontosabb problémája a használhatóság szempontjából a beázás. Azért a legfontosabb, mert
beázás észlelése esetén bárminemű sportot azonnal be kell szüntetni a baleset-veszélyessége miatt. A tetőszerkezet,
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úgy lett kialakítva, hogy oda kb. 400 m2-nyi bádog került, mivel a tető ív felső részének nincs esése és így oda cserép
nem kerülhetett. A bádog közepén egy polikarbonát található, hogy természetes fény is kerüljön a játéktérre.
2019-ben egy tatabányai cég a beázás 95 %-át megszüntette, ami a bádog-polikarbonát területére korlátozódik.
Nem az egész tetőszerkezetre, hiszen annak íve magában hordozza a lehetőséget, hogy egy vízszintesebb esőiránynál
megtalálja az utat a cserép alatt, amivel nem lehet mit kezdeni. Ez már tetőfólia hiba, ami csak a tető megbontásával
orvosolható.
Világítás:
2021 decemberéig a sportcsarnok játékterén 72 db 400 wattos fém halogén reflektor gondoskodott a világításról.
Ez korszerűtlen és költséges volt. A legjobb minőségű izzók vásárlásával is 2-3 évente szükséges volt ezek
karbantartása, ami alkalmanként kb. 500.000.-Ft költséggel járt. 2021 év végén a városvezetés úgy döntött, hogy
korszerűbb es költséghatékonyabbra cseréli, így ezt Led fényszóró váltotta, amiből 54 darab 150 wattos is elég volt.
Ráadásul a gyakorlat azt mutatja, hogy a sportolóknak elég felkapcsolni a lámpatestek 60 százalékát, az is nagyobb
fényt ad, mint elődje. 72 x 400 =28.800, míg a mostani 54 x 150 x 0,6= 4860 watt óránként, amiről elmondható, hogy
a csarnok világításának költsége megközelítőleg minimum 80 százalékkal csökkent. Számításban nem kapott helyet
a fém halogén reflektorokban alkatrészként jelen levő gyújtók és trafók által felvett teljesítmény.
Kondenzáció:
A nyári hónapokban nagyobb versenyeken számtalanszor előfordul a nagymértékű páralecsapódás, amely a
csarnok vendégeit is zavarja. Ez természetesen a tetőfólia hiányára, az északi oldal szigetelésének hiányára és a
szellőztető rendszer nem megfelelő kiépítésére, tervezési hibára vezethető vissza. Erre a problémára megoldás a
tetőszerkezet tetejének irányába történő elektromos szellőztetők telepítése.
Internet:
Felgyorsult világunkban egy normális wifi lefedettség már elengedhetetlen. Egy wifi központ kiépítése
alkalmassá tenné a sportcsarnokot élő közvetítések sugárzására.
Beruházások, felújítások:
2021-ben sor került egy motoros térelválasztó beüzemelésére, mely opcionálisan lehetőséget ad arra, hogy több
foglalkozás is fusson párhuzamosan a nagyteremben. Ez a testnevelők munkáját is segítheti, mikor egyszerre több
osztállyal összevontan tartanak órát csarnokunkban.
2021 év végén sportcsarnokunk külső akadálymentesítése megtörtént, ráadásul a 2022 márciusában esedékes
füvesítés beérése után végre alkalmassá válik arra, hogy marketing célú fotók készüljenek róla, ami eddig nem volt
elmondható. A belső akadálymentesítésre egy most folyamatban lévő pályázat fog remélhetőleg pontot tenni, amely
kibővül az öltözők és hozzájuk tartozó vizes blokkok felújításával.
Karbantartás:
Ez jelenleg részben megoldott egy kolléga távozása miatt. Amit ebben a munkakörben el kell végezni az a
sportcsarnok körüli fűnyírás, a sportcsarnok, művelődési ház, faluház, Tourinform napi szintű karbantartási munkái,
biciklik és egyéb eszközök javítása, vizes blokkok hibáinak karbantartása, időszaki és egyéb festések, műfüves pálya
egész éves karbantartása. Utóbbihoz tartozik egy MLSZ-szel kötött szerződés, ahol az Önkormányzat, mint
kedvezményezett erre kötelezettséget vállalt, amit a félévente kijövő MLSZ ellenőrök nyomon is követnek.
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Öltözők:
Az 1995-ben épült öltözők nagy részén semmilyen felújítás nem történt. Emiatt mostanra szemet riasztó
amortizációt szenvedett el. Tűzoltásként a linóleumok cseréjét javaslom, ami nem nagy költség, de megjelenésében
nagy különbség lenne. Erre remélhetőleg egy most folyamatban lévő pályázat megoldást tud majd adni a jövőben.

Öltözők állapotát bemutató melléklet:

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján:
Óra/hó

Iskolai sport

Utánpótlás

Versenysport

Szabadidősport

Egyéb

Január

48

86

47

0

0

Február

48

70

49

0

0

Március

12

53

71

0

0

Április

0

75

85

0

12

Május

0

36

87

71

12

Június

0

34

54

71

20

Július

0

7

46

68

44

Augusztus

0

0

52

63

12

Szeptember

46

51

94

68

36

Október

50

40

68

58

0

November

64

70

45

52

0

December

40

30

45

38

0

308

552

743

489

136

Mindösszesen

A fentiek alapján, mindösszesen: 2228 óra, ami közel 35-40.000 fő látogatót jelent órára levetítve 2021-ben.
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Műfüves pálya kihasználtsága éves szinten sporttevékenység jellege alapján:

Állandó és időszakos edzés és sportolási lehetőségek a sportcsarnokban:
Hétfő:
14.00 – 15.30

HDSE utánpótlás labdarúgásedzés a Sportcsarnokban

15.30 – 18.30

HSE utánpótlás kézilabdaedzés a Sportcsarnokban

18.30 – 19.30

HSE labdarúgás utánpótlásedzés a Sportcsarnokban

19.30 – 20.30

HSE kézilabdaedzés a Sportcsarnokban

18.15 – 19.30

Aerobik a Sportcsarnok kistermében

19.30 – 20.30

Zumba a Sportcsarnok kistermében

15.30 – 16.30

HSE labdarúgó utánpótlásedzés a Sportcsarnokban

16.30 – 18.30

HSE kézilabda utánpótlásedzés a Sportcsarnokban

18.30 – 20.00

HSE öregfiúk labdarúgó edzése a Sportcsarnokban

17.30 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

19.15 - 21.00

Thai-boksz edzés a kisteremben

15.30 – 17.00

HSE labdarúgó utánpótlásedzés a Sportcsarnokban

17.00 – 20.00

HSE asztalitenisz edzés a Sportcsarnokban

18.15 – 19.15

Aerobik a Sportcsarnok kistermében

19.30 – 20.30

Zumba a Sportcsarnok kistermében

Kedd:

Szerda:
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Csütörtök:
14.00 – 15.30

HDSE utánpótlás labdarúgásedzés a Sportcsarnokban

15.30 – 18.00

HSE utánpótlás kézilabda a Sportcsarnokban

18.00 – 19.30

HSE női labdarúgó edzés a Sportcsarnokban vagy műfüves pályán

19.30 – 21.00

HSE kézilabdaedzés a Sportcsarnokban

17.30 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

19.15 – 20.15

Pound fitnesz a kisteremben

15.30 – 16.30

HSE kézilabda utánpótlásedzés a Sportcsarnokban

16.30 – 17.30

HSE labdarúgás utánpótlásedzés a Sportcsarnokban

17.00 – 20.00

HSE asztalitenisz edzés a Sportcsarnokban

18.00 – 20.00

Thai-boksz a kisteremben

Péntek:

Szombat:
09.00 – 10.00

Aerobik a kisteremben

Vasárnap:
10.00 – 11.00

TRX edzés a kisteremben

Sportcsarnokban jelenlévő szervezetek:
Harkányi Tigrisek Sportegyesület: Thai-boksz edzés
Edzések:

- kedd:

19.15 – 21.00

- péntek:

18.00 – 20.00

Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Testnevelés óra
Tanórák:

- hétfő:

08.00 – 12.00

- kedd:

11.00 – 15.00

- szerda:

11.00 – 13.00

- csütörtök: 08.00 – 10.00
- péntek:

10.00 – 14.00

Harkányi Diáksport Egyesület: Labdarúgó Szakosztály edzései
Edzések:

- hétfő:

14.00 – 15.30

- csütörtök: 14.00 – 15.30
Harkányfürdő Sportegyesület: Szakosztályok utánpótlás- és felnőtt edzései
Asztalitenisz:
Edzések:

- szerda:

17.00 – 20.00

- péntek:

17.00 – 20.00

- hétfő:

15.30 – 18.30 utánpótlás, valamint 19.30 – 20.30 felnőtt

- kedd:

16.30 – 18.30 utánpótlás

Kézilabda:
Edzések:

- csütörtök: 15.30 – 18.00 utánpótlás, valamint 19.30 – 21.00 felnőtt
- péntek:

15.30 – 16.30 utánpótlás

Labdarúgás:
Edzések:

- hétfő:

18.30 – 19.30 utánpótlás

- kedd:

15.30 – 16.30 utánpótlás, valamint 18.30 – 20.00 öregfiúk

- szerda:

15.30 – 17.00 utánpótlás
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- csütörtök: 18.00 – 19.30 női labdarúgás-felnőtt
- péntek:

16.30 – 17.30 utánpótlás

Egyéb kistermi foglalkozások:
Hidegné Bély Zsófia: Zumba, Pound fitnesz
- hétfő:

19.30 – 20.30 zumba

- szerda

19.30 – 20.30 zumba

- csütörtök: 19.15 – 20.15 pound fitnesz
Mogyorósi Zsolt: TRX
17.30 – 19.00

- kedd:

- csütörtök: 17.30 – 19.00
- vasárnap: 10.00 – 11.00
Elmer Annamária: Aerobik
- hétfő:

18.15 – 19.15

- szerda:

18.15 – 19.15

- szombat: 09.00 – 10.00
Demhardt Tamás: Thai-boksz
- kedd:

19.15 – 21.00

- péntek:

18.00 – 20.00

Sportrendezvények:
01.09.

Futsal- BMLSZ által szervezett utánpótlás torna

01.16.

Futsal- BMLSZ által szervezett utánpótlás torna

01.23.

Bozsik program, labdarúgó utánpótlás torna

01.24.

Futsal- BMLSZ által szervezett utánpótlás torna

01.30.

Futsal- BMLSZ által szervezett utánpótlás torna

01.31

HSE labdarúgó szakosztály által szervezett női focitorna

02.06.

Futsal- BMLSZ által szervezett utánpótlás torna

02.06.

Harkány – Bácska HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

02.13.

Futsal- BMLSZ által szervezett utánpótlás torna

02.14.

Harkány – PEAC HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

02.27.

HSE labdarúgó szakosztály által szervezett női focitorna

02.28.

HSE U13 kézilabda szakosztály utánpótlás versenye

03.13.

MK Pelikán Siklós KC fiú és leány Szakosztály bajnoki forduló

03.14.

Futsal- BMLSZ által szervezett utánpótlás torna

03.20.

MK Pelikán Siklós KC fiú és leány Szakosztály bajnoki forduló

03.20.

Harkány – Petőfi HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

03.27.

MK Pelikán Siklós KC fiú és leány Szakosztály bajnoki forduló

04.10.

Harkány – DÖKE, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

04.18.

MK Pelikán Siklós KC fiú és leány Szakosztály bajnoki forduló

04.24.

MK Pelikán Siklós KC fiú és leány Szakosztály bajnoki forduló

04.25.

MK Pelikán Siklós KC fiú és leány Szakosztály bajnoki forduló
HERENDI Ferenc
Igazgató

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
HU - 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+36 (72) / 480 - 459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com

05.01-02.

PÉCS CUP-Ritmikus Gimnasztika verseny

05.07.

Harkány - PEAC IV. HSE asztalitenisz bajnoki forduló

05.08.

Harkány – PEAC, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

05.14.

Harkány I – Sásdi Városi SK, HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

05.14.

Harkány II – Dombóvár, HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

05.15.

Harkány – Bácska, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

05.22.

Harkány – Hosszúhetény, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

05.28.

Harkány I. – Mohácsi TE II., HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

05.29.

Harkány – Komló, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

05.30.

MK Pelikán Siklós KC fiú és leány Szakosztály bajnoki forduló

06.04.

Harkány II – Harkány I., HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

06.23-25

PMFC edzőtábor

06.25.

Harkány I. – Dombóvár, HSE asztalitenisz szakosztályának bajnoki forduló

06.25.

Harkány II. – Sásdi Városi SK, HSE asztalitenisz szakosztályának bajnoki fordulója

06.26.

Harkányfürdő Sportegyesület kézilabda szakosztályának sportnapja

06.28-07.2. Harkányfürdő Sportegyesület labdarúgó szakosztály focitábor
07.23.

Harkány II. – Mohácsi TE II, HSE asztalitenisz szakosztályának bajnoki fordulója

07.30-08.1. Harkány Gyógyfürdő - JOOLA Nemzetközi Veterán Asztalitenisz Ranglista Verseny
08.28.

Markovics János Emlékverseny /HSE asztalitenisz szakosztály versenye/

09.04-05

PÉCS CUP, Nemzetközi Ritmikus Gimnasztika verseny

09.10.

Pécsi Kig. DSZ sportnap

09.26.

Harkány – Komló, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

10.01.

Harkány I – Harkány II., HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

10.03.

Harkány – ZEMAFI, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

10.06.

Asztalitenisz körzeti diákolimpia

10.08.

Harkány I. – Mágocs, HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

10.09.

Harkány – Barcs, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

10.10.

HSE U13 kézilabda utánpótlás verseny

10.15.

Harkány II – Mohácsi TE II, HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

10.17.

HSE U14 kézilabda utánpótlás verseny

10.21.

Kitaibel Pál Általános Iskola és AM, SNI sportnap

10.22.

Harkány II – Mohácsi TE III., HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

10.29.

Harkány I. – Dombóvár II., HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

10.30.

Harkány – PEAC, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

11.06.

Harkány – Bácska, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló

11.07.

HSE kézilabda szakosztályának U11-es utánpótlás versenye

11.19.

Harkány I. – PEAC V., HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

11.26.

Harkány II. – Dombóvár II, HSE asztalitenisz szakosztály bajnoki forduló

12.04-05.

HSE labdarúgó szakosztály „Mikulás Kupa” focitorna

12.11.

Bozsik Program, HSE labdarúgó szakosztály utánpótlás versenye

12.18.

Harkány – Komló, HSE kézilabda szakosztály bajnoki forduló
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TOURINFORM Iroda:
A harkányi Tourinform Iroda és a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben üzemelő Információs- és Értékesítő
működését és bevételeit a 2020-as évhez hasonlóan jelentősen befolyásolta a járványügyi helyzet. Ennek
köszönhetően az Iroda a 2021-es év első felében zárva tartott.
Az Iroda munkatársai a Harkányi Művelődési Házban dolgoztak, háttérmunkálatokat végeztek, valamint
segítették a szervezeti egység dolgozóinak munkáját.
Rendes működését 2021 júniusában, megújulva, új helyen és környezetben kezdte meg a Kisfaludy Fejlesztési
program – Tourinform irodák és információs pontok felújítása című pályázat elnyerésének köszönhetően. Pozitív
hatást értünk el a hozzánk betérő vendégek számában, valamint irodánk jelentős javulást ért el a Tourinform
Minőségbiztosítási Rendszer (TMR) értékelés és próbavásárlások során.
Irodánk a turista szezonban heti 56, szezonon kívül heti 48 órában várta a vendégeket. Munkatársaink részt vettek
a Magyar Turisztikai Ügynökség által koordinált online képzéseken, személyesen a Hévízen megrendezett
Tourinform találkozón, a mohácsi Szakmai napokon, munkatársunk tagja volt a Virágos Magyarország zsűrijének.
Irodánk segítette a fenntartó munkáját kiadványok, szóróanyagok elkészítésében, aktuális programok
megszervezésében. Irodánk koordináló szerepet vállalt a helyi rendezvények, események létrejöttében.
2021-ben új, saját kiadványokat készítettünk:
−

5 Harkány környéki túratipp – a legnépszerűbb környékbeli túraútvonalak bemutatása és leírása

−

Ormánsági míves református templomok – az Ormánságra jellemző fakazettás templomok bemutatása

−

5 Harkány környéki horgásztó – a leglátogatottabb horgásztavak leírása a horgászat feltételei

−

Harkány és környéke turisztikai attrakciói – látványosságok leírása és fotói 6 nyelven (magyar, német,
angol, cseh, horvát és olasz).

A Tourinform hálózat egyik célja, hogy irodái országszerte egységes arculattal, igényes megjelenéssel, garantált
vizualizációval, minőségi szolgáltatással működjenek, meggyőző és hiteles módon kommunikálják Magyarország
turisztikai ország márkáját, továbbá ehhez illeszkedve a desztinációs és helyi szintű márkaüzeneteket. A Tourinform
hálózat víziójának és céljainak megvalósításához az alábbi elvárások teljesültek:
Az Iroda személyzetének segítőkészsége, kedvessége, felkészültsége. Ez garancia arra, hogy a vendég megtapasztalja
a „visszahívó vendégszeretetet, illetve a Tourinformra jellemző emberközpontúságot. Az irodába betérő látogatók
(legyenek turisták vagy helyiek) egy olyan kellemes, barátságos vendégváró térbe érkeznek, amely biztos pontként
szolgál számukra, ha utazásuk, városi kirándulásuk, esetleg ügyeik intézése közben elakadtak, vagy információra van
szükségük. Függetlenül az iroda infrastrukturális adottságaitól, a fizikai környezet és a munkatársak attitűdje is azt
sugallja, hogy „itt szívesen látnak, itt tényleg törődnek velem!”.
A Tourinform Iroda egy turisztikai bemutatóterem, amely elsősorban a település/térség fogadószobája, kirakata,
ahol a vendég a helyi, térségi és nemzeti (országos) turisztikai kínálattal találkozik. Ilyen módon a Tourinform irodák
a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízható és hiteles turisztikai információs rendszerének végpontjai, ahol teljes
körű, naprakész és átfogó információs szolgáltatás, orientálás, értékesítés, vendégigény felmérés, márkaközvetítés
zajlik, a választás szabadságát is megadva az utazók számára az információs források terén.
Az Iroda – az adatgyűjtő területére vonatkozóan – a helyi személyes információszolgáltatásban, a kiadványok
befogadásakor, a telefonos és elektronikus információszolgáltatásban, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatbázis
(NETA) frissítésekor az adatgyűjtő területének turisztikai szolgáltatóiról versenysemlegesen szolgáltat információt.
A Tourinform Iroda alapvető feladata a belföldi és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság versenysemleges,
naprakész és átfogó tájékoztatása a települési, térségi és országos turisztikai kínálatáról – látnivalókról, turisztikai
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szolgáltatókról, programgazdákról, szolgáltatásokról, programokról – a működési terület megismertetése, jó
hírnevének erősítése.
A Tourinform Iroda napi munkája során folyamatos szakmai kapcsolatot tart az adatgyűjtő területen található
turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szállásadókkal, a különböző szervezetekkel, intézményekkel.
A látogatók számára nyújtott legjelentősebb szolgáltatásaink:
•

magyar és idegen nyelvű tájékoztatás

•

ingyenes turisztikai kiadványok és térképek

•

kerékpárkölcsönzés

•

ajándéktárgyak- és kozmetikumok értékesítése

A Fenntartó, Információs- és Értékesítő Pavilont / Szuvenír Shopot (Árusító) üzemeltet a Harkányi Gyógy- és
Strandfürdő területén, ahol a vendégek ajándéktárgyakat, képeslapokat, törölközőket, fürdőköpenyeket és a harkányi
gyógyvízből készült kozmetikumokat vásárolhatnak.

2. Az intézmény műszaki állapotának bemutatása
Művelődési ház:
Az Intézmény székhelyéül szolgáló Kossuth Lajos utca 2/A. szám alatt található épületegyüttes a 2021-es évben,
az előző évhez hasonlóan, azonos okokból kifolyólag beruházni, felújítani nem tudott. A nélkülözhetetlen
beavatkozásokat leszámítva, csak állagmegóvást végeztek az épületben.
Műszaki problémák és felújításra váró helyiségek:
−

Tetőszerkezet szigetelésének javítása beázások ellen, külső bádogos munkálatok

−

Játszóház tetőszerkezetének javítása, esővíz elvezetésének kijavítása, valamint a csatornák felújítása

−

Főbejárat melletti tárgyaló iroda mennyezetének javítása

−

Családsegítő iroda felújítása

−

1-es és 2-es lépcsőház beázások utáni felújítása

−

Nagyterem vészkijáratok vakolatomlásának javítása

−

Nagyterem burkolat felújítása, karbantartása

−

Konyha és konyharaktár teljes körű felújítása, HACCP szabványosítás

−

Takarítói öltöző átalakítása, dolgozói szociális helységgé, teljes felújítás szükséges

−

Fsz-i raktárhelyiség „Páncélos” biztonságtechnikai felújítása, modernizálása

−

Harka terem szekrények javítása, zárcsere

−

Elektromos hálózat fejlesztés utáni felújítás, folyosók festetése

−

Ifjúsági Klub ajtó csere

−

Mozgáskorlátozott mellékhelyiségek felújítása

−

Irodahelységek klímatizálása

−

Alaksori helységek és folyosó teljes rekonstrukció

−

Sör- Pince teljes rekonstrukció és/vagy új funkcióval történő kihasználása.

Felújításra váró helyiségek állapota és a felújítás várható ideje:
−

Lépcsőházak javítása, 2022. április – használható
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−

Nagyterem javítások, 2022. június – használható

−

Játszóház javítás, 2022. október – használható

−

Takarítói öltöző felújítás, ismeretlen – funkcionálisan nem használható

−

Folyosók festése, javítások, 2022. január és május – használható

−

Fsz-i raktár felújítása, ismeretlen – funkcionálisan használható

−

Tetőhöz kapcsolódó problémák javítása, felújítása, 2022 év végéig – elégtelen

−

Irodák klímatizálása, 2022. ősz – szükségszerű fejlesztés

−

Egyéb karbantartási munkálatok, javítások, 2023-tól – elégséges állapottól

−

Szekrények, ajtók felújítása, 2022. február – használható

−

Konyha felújítása, ismeretlen – elégtelen, csak dolgozók részére teakonyhaként

−

Alagsor felújítása, ismeretlen – elégtelen, csak engedéllyel rendelkezők részére, raktározás

−

Családsegítő iroda, 2023. év vége – nem élvez prioritást, állandóan nincs kihasználva

−

Fűtésrendszer felújítása a teljes épületben, 2022. ősz – szükségszerű, alternatív rendszer kell

−

Vízhálózat és szennyvízelvezetők felújítása, 2024. tavasz – szükségszerű, öregedő rendszer.

Városi Házasságkötő és Díszterem (volt Bolgár Múzeum):
Műszaki problémák és felújításra váró helyiségek:
−

Tetőszerkezet szigetelésének javítása beázások ellen,

−

Raktárhelységek fejlesztése, bővítése

−

Fűtésrendszer befejezése

Felújításra váró helyiségek állapota és a felújítás várható ideje:
−

Szigetelési gondok javítása, 2023. június-augusztus – elégséges, nem akut

−

Raktárbővítés, rendezés, 2022. tavasz – elégtelen kialakítás és állapot

−

Fűtésrendszer befejezése, 2022. november – szükség esetén.

Terehegyi Faluház:
Műszaki problémák és felújításra váró helyiségek:
−

Tetőszerkezet szigetelésének javítása beázások ellen, cserepek pótlása

−

Felvizesedések, szigetelés felújítása

−

Festés, karbantartás

−

Villámhárító javítása

Felújításra váró helyiségek állapota és a felújítás várható ideje:
−

Szigetelési gondok javítása, ismeretlen – elégtelen, költségek horrorisztikusak méretűek.

−

Festés, karbantartás, 2022. március 25-ig. – használható

−

Villámhárító javítása, 2022. június-július.

3. A 2021. év beruházásai
Az Intézmény, a koronavírus negatív gazdasági hatásai miatt, a 2021. év során a tervezet beruházásait nem
előrelátható időintervallumig elhalasztotta.

4. Kulturális rendezvények:
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Programjainkkal értéket közvetítünk a résztvevők számára oly módon, hogy a közösséghez tartozást és a
közösségi és értékátadó együttlétet tartjuk fontosnak rendezvényeinken, függetlenül attól, hogy épp egy szilveszteri
bál, farsangi bál, családi nap, fürdő vagy szüreti fesztivál, kvíz est, egészségmegőrző előadások, óvodai és iskolai
rendezvény, hangversenyek, tér-zene, szabadtéri bál vagy csak magán rendezvényről van szó. Ezen listát az év során
vagy 320 tételig sorolhatjuk átlagosan, mivel nagyrészük hagyományosan több éve kerülnek megrendezésre.
Rendezvényeinket a város és a környék minden lakója, az ide látogató vendégek látogatják. Törekszünk minden
korosztály számára jó hangulatú, közösségi rendezvényeket biztosítani, ahol erősödhet a közösséghez tartozás érzése,
a szórakozás és szellemi, lelki felfrissülés megtartó ereje. Lehetőséget biztosítunk különböző közösségeknek,
kisebbségi önkormányzatoknak, nyugdíjas klubnak, önszerveződő csoportoknak rendezvényeik, előadásaik
megtartására, támogatjuk azokat eszközökkel, helyszínnel, anyagi erőforrással.
Rendezvényeink jó alkalmakat biztosítottak a közösségek kohéziójára, hiszen az előkészületek, a közös szervező
munka, a fellépő csoportok jó hangulatú próbái a közösségi érzést erősítik.
Szervezett, kötött formákban biztosítottunk minőségi időtöltést a közösségeknek, a településre érkező
vendégeknek, érdeklődőknek a programokon, legyen szó akár adventi vagy épp nyári rendezvény előkészület
időszakában tartott rendezvényről.
A Művelődési ház biztosít székhelyet a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Der Harkányer
Singvögel Khor-nak, a Harkányi Hagyományőrző Csoportnak (2021), a Harka Táncegyüttesnek, a Harkányi
Nyugdíjas Klubnak, a Harka Dalkörnek és a Csak Apa Kedvéért Zenekarnak.
Rendezvényeinket, a szervezők városunk különböző pontjaira szervezik, így nem csak az ide érkező vendégek,
hanem a helyi és lokális kistérségben élők is jobban megismerhetik, felfedezhetik településünket, annak értékeit.
A Katolikus Plébánia és a Református Felekezet által szervezett rendezvényeknek helyt biztosítunk és
támogatjuk. Továbbá ezeken felül, a Villányi Családsegítő számára állandó jelleggel termet és egy saját 5 fős irodát
biztosítunk.
Az Intézményben működő önszerveződő csoportokat, Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület néven
összefogtuk, mivel jelentős szerepet töltöttek be a város kulturális életében, fellépéseikkel gazdagították a zenei,
hagyományőrző közösségi életet. 2021 júliusától folyamatosak voltak a komolyzenei és igényes könnyűzenei
koncertek, hangversenyek, melyeknek állandó helyszínéül a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő mellett a Harkányi
Termelői Piac lett. Ezek megvalósításában kimondottan nagy segítség lett a Tér- Zene Programhoz történő
csatlakozás. 22 koncert valósult meg ennek a pályázatnak köszönhetőn, 2022-től további 28 alkalomra van
támogatásunk.
2021-ben a megrendezhető rendezvények száma és fajtája erősen korlátozott volt, a jogszabályi kötelmek és a
szükséges erőforrások hiánya miatt, nem tarthattuk meg a két nagy fesztiválunkat, így egyfajta hibrid megoldásként,
az augusztus 20-i hosszúhétvége keretein belül, a Nemzeti Ünneppel egybekötve a város Fürdőjét helyszínül
használva került megrendezésre a XXVI. Harkányi Szüreti Fesztivál. Megközelítőleg 22.000 fő vett részt a
rendezvényen. Ezen felül több kisebb báli est, családi nap, valamint zenés éjszakai fürdő került megszervezésre, a
már említett állandó jellegű térzenei programokon felül. Az Adventi időszakban egy hónapos korcsolyapályával
egybekötött rendezvényeink voltak.
A megnevezett programokon résztvevők köre, száma nem meghatározható, de nem túlzás a 30 ezer fő említése
a fesztivállal. A művészi/önszerveződő közösségben tartott próbákon, rendezvényeken, egyéb összejöveteleiken, 152
alkalommal, körülbelül 700 fő vett részt. Szabadtéri mozikon és Adventi filmvetítéseken mintegy ezer fő vett részt.
Térzenei előadásokon 1800 fő. De kiemelhetnénk az idősek napi rendezvényünket és a külsős szervezéseket.
Az Intézmény, saját szervezésű rendezvényeinek, kiállításainak és egyéb műsorainak összes látogatójának
létszáma, a kulturális statisztika alapján, valamivel meghaladta tízezer főt (10.060).
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A fent felvázoltakon kívül, nem hanyagolható el mindezeknek a negatív oldala is. A 2021-es évben, több mint
123 csoportfoglalkozás, 74 terembérlet, 8 lakodalom, 11 báli és 42 családi rendezvény került visszamondásra,
lemondásra. Az Intézmény tervezett bevételei, körülbelül 2,5 - 3 millió forinttal csökkentek ez által. Utóbbi
bevételkiesés nagyban befolyásolta a fenntarthatóságunkat, betervezett kisberuházásokat, de még a szükséges
karbantartásokat, javításokat is.
A látogatottsági adatok és az érdeklődök köre nagyban csökkent, az ifjúság és a fiatal felnőttek számára más
típusú rendezvényeket kell szervezni, úgy, hogy a meglévő helyi tradicionalistásba integrálhatók legyenek. A
közösség számára díjmentes Fesztiválok nem fenntarthatók, újragondolás szükségeltetik. Elmondható, a következő
években az igények és a rendelkezésekre álló erőforrások harcait fogják élni a közösségi rendezvények, valamint
azok szervezői, résztvevői.
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Pályázatok:
A szükségszerű állapotokat figyelmen kívül hagyva, a tárgy év során, intézményvezetői lobby és kapacitás
átcsoportosítás során, számos pályázatot készítettek elő a kollégák. Ezek közül, kiemelendő az alábbi hét nyertes:
Pályázatot kiíró

Pályázati kategória és

megnevezése

azonosítója
EMT-E-20
EMT-E-20-0195

EMT-TE-B-B-21
EMT-TE-B-B-21-0017

Pályázat témája

Elnyert támogatás
értéke

„A harkányi gyógyvíz
és az ördög szántotta

10.000.000,- Ft

hegy legendája”
Mobil színpad és
színpadfedés beszerzése

8.000.000,- Ft

Harkányba!
Szüreti Fesztivál

EMT-TE-B-A-21
EMT-TE-B-A-21-0284

megrendezése

EMT-TE-B-A-22

Harkány közösségi

EMT-TE-B-A-22-0061

életének újraindítása

1.000.000,- Ft

Harkányban

12.000.000,- Ft

A koronavírus
VI/5534/2020

negatív hatásai miatti

6.000.000,- Ft

kulturális támogatás
EMT-TE-B-A-21

Tér-zene program

EMT-TE-B-A-21-0199

Harkányban 2021

EMT-TE-B-C-22

Tér-zene program

EMT-TE-B-C-22-0001

Harkányban 2022

Összesen:

7.500.000,- Ft

5.000.000,- Ft
44.500.000,- Ft

5. Vezetői összefoglaló
Többfunkciós közművelődési intézményként, melyet a helyi Önkormányzat tart fent, 2021 évben is az
alapműködési feladatainkon kívül számos - a már több ízben említett COVID-19 elnevezésű világjárvány negatív
hatásaira történő reagálás – feladatott kellett ellátni. Immáron, nem elegendő a művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése közművelődési tevékenységeik és a tevékenységeik számára
helyszín biztosítása. Új eszközökkel, a régieket nem mellőzve feladatunk volt és lesz, a különböző csoportosulások
újraszervezése, a település kulturális életének fejlesztése. Szükséges a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása, valamint az ezekhez jelen korunkban elvárható mindennemű technikai- és segédeszköz
beszerzése.

HERENDI Ferenc
Igazgató

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
HU - 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+36 (72) / 480 - 459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com

Olyan településen működő intézményként, mely város, önmagát és intézményesült rendszerét elsődlegesen
turizmusból tartja fent, kimondottan nehéz két évet könyvelhet el világjárvány negatív hatásai után. Vélhetőleg, a
következő 4-5 év során is egyértelműen visszacsatolandó pont lesz ez a szervezet életében. Az Intézményi
Stratégiában felvázoltak alapján alaposabb kimutatásokkal igazolhatóan látszik a folyamat.
Az Önkormányzattal történő konzultációk után, mindenki számára elfogadható, új és hasznos feladatokkal
bővített Intézményünk, sikerrel beindította a megújult harkányi Tourinform Iroda működtetését, a hozzá kapcsolódó
árusítóhelyekkel. Ugyanakkor, kapacitás hiányában a szabadtéri illemhely üzemeltetését nem tudja a szervezet
vállalni. A 2021-es évi személyi állományunk, a kollégák hivatástudatának köszönhetően nehezen, de biztonságosan
el tudtuk látni a bővített feladatokat. A személyi állományunk nőtt, három fő a Tourinform alegységbe és egy új
Könyvtárvezető, aki egyben intézményvezető helyettesi pozíciót is betölti. A feladatokat lehetőségekhez mérten
átgondolva ennek viszonylatában leosztottuk. Ettől függetlenül számos nehézség alakult ki. Egyértelműen
kijelenthető, hogy a hét telephelyet, azok kötelező és többlet nyitvatartási idejükben 12 fő főállományú alkalmazottal,
beleértve a vezetőket is a létszámba, nem lehet fenntartani. A megnövekedet munkaidőt, már túlórával a törvényi
szabályozások figyelembevétele nélkül nem lehetséges működtetni, sőt a következő év során nyugdíjazás okán egy
fő távozik. Ennek okán, felül kell vizsgálni 2022 évben az Intézmény teljes struktúráját, majd annak viszonylatában
változtatni kell annak Szervezeti- és Működési Szabályzatán, ezzel elősegítve azt a tényt, miszerint módot kell találni
az állománynövelésre. Vezetőként, kollégáimmal egyetemben, segítjük a város összes szervezetének (Fürdő, Óvoda,
Önkormányzat – pénzügyi- és pályázati Osztály, Nemzetiségi Önkormányzatok) munkáját, együttműködünk a város
egyesületeivel, támogatjuk a tevékenységüket és a munkájukat. Ezek mellett eleget teszünk kötelmeinknek. Továbbá,
az új helyzet hozta változásokra reagálva, újra építjük, fejlesztjük Harkány művelődő közösségeit.

6.

Pénzügyi beszámoló
Az Intézmény 2021. évre vonatkozó költségvetési beszámolóját a Harkányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
elkészítette, ami Harkány Város Képviselő-testületének 7/2022 (VI.31.) számú rendeletével, 2022.05.31. napján
elfogadásra került.

Harkány, 2022. május 31.

HERENDI Ferenc
Intézményvezető / igazgató

HERENDI Ferenc
Igazgató

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com
Harkány Város Képviselő-testülete
részére
Tárgy: a XXVII. Harkányi Szüreti Fesztivállal kapcsolatos döntések meghozatala.
Harkány, 2022-05-20
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Idén városunk, a pandémia kitörése óta, várhatóan először szervezheti meg hagyományos formában, a BajcsyZsilinszky utcában a XXVII. Harkányi Szüreti Fesztivált. A képviselő-testület korábbi döntése alapján, a
harkányi polgárokon, a 12 éven aluli kiskorúakon és a város és az intézmények protokoll vendégein kívül, a
látogatók az esemény első két napját belépőjegy megváltása után tudják majd látogatni. Jelen előterjesztés
keretében, szeretnék javaslatot tenni a fesztiválra történő belépőjegyek összegére. Emellett szeretném javasolni,
hogy a vásárszervezési feladatokkal, az előző gyakorlata alapján, a város képviselő-testülete a Kiss József
Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnokot bízza meg. Ezúton kérem a tisztelt képviselőket, hogy fontolják
meg, hogy a pandémia előtti években kialakult szokás szerint, a városi parkolási díjat elengedik-e a rendezvény
időpontjában.
A fesztiválra történő belépődíjak javasolt összegei és az értékesítéssel kapcsolatos javaslatok:
Partnerszállodák elővételes belépő árai:
•

2 napos: 2500 Ft

•

1 napi (pénteki/szombati): 1400 Ft

Elővételes jegyek árai:
•

Elővételes 2 napos belépő: 3000 Ft/fő

•

Elővételes napi belépő (pénteki/szombati napra): 1600 Ft/fő

Helyszíni jegyárak:
•

A helyszínen kizárólag napi belépő vásárolható!

•

Helyszíni napi belépő (pénteki/szombati napra): 2000 Ft/fő

Javaslatom szerint, elővételes jegyeket az interneten, a tixa.hu vagy a jegy.hu – természetesen ahonnan
kedvezőbb ajánlatot kapunk- weboldalakon értékesítsük. Előterjeszteném, hogy határozzuk meg, hogy az
elővételes jegyet Harkány területén, kizárólag a TOURINFORM Irodában és a strand területén lévő Árusító
Pontban és Információs pavilonban lehessen venni. Az elővételes jegyek értékesítési időtartamát, az alábbiak
szerint határoznám meg:

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A.
+3672/480-459
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com
• A partnerszállodák részére elővételes jegyeket 2022. 08. 14. napjáig,
•

Még az árusító pontokon, a 2022. 08. 25. napjáig lehessen értékesíteni.

Bízva pozitív elbírálásukban.

Tisztelettel:
HERENDI Ferenc
Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
intézményvezető

Tárgy:
Tájékoztatás
a
Harkányi
Gyógyfürdő
Zrt-vel
kapcsolatos
kérdésekben
Melléklet: Díjszabási táblázat

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI
BIZOTTSÁGÁNAK
2022. június 27. napi RENDES ÜLÉSÉRE
2.) napirendi pont

Előterjesztő:

Szilágyi Tibor, Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
igazgatósági tag

Az előterjesztést készítette:

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Véleményezésre megkapta:

----

Megtárgyalta:

----

Az ügyben korábban hozott határozat/hatályos
rendelet:

-----

Szükséges döntés:
------

Határozat/rendelet
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

Terjedelem:

3 oldal előterjesztés

Melléklet:

Díjszabási táblázat

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Polgármester látta:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. június 27. napján tartandó rendes
ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztatás a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel kapcsolatos
kérdésekben
ELŐTERJESZTŐ: Szilágyi Tibor, Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági tag
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. által rendelkezésre
bocsátott adatok és tájékoztatás alapján Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Bizottság!
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. két témában kérte a képviselő-testület tájékoztatását:
1.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. szolgáltatási díjai
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt., mint önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság a
pandémia alatt elfogadott kormányrendelet alapján 2020. óta nem emelhetett árat. Az áremelés
elmaradása, valamint az üzemeltetési költségek növekedése (gáz, villany árak piaci árának
drasztikus változása) a fürdő számára komoly pénzügyi kihívást jelentett. 2022. május 24.
napján meghozott 181/2022 (V.24.) Kormányrendelet alapján az önkormányzati és a többségi
önkormányzati tulajdonban lévő fürdők 2022. június 01. napjától ismét emelhetnek árat. A
Covid-19 világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt áremelési tilalom
miatt a szolgáltatási díjak emelése nélkül a társaságnak valamilyen pénzügyi megoldást kellett
találnia a villamosenergia, valamint a földgáz fogyasztói árának drasztikus emelkedése,
valamint a garantált bérminimum és a miniálbér 2022. év eleji jelentős mértékű emelése miatti
többletkiadások fedezetére. A szolgáltatási díjak emelése nélkül ezek az emelkedett költségek
ellentételezésére alkalmazott intézkedések (pl. hitelfelvétel) csak átmenetileg jelentettek
megoldást. A jegyárak emelése elkerülhetetlen, mert a fürdő szolgáltatásainak változatlan áron
tartása esetén jelentős hiánnyal kell számolnia a Társaságnak.
A szolgáltatási díjak változása kiterjed a fürdő valamennyi szolgáltatására beleértve a
társadalombiztosítási szervek által támogatott szolgáltatásokat is. Az előterjesztéshez csatolt
táblázat a 2022. 07. 01. napjától hatályos, tervezett árakat tartalmazza.
Megjegyzendő, és a híradásokból ki is tűnik, hogy a harkányi intézkedés nem példa nélküli, a
fürdők áremelési kényszere országos gyakorlat.
A kérdést a Zrt. Felügyelőbizottsága is tárgyalta, amelynek eredményéről az előterjesztő szóban
ad tájékoztatást a képviselő-testületnek.
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A fentiek alapján a kérjük a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést tekintse át, majd foglaljon
állást a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2022. július 01. napjától érvényes szolgáltatási díjainak
emelése tárgyában!

1.) Határozati javaslat
Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2022. július 01. napjától érvényes szolgáltatási díjairól
Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága a Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7815
Harkány, Kossuth. L. u. 7., cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060174) 2022. július 01. napjától
érvényes szolgáltatási díjaira vonatkozó előterjesztés és a csatolt díjszabási melléklet tartalmát
megismerte, ezt követően a díjemelés kérdésében a Képviselő-testület számára az alábbi
javaslatot teszi:
a.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2022. július 01. napjától érvényes, előterjesztéshez csatolt
melléklet szerinti emelt szolgáltatási díjak bevezetését támogatja.
VAGY
b.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2022. július 01. napjától érvényes, előterjesztéshez
csatolt melléklet szerinti emelt szolgáltatási díjak bevezetését nem támogatja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester, HGYF Zrt. Igazgatóság

2.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hőszolgáltatásának felülvizsgálata
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a kutakból nyert vizek hűtéséből származó hőenergiát biztosít
harmadik személyek részére. A fürdő létesítményeinek bővítése, valamint a megnövekedett
saját hőfogyasztás miatt a szolgáltatási rendszer egyensúly megbomlott. A korábbi években
kialakított rendszer szerint a fürdő a számára nem hasznosítható hőenergiát adta át harmadik
személyek részére. A saját infrastruktúráinak hőellátási igényének változása és a
rendszeregyensúly visszaállítása miatt szükséges volna a teljes hőenergetikai ellátás
felülvizsgálatára. Az előzetes kalkulációk alapján felmerült annak lehetősége, hogy a teljes
rendelkezésre álló kapacitás saját felhasználással leköthető lenne. A fürdő gazdasági érdeke azt
támasztja alá, hogy a kutakból származó vizek hűtéséből felszabaduló hőenergiát a fürdő
elsődlegesen saját felhasználására használja fel, így más jelenleg rásegítő jelleggel alkalmazott
energiaforrás felhasználása mellőzhető lenne. Ezzel feltehetőleg kisebb költség mellett lenne
biztosítható a fürdő hőellátása. A harmadik személyek részére jelenleg külön szerződéssel
biztosítja a hőigényt a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
Célszerű volna a harmadik személyek számára biztosított hőszolgáltatási megállapodásokat
felmondani és a fürdő saját hőigényének ismeretében kizárólag a saját célra fel nem használt
hőmennyiség keretéig új feltételek szerint az érintett személyekkel leszerződni, amennyiben a
hőszolgáltatás egyéb jogszabályi feltételei is fennállnak.
A hatályos hőszolgáltatási szerződés szerint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 30 napos felmondási
idő mellett fűtési időszakon kívül egyoldalú nyilatkozattal mondhatja fel a szerződéseket.
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A kérdést a társaság felügyelő bizottsága is tárgyalja, a bizottság döntésének eredményéről az
előterjesztő a képviselő-testület ülésén szóban ad majd tájékoztatást.
A fentiek alapján kérjük a T. Bizottságot, hogy a kérdést tárgyalja meg és az alábbi határozati
javaslatot fogadja el.

2.) Határozati javaslat
Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hőszolgáltatásának felülvizsgálatáról
Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága a Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7815
Harkány, Kossuth. L. u. 7., cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060174) hőszolgáltatásának
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés tartalmát megismerte, és a kérdésben a Képviselő-testület
számára az alábbi javaslatot teszi:
- A Bizottság a Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
felügyelőbizottságának erre irányuló felhatalmazása esetén egyetért azzal, hogy a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósága a döntés napján hatályban lévő valamennyi
hőszolgáltatási szerződést felmondja.
- A Bizottság a Harkányi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
felügyelőbizottságának erre irányuló felhatalmazása esetén egyetért azzal, hogy az
igazgatóság a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. saját hőmennyiség igényét vizsgálja felül és a
felülvizsgálat eredménye alapján a saját hőfogyasztást meghaladó hőmennyiségre
harmadik személyekkel hőszolgáltatási szerződést kössön, amennyiben annak egyéb
jogszabályi feltételei fennállnak.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Polgármester, HGYF. Zrt. Igazgatóság

Kelt: Harkány, 2022.06.22.
dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző
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Kód

JEGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE

Értékesített
mennyiség 2022. 04. 01.-től 2022. 07. 01.-től
2019-ben
V3
Harkányi Gyógyfürdő és Vízivilág

0323 Felnőtt jegy

48244

4 400

5 100

0326 Kedvezményes

37469

3 500

4 100

0300 Kilépőjegy

1252

600

700

0328 Felnőtt bérlet (7 alkalom)

1312

26 400

30 600

0310 Kedvezményes

5723

21 000

24 600

Családi, 2 felnőtt és 1 gyermek (gyermek 14
0104 éves koráig vásárolható a család tagjai lehetnek
a nagyszülők az unokákkal is)

5238

9 850

11 500

0101 Családi plusz gyermek

3654

2 500

3 000

1323 Délutános (14:00-tól)

32734

3 600

4 200

39048

2 800

3 300

2 500

2 900

Délutános kedvezményes (14:00-tól)
Esti (zárástól visszaszámított 3 óra)
0401 Felnőtt jegy

30248

STRAND
2 900

3 400

0402 Kedvezményes

14156

2 300

2 700

325
498

17 400
13 800

20 400
16 200

17662

6 700

7 800

0105 Családi plusz gyermek

15256

1 500

1 800

1401 Délutános (15:00 órától)
Délutános kedvezményes (15:00 órától)
1404 Esti jegy (17:00 órától)

16082
3412
3104

2 400
2 100
1 500

2 800
2 400
1 800

0

600

700

0405 Felnőtt bérlet (7 alkalom)
0406 Kedvezményes bérlet (7 alkalom)
Családi, 2 felnőtt és 1 gyermek (gyermek 14
0108 éves koráig vásárolható a család tagjai lehetnek
a nagyszülők az unokákkal is)

0300 Kilépőjegy

KIEGÉSZÍTŐ JEGYEK (napi jeggyel együtt érvényesek)
ÁTLÉPŐ JEGYEK a Harkányi Gyógyfürdő és Vízivilágba
0301 Felnőtt jegy

685

1 500

1 800

0306 Kedvezményes

562

1 200

1 500

1301 Délutános felnőtt
Délutános kedvezményes

638
687

1 200
700

1 500
1 000

0312 Átlépő jegy, kezelésre (1 órás) kaució=1600.-Ft

110

1 300

1 700

4125 Orvosi vizsgálata I.
1125 Ellenőrző orvosi vizsgálat II.

GYÓGYSZOLGÁLTATÁSOK
116
9 950
0
4 900

11 500
5 700

Elektroterápia ( max. 10 perc )
4122 Gyógymasszázs ( 20 perc )
4181 Gyógymasszázs ( 40 perc )
4140 Csoportos gyógytorna ( 6 fő részére 20 perc )
4139
4152
4153
4151
4123

Egyéni gyógytorna ( 1 fő részére 20 perc )
Iszapkezelés ( 15 perc )
Szénsavas fürdő ( max. 15 perc )
Száraz szénsav kezelés (max. 15 perc)
Tangentor kezelés ( 15 perc )

4671 Lymphdrainage (20 perc) (Kézi nyirokmasszázs)

458
2653
2180

2 800
3 300
4 600

3 300
3 900
6 500

17

2 500

2 900

60
595
0
0
47

3 800
3 700
2 800
2 200
3 400

4 900
4 300
3 300
2 900
4 000

0

2 800

3 300

Lymphdrainage ( 40 perc ) (kézi
nyirokmasszázs)
4138 Egyéni víz alatti torna ( 1 fő részére 20 perc )

0

4 900

5 500

29

3 900

4 900

4137 Csoportos víz alatti torna ( 5 fő részére 20 perc )

14

1 900

2 200

4169

Paraffin pakolás
4122
4181
4134
4133
4101
6105
6123
800
802

Masszázs ( 20 perc )
Masszázs ( 40 perc )
Talpmasszázs (20 perc )
Talpmasszázs (40 perc )
Kádfürdő ( 1 óra )
Paraffin pakolás
Páros masszázs (40 perc)
Pedikűr
Manikűr

7156 Bemondás
Reklám bemondás (14.00-15.00 óráig, és
7158
gyógytorna alatt szünetel)
7557 Lepedő
Törölköző (igazolással vagy kaucióval=1500.7553
Ft)
5069 Zárható szekrény napi (kaució=1500.-Ft)

22
3 300
3 800
FRISSÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
0
3 300
3 900
0
4 600
6 500
68
2 800
3 200
14
4 000
5 900
133
800
1 000
22
3 300
3 800
74
7 000
11 900
453
3 600
4 200
70
2 400
2 800
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
11
800
1 000
0

7 000

8 200

666

600

1 000

126

1 000

1 200

5157

700

800

202

4 200

4 800

5645
6020
7049
4372
0

500
1 200
1 200
1 200
7 200

600
1 400
1 400
1 400
8 400

5068 Kabinbérlet napi STRAND (kaució=1500.-Ft)

0

1 100

1 300

5268 Kabinbérlet heti STRAND (kaució=1500.-Ft)
5055 Hintaágy napi bérlet(kaució=1500.-Ft)
5255 Hintaágy heti bérlet (kaució=1500.-Ft)

298
1900
108

6 600
1 700
10 200
TB BELÉPŐK

7 800
2 000
12 000

20279

1 700

2 500

TB medencefürdő általános, 02 Gyógykádfürdő gyógykezelés igénybevétele esetén

15339

1 400

2 050

TB medencefürdő Közgyógyellátottak részére (5
órán belüli kilépés esetén a visszatérítés 2050.4900
Ft, 5 órán túli tartózkodás esetén visszatérítésre a
közgyógyellátott nem tarthat igényt)

4

1 400

2 050

5269 Zárható szekrény heti bérlet (kaució=1500.-Ft)
5070
5057
5056
5059
5259

Órás szekrény napi (Kaució=1000 Ft.)
Pihenőágy GYÓGY napi (kaució=1000.-Ft)
Pihenőágy STRAND napi (kaució=1000.-Ft)
Kabinbérlet napi GYÓGY (kaució=1500.-Ft)
Kabinbérlet heti GYÓGY (kaució=1500.-Ft)

4000 TB medencefürdő általános, 02 Gyógykádfürdő,
4090

TB medencefürdő Közgyógyellátottak délutános
13.00 órától
4300 TB medencefürdő komplex esetén
TB medencefürdő komplex Közgyógyellátottak
4700
részére
1701

4052
4053
4022
4023
4037

03 Iszap kezelés
05 Szénsavas fürdő
06 Masszázs
07 Tangentor kezelés
08 Víz alatti gyógytorna
09 Komplex kezelés - (3 db kezelés, melyhez
4576 szükséges TB komplex medecefürdő belépő
váltása is)

1431

0

0

13719

1 400

2 050

0

0

0

TB SZOLGÁLTATÁSOK
2076
900
225
600
11769
900
1251
600
0
600

1 800
1 200
1 800
1 200
1 200

33064

2 800

1 300

WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK
4115
6115
4116
4117
4112
4118
4119
4170
6341
6342
6347
6349
6379
6350
6124
6303
4213
6108

Illóolajos masszázs (a vendég által választható
olajjal) (20 perc)
Illóolajos masszázs (a vendég által választható
olajjal) (40 perc)
Testmasszázs vákuummal (20 perc)
Testmasszázs mézzel (20 perc)
Csokoládékrémmasszázs (40perc)
Fülgyertya kezelés (40perc)
Köpöly kezelés (20 perc)
Lymphdrainage (40 perc)
Migrén masszázs (20 perc)
Menedzser masszázs (20 perc)
Melengető illatmasszázs (Zsálya, rozmaring,
grapefruit) (20 perc)
Hűsítő masszázs (20 perc)
Hűsítő masszázs (40 perc)
Gyermek masszázs (20 perc)
Cellulit - zsírégető masszázs ( 40 perc)
Bemer terápia általános
Bemer terápia speciális
Hullám masszázs részleges
(gépi nyirokmasszázs)

6109 Hullám masszázs teljes (gépi nyirokmasszázs)
6125 Lávaköves masszázs 40 perc
4113 Karbamidos testápoló masszázs 40 perc
8401
8402
8403
8404
8405

20

3 400

4 100

69

4 700

6 800

8
8
14
61
27
0
2
11

3 100
3 100
4 300
2 400
2 400
4 900
3 100
3 100

3 600
3 600
5 900
3 200
2 800
5 900
3 600
3 600

1

3 300

3 800

1
3
17
20
85
13

3 200
4 700
2 800
4 200
1 900
2 800

3 700
5 900
3 300
5 900
2 200
3 300

13

3 100

3 600

3

4 900

5 900

0
4 200
5 900
11
3 200
5 900
KAUCIÓS JEGGYEL ELÉRHETŐ SPORTESZKÖZÖK
Focilabda (igazolás vagy kaucióval=2300 Ft)
0
2 000
2 300
Strandröplabda
(igazolással
vagy
0
2 000
2 300
kaucióval=2300 Ft)
Pingpongütő (igazolással vagy kaucióval=2300
82
2 000
2 300
Ft)
Pingpongasztalra
háló
(igazolással vagy
1
500
600
kaucióval=600 Ft)
Pingpong labda (igazolással vagy kaucióval=200
36
100
200
Ft)

%-os emelés Nominális emelés

Várható
bevételnövekedés

V3
Harkányi Gyógyfürdő és Vízivilág
115,91%

700

14 352 590

117,14%

600

9 554 595

116,67%

100

53 210

115,91%

4 200

2 341 920

117,14%

3 600

8 756 190

116,75%

1 650

3 673 148

120,00%

500

776 475

116,67%

600

8 347 170

117,86%

500

8 297 700

116,00%

400

0

117,24%

500

6 427 700

117,39%

400

2 406 520

117,24%
117,39%

3 000
2 400

414 375
507 960

116,42%

1 100

8 256 985

120,00%

300

1 945 140

116,67%
114,29%
120,00%

400
300
300

2 733 940
435 030
395 760

116,67%

100

0

120,00%

300

87 338

125,00%

300

71 655

125,00%
142,86%

300
300

81 345
87 593

130,77%

400

18 700

115,58%
116,33%

1 550
800

76 415

STRAND

SZÍTŐ JEGYEK (napi jeggyel együtt érvényesek)
JEGYEK a Harkányi Gyógyfürdő és Vízivilágba

GYÓGYSZOLGÁLTATÁSOK

117,86%
118,18%
141,30%

500
600
1 900

97 325
676 515
1 760 350

116,00%

400

2 890

128,95%
116,22%
117,86%
131,82%
117,65%

1 100
600
500
700
600

28 050
151 725
0
0
11 985

117,86%

500

0

112,24%

600

0

125,64%

1 000

12 325

115,79%

300

1 785

115,15%

500

4 675

118,18%
141,30%
114,29%
147,50%
125,00%
115,15%
170,00%
116,67%
116,67%

600
1 900
400
1 900
200
500
4 900
600
400

0
0
11 560
11 305
11 305
4 675
154 105
115 515
11 900

125,00%

200

935

117,14%

1 200

0

166,67%

400

113 220

120,00%

200

10 710

114,29%

100

219 173

114,29%

600

51 510

120,00%
116,67%
116,67%
116,67%
116,67%

100
200
200
200
1 200

239 913
511 700
599 165
371 620
0

118,18%

200

0

118,18%
117,65%
117,65%

1 200
300
1 800

151 980
242 250
82 620

147,06%

800

6 894 860

146,43%

650

4 237 399

146,43%

650

1 105

FRISSÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

TB BELÉPŐK

0,00%

0

0

146,43%

650

3 789 874

0,00%

0

0

200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%

900
600
900
600
600

794 070
57 375
4 501 643
319 005
0

215,38%

1 500

21 078 300

120,59%

700

5 950

144,68%

2 100

61 583

116,13%
116,13%
137,21%
133,33%
116,67%
120,41%
116,13%
116,13%

500
500
1 600
800
400
1 000
500
500

1 700
1 700
9 520
20 740
4 590
0
425
2 338

115,15%

500

213

115,63%
125,53%
117,86%
140,48%
115,79%
117,86%

500
1 200
500
1 700
300
500

213
1 530
3 613
14 450
10 838
2 763

116,13%

500

2 763

120,41%

1 000

1 275

140,48%
184,38%

1 700
2 700

0
12 623

115,00%

300

0

115,00%

300

0

115,00%

300

10 455

120,00%

100

43

200,00%

100

1 530

TB SZOLGÁLTATÁSOK

WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK

ÓS JEGGYEL ELÉRHETŐ SPORTESZKÖZÖK

127 606 718

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2022 évi

költségvetésének módosítása

Melléklet: rendelet módosítás tervezet,
táblázatok

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI,
KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁGÁNAK
2022. június 27.-i ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Urmankovics Ágota
pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Urmankovics Ágota
pénzügyi osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2022.06. 27-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

2/2022.(II.11.) sz. rendelet

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Minősített többség

TERJEDELEM:

2 oldal előterjesztés
Rendelet tervezet
+ táblák

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. június 27. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
módosítása
ELŐTERJESZTŐ: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
Tisztelt Bizottság!
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 147.§ (1)
értelmében 2022.június 30-ig nem lehetett a térítési díjakat megemelni.
Utoljára 2020. március 1-től változtak a díjak. Az infláció és a két év alatt bekövetkezett
gazdasági hatások (pl. kötelező minimálbér-emelés) hatására mindenképpen szükséges az
emelés.
Az éves költségvetési rendelet 18-21 számú mellékletei tartalmazzák a díjmegállapításokat,
melyből a 17-19-as mellékletek főként a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és
Sportcsarnok intézmény díjait tartalmazza. Herendi Ferenc intézmény vezető úr javaslatára a
Sportcsarnok, valamint a Művelődési Ház bérleti díjainak, az eszközök bérleti díjainak,
valamint a szüreti fesztiválhoz kapcsolódó bérleti díjaknak a növelését tartalmazza az
előterjesztés. A hirdetési díjak vonatkozásában a táblák esetében1500 Ft-os emelést tartalmaz
a javaslat, illetve a sajtó hirdetésnél a felére kívánják lecsökkenteni a díjat. Nem tartalmazza
az előterjesztés a könyvtár díjait magába foglaló 19-es mellékletet, mert ott nem kívánnak
változtatni a mértékeken. Az intézmény vonatkozásában az új díjtarifa 2022. augusztus 1-től
kerül bevezetésre.
A szociális étkezés megállapított térítési díj összegét a 21-es melléklet tartalmazza. Az
ellátottaknak 2020 március 1-től 500,-Ft-ot kellett fizetniük. Javasoljuk, hogy a mellékletben
kimutatott számítás alapján a szociális étkezés intézményi térítési díja 2022. szeptember 1-től
700,-Ft legyen.
A gyermekétkeztetés és az önkormányzati lakások bérleti díjainak felülvizsgálata is
folyamatban van, ezen tárgykörökről egy későbbi előterjesztés keretében fogjuk tájékoztatni a
T. Képviselő-testületet.
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Döntés Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2022.
évi
költségvetéséről
szóló
2/2022.(II.11.) sz. rendelet módosításáról
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Harkány
Város
Önkormányzat
Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága
Harkány
Város
Önkormányzat
2022.
évi
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
fogadja el a 2/2022. (II.11.) sz. önkormányzati rendelet
előterjesztés szerinti tartalommal történő módosítását.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, jegyző, pénzügyi ov.
azonnal

Harkány, 2022. 06.23.
Baksai Endre Tamás
Polgármester

Urmankovics Ágota
Pénzügyi osztályvezető

Előzetes hatásvizsgálat
a 2022. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.
1. A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:
A települési önkormányzat biztosítja a szociális étkezést a településen, az intézménye által biztosítja a kulturális
feladatok ellátását és a sportcsarnok működtetését. Ahhoz, hogy a szociális étkezés feladatát ellássa, és az
intézménye működni tudjon a vészhelyzet következtében megemelkedett kiadásokkal, a bevételeket is rendezni
kell.
b) a rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet hozzájárul a szociális, kulturális és
sportfeladatok zökkenőmentes megvalósításához, az ellátás színvonalának megtartásával, ami pozitív
hatással van a lakosság szociális körülményeire, egészségi állapotára.
c) a rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletmódosítás szociális étkeztetést
érintő részei jelentős adminisztratív terhet rónak a Hivatalra, mert az összes ellátott vonatkozásában felül kell
vizsgálni a megállapodásokat.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:
A kiadások és bevételek alakulásának racionalizálása, díjemelés.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Harkány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18.
melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21.
melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
2. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

1. melléklet
„17. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 17.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2

2. melléklet
„18. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 18.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3

3. melléklet
„21. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 21.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 147§ (1)
értelmében 2022.június 30-ig nem lehetett a térítési díjakat megemelni.
Utoljára 2020 március 1-től változtak a díjak. Az infláció hatására vált szükségessé az emelés.

Az éves költségvetési rendelet 18-21 számú mellékletei tartalmazzák a díjmegállapításokat,
melyből a 17-19-as mellékletek főként a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok
intézmény díjait tartalmazza. A jelen módosítással a Sportcsarnok, valamint a Művelődési Ház
bérleti díjainak, az eszközök bérleti díjainak, valamint a szüreti fesztiválhoz kapcsolódó bérleti
díjaknak a növelése valósul meg. A hirdetési díjak vonatkozásában a táblák esetében 1500 Ft-os
emelés történt, illetve a sajtó hirdetésnél a felére csökken a díjat. A könyvtár díjai nem változnak.
Az intézmény vonatkozásában az új díjtarifa 2022. augusztus 1-től kerül bevezetésre.
A szociális étkezés megállapított térítési díj összegét a 21-es melléklet tartalmazza. Az ellátottaknak
2020 március 1-től 500,-Ft-ot kellett fizetniük. A kimutatott számítás alapján a szociális étkezés
intézményi térítési díja 2022. szeptember 1-től 700,-Ft-ban kerül megállapításra.
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Bérleti díjak
17. melléklet az 2 /2022. ( II. 11 .) rendelethez

Sportcsarnok
2020. testületi határozattól
hét közben
hétvégén

Megnevezés

Nagyterem igénybevételi díja
- Magánszemélyeknek
- Jogi személyeknek
- Teniszezés, lábteniszezés céljára
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő
Sportegyesület, HDSE ) edzéseinek,
mérközéseinek bérleti díja
Sportcsarnok belterületén reklámfelület
értékesítése
Harkányi Sportegyesületek
rendezvényeinek díja
Műfűves pálya bérleti díja

17 órától

Kisterem bérleti díja
Konditerem terembérlet
egyéb eszközök raktározása
Rendszeres sporttevékenység tartása
(TRX, Kick-Boksz, Aerobic)
Egész napos sportnap szervezése
Kiállítás
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében
méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt
adhat. Kivéve konditerem terembérleti díj.

5000 FT/óra
5250 FT/óra
17-ig: 3650 Ft/óra

5000 Ft/óra
6250 Ft/óra
17-ig: 3650 Ft/óra

1500/alkalom

2500/alkalom

1500 Ft/óra
5150 FT/óra
2150 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
6000 Ft/hó

2500 Ft/óra
6150 Ft/óra
2150 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
6000 Ft/hó

1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA
2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA

15000 Ft/hó

35000 Ft/nap

2021

2022

hét közben

hétvégén

hét közben

hétvégén

5000 FT/óra
5250 FT/óra
17-ig: 3650 Ft/óra

5000 Ft/óra
6250 Ft/óra
17-ig: 3650 Ft/óra

5000 FT/óra
5250 FT/óra
17-ig: 3650 Ft/óra

5000 Ft/óra
6250 Ft/óra
17-ig: 3650 Ft/óra

1500/alkalom

2500/alkalom

1500/alkalom

2500/alkalom

1500 Ft/óra
5150 FT/óra
2150 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
6000 Ft/hó

2500 Ft/óra
6150 Ft/óra
2150 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
6000 Ft/hó

1500 Ft/óra
5150 FT/óra
2150 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
6000 Ft/hó

2500 Ft/óra
6150 Ft/óra
2150 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
6000 Ft/hó

1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA
2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA

15000 Ft/hó

35000 Ft/nap

35000 Ft/nap

1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA
2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA

15000 Ft/hó

35000 Ft/nap

35000 Ft/nap

2022.augusztus 1-től
hét közben
hétvégén

5000 FT/óra
6000 FT/óra
17-ig:4000 Ft/óra

5000 Ft/óra
6250 Ft/óra
17-ig: 4000 Ft/óra

2500/alkalom

3500/alkalom

2500 Ft/óra
5500 FT/óra
3000 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
8000 Ft/hó

3500 Ft/óra
6500 Ft/óra
3000 Ft/alkalom
3150 Ft/hó
8000 Ft/hó

1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA
2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA

15000 Ft/hó

35000 Ft/nap

50000Ft/nap

50000 Ft/nap

Bérleti díjak
A 2022. augusztus 1-től megállapított bérleti díjak.
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Művelődési Ház

- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és
nagyterem egységesen: terembérlet
- Nagyterem rendezvények ( bál, koncert)
- Lakodalom
Konyhahasználat
Ügyeleti díj, rendezvény napján
Eseti rendezvényen kivüli ügyeleti díj,
nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálok
díszitése)
kötelező takarítási díj
Mosogatási díj

2020

2021

2022

2022. augusztus 1-től

3950/óra

3950/óra

3950/óra

4950/óra

80000 Ft/alkalom
Harkányi
Vidéki
85 000 Ft
125 000 Ft

80000 Ft/alkalom
Harkányi
Vidéki
85 000 Ft
125 000 Ft

80000 Ft/alkalom
Harkányi
Vidéki
85 000 Ft
125 000 Ft

90000 Ft/alkalom
Harkányi
Vidéki
100 000 Ft
150 000 Ft

22500 Ft +ÁFA / alkalom

22500 Ft +ÁFA / alkalom

22500 Ft +ÁFA / alkalom

25000 Ft +ÁFA / alkalom

2250 Ft+ÁFA/ óra

2250 Ft+ÁFA/ óra

2250 Ft+ÁFA/ óra

3000 Ft+ÁFA/ óra
20000 Ft+ÁFA/alkalom
3250 Ft+ÁFA/ óra

Terehegyi faluház *

- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és
nagyterem egységesen: terembérlet

2020

2021

2022

2022. augusztus 1-től

3250 Ft/óra

3250 Ft/óra

3250 Ft/óra

3750 Ft/óra

01.01-06.01. és
10.01.-12.31.

- Rendezvények( születésnap, családi nap,
halotti tor, keresztelő)

65 000 Ft / alkalom

45 000 Ft / alkalom

Harkányi

Vidéki

- Lakodalom
Konyhahasználat

60 000 Ft / alkalom
80 000 Ft / alkalom
nincs
nincs
15000 Ft+ÁFA

kötelező takarítási díj:

01.01-06.01. és
10.01.-12.31.

06.01.-09.30.

Helyi lakos: ingyenes
Helyi lakos: ingyenes
Helyi lakosoknak:
Helyi lakosoknak:
csak fűtést és takarítást
csak fűtést és takarítást
ingyenes, csak
ingyenes, csak
kell fizetni, fűtés
kell fizetni, fűtés
takarítási díjat kell
takarítási díjat kell
általánydíj 12500
általánydíj 12500
fizetni. Nem helyi
fizetni. Nem helyi
Ft+Áfa/alkalom
Ft+Áfa/alkalom
lakosoknak: 22 500 Ft /
lakosoknak: 22 500 Ft /
Nem helyi lakosnak:
Nem helyi lakosnak:
alkalom
alkalom
55000 Ft / alkalom
55000 Ft / alkalom

- Rendezvények ( bál, koncert)

Ügyeleti díj

01.01-06.01. és
10.01.-12.31.

06.01.-09.30.

65 000 Ft / alkalom

45 000 Ft / alkalom

Harkányi

Vidéki

Helyi lakos: ingyenes
Helyi lakosoknak:
csak fűtést és
ingyenes, csak
takarítást kell fizetni,
takarítási díjat kell
fűtés általánydíj
fizetni. Nem helyi
12500 Ft+Áfa/alkalom
lakosoknak: 22 500 Ft
Nem helyi lakosnak:
/ alkalom
55000 Ft / alkalom

60 000 Ft / alkalom
80 000 Ft / alkalom
nincs
nincs
15000 Ft+ÁFA

65 000 Ft / alkalom

45 000 Ft / alkalom

Harkányi

Vidéki

60 000 Ft / alkalom
80 000 Ft / alkalom
nincs
nincs
15000 Ft+ÁFA

Volt Bolgármúzeum

2019
- Vásárok, kiállítások, konferencia, nagyterem
egységesen: terembérlet
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi
nap)
- Rendezvények ( bál, koncert)
- Lakodalom
Ügyeleti díj
kötelező takarítási díj

Játszóház

Nyelvtanfolyamok
Előadások
Születésnap / gyerekzsür

2020

2021

3750 Ft/óra

3750 Ft/óra

3750 Ft/óra

4500Ft/óra

32500 Ft/alkalom

35000 Ft/alkalom

35000 Ft/alkalom

35000 Ft/alkalom

50000 Ft/alkalom

55000 Ft/alkalom
65000 Ft/ alkalom
nincs
15000 Ft+ÁFA

60000 Ft/alkalom
65000 Ft/alkalom
nincs
15000 Ft+ÁFA

60000 Ft/alkalom
65000 Ft/alkalom
nincs
15000 Ft+ÁFA

60000 Ft/alkalom
65000 Ft/alkalom
nincs
15000 Ft+ÁFA

80000 Ft/alkalom
85000 Ft/alkalom
nincs
20000 Ft+ÁFA

2019
3250 Ft/óra
3250 Ft/óra
6500 Ft/alkalom

2020
x
x

2021
x
x

7000 Ft/alkalom

A helyiségeket ingyenesen használhatja Harkány
Város Önkormányzata, a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt., a Harkányi Turisztikai Egyesület, a harkányi
sportegyesületek, a harkányi oktatási
intézmények,a harkányi szűlői
munkaközösségek valamint a Harkányi
Művészeti és Kulturális Egyesület. De a kötelező
takarítási és ügyeleti költségeket kötelessek
megfizetni.
Zsigmondy Sétány Faházak

2022.08.01-től

napi bérleti díj szezonban: (05.15.-09-15. között)

20 000 Ft

napi bérleti díj szezonon kivül: (01.01-05.14 és
09.16.-12.31. között)
bérleti díj hosszútávú bérlés esetén:

10 000 Ft

éves bérleti díj (szerződéskötéstől számított 1
naptári évre):

200 000 Ft

szezonális bérleti díj (05.15.-09.15. között)

120 000 Ft

szezonon kivüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.12.31. között)

2022. augusztus 1-től

3500 Ft/óra

80 000 Ft

közüzemi díjak:
Fogyasztás alapján,
továbbszámlázott
szolgáltatásként.
Fogyasztás alapján,
továbbszámlázott
szolgáltatásként.
közüzemi díjak:
Fogyasztás alapján,
továbbszámlázott
szolgáltatásként.
Fogyasztás alapján,
továbbszámlázott
szolgáltatásként.
Fogyasztás alapján,
továbbszámlázott
szolgáltatásként.

2022
x
x

7000 Ft/alkalom

Harka szoba
3250 Ft/óra
3500 Ft/ óra
3500 Ft/ óra
Ifjúsági Klub
3250 Ft/óra
3500 Ft/óra
3500 Ft/óra
Oktatóterem
3500 Ft/óra
3500 Ft/óra
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat.

Alkalmi bérlet:

2022

2022. augusztus 1-től
x
x

7000 Ft/alkalom
3500 Ft/ óra
3500 Ft/óra
3500 Ft/óra

06.01.-09.30.

7000 Ft/alkalom
4000 Ft/ óra
4000 Ft/óra
4000 Ft/óra

01.01-06.01. és
10.01.-12.31.

06.01.-09.30.

Helyi lakos: ingyenes
Helyi lakosoknak:
csak fűtést és takarítást
ingyenes, csak
kell fizetni, fűtési díjat
takarítási díjat kell
valós fogyasztás
fizetni. Nem helyi
szerint.
Nem
lakosoknak: 30000 Ft /
helyi lakosnak: 65000 Ft
alkalom
/ alkalom
75 000 Ft / alkalom

55 000 Ft / alkalom

Harkányi

Vidéki

80 000 Ft / alkalom
100 000 Ft / alkalom
nincs
nincs
20000Ft+ÁFA

Művelődési Ház eszközeinek béreleti díjai
2022. augusztus 1-től
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Eszközök bérleti díja

Bérleti díj

Sérülés és/vagy hiány esetnén
fizetendő kártérítés összege

Megjegyzés és/vagy kikötés

Nagyértékű eszközök

Sörpad szett
Építő állvány szett

800 Ft + ÁFA/ nap
2 500 Ft + ÁFA / nap

Projektor

2 500 Ft + ÁFA / alkalom

Vetítővászon
Mozivászon

1 000 Ft + ÁFA / alkalom
3000 Ft + ÁFA/ alkalom
1500 Ft+áfa/alkalom

Notebook

4 000 Ft + ÁFA / alkalom

Pulpitus
Hangtechnika komplett

40 000 Ft + ÁFA / nap

Hangtechnika konferenciához

10 000 Ft + ÁFA / nap

Hűtők
Cséving
Könyöklők
Forralt Bor készítő
Szállítás
Klíma használati díj (Művelődési Ház)
Klíma használati díj (Bolgár Múzeum))
Technikus napi díj

2000 Ft+ÁFA/nap
1500 Ft+ÁFA/nap
1000 Ft+ÁFA/nap
2000 Ft+ÁFA/nap
150 Ft+ÁFA/Km
15.000 Ft+ÁFA/alkalom
5.000 Ft+ÁFA/alkalom
50000+ ÁFA Ft / nap

32500 Ft / garnitúra + ÁFA
250 000 Ft / garnitúra + ÁFA
500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy
szervízköltség
50 000 Ft / vászon + ÁFA
50 000 Ft / vászon + ÁFA
200 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy
szervízköltség
75000 FT + ÁFA
6 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy
Csak technikussal!
szervízköltség
500 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy
Csak technikussal!
szervízköltség
100000 Ft+ÁFA
15000 Ft+ÁFA
15000 Ft+ÁFA
20000 Ft+ÁFA

Evőeszközök

Kés
Villa
Kanál
Mosogatási díj

10 Ft + ÁFA/ db
10 Ft + ÁFA/ db
10 Ft + ÁFA/ db
3250 Ft + ÁFA / óra

500 Ft / db
500 Ft / db
500 Ft / db

Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!

100 Ft + ÁFA / db
20 Ft + ÁFA / db
20 Ft + ÁFA / db
20 Ft + ÁFA/ db
500 Ft+ ÁFA/ db
3250 Ft + ÁFA/ óra

1000 Ft / db
1000 Ft / db
700 Ft / db
500 Ft / db
7000 Ft/ db

Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!

10 Ft + ÁFA/ db
10 Ft + ÁFA / db
10 Ft + ÁFA / db
10 Ft + ÁFA/ db
50 Ft+ ÁFA / db
3250 Ft + ÁFA / óra

150 Ft / db
250 Ft / db
100 Ft / db
350 Ft / db
750 Ft / db

Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!
Mosogatás nélkül!

40 Ft / db
50 Ft / db
400 Ft / db

1000 Ft / db
750 Ft / db
3000 Ft / db

Mosatással együtt!

Tányérok, tálak

Pecsenyés tál
Leveses tál
Lapos tányér
Kis tányér
Fa tál
Mosogatási díj
Poharak

Űdítős
Boros
Kupica
Pezsgős
Üveg kancsó
Mosogatási díj
Egyéb

Üveg váza
Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó
Fehér abrosz

Az eszközök ingyenesen használhatja Harkány Város
Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt., a Harkányi Turisztikai Egyesület valamint a
Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. De a sérülés, vagy
hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is
kötelezettségük megfizetni.

Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása
2022
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Tábla helye

Darabszám

Méret

Ár/oldal/év

Bajcsy Zsililnszky u.-Liszt F. kereszteződés

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Kossuth L. u. 13. előtt

2

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Kossuth L. u. 24-26 előtt

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Kossuth L. u. 40 előtt

3

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Kossuth L u 46. előtt

6

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Kossuth L. u. 70 előtt

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Kossuth L. u. Spar előtt

6

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Arany J. u.- Táncsics kereszteződés

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Petőfi utca-Táncsics kereszteződés

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Ady-József A. u. kereszteződés

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Ady-Berek u. kereszteződés

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Ady.u.-Corvin. Kereszteződés

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Ady u.-Ifjúság u. kereszteződés

6

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Ady- Piac sarok

1

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Ady. - Rózsa u. kereszteződés

4

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Ady-Than Károly u. kereszteződés

3

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Bajcsy Zsilinszky u.-Bartók Béla u. kereszteződés

7

100 cm X 50 cm

13500 Ft + ÁFA

Sörpince teteje

8

70 cm X 150 cm

25500 Ft + ÁFA

2 nm

60000 Ft + ÁFA

Buszmegállók

A bérleti díjak megfizetésekor, harkányi lakosok, Harkányban adózó vállalkozások részére 10 % kedvezmény
adható.

Harkányi Hírek nyomtatott sajtó hirdetési díjszabása
Oldal méret

Ár / hó

1 oldal

20.000 Ft +
ÁFA

½ oldal

10.000 Ft +
ÁFA

¼ oldal

7.500 Ft +
ÁFA

1/8 oldal

3.750 Ft +
ÁFA

Amennyiben a bérleti díjakat bérlő 1 évre egy összegben megfizeti, úgy részére 15 % kedvezmény adható.

SZÜRETI FESZTIVÁL 2022. ÉVI BÉRLETI DÍJSZABÁSA
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Faház bérleti díjak:

1. zóna
2. zóna
3. zóna

2022.augusztus 1-től
a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja:
nettó 100 000 Ft /db/rendezvény
a borok utcájában felállított faházak bérleti díja:
nettó 80 000 Ft+/db/rendezvény
a gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja:
nettó 75 000 Ft/db/rendezvény

Saját felépítménnyel rendelkező étel vagy ital forgalmazásával foglalkozó vendéglátó egységek bérleti díjai

1. zóna

2. zóna

3. zóna

a nagyszínpad előtti részre felállított saját felépítmény
elhelyezésének bérleti díja:
nettó 15 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
a borok utcájában felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti
díja:
nettó12 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
a gasztro udvarban felállított saját felépítmény elhelyezésének
bérleti díja:
nettó 10 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)

Egyéb árusítás:

egyéb árusítással foglalkozó saját felépítménnyel
nettó 3 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
rendelkező árusok bérleti díja:
egyéb árusítással foglalkozó árusok faház bérleti
nettó 75 000Ft/db/rendezvény
díja:

Gyermekjátékok, mutatványosok:

Gyermekjátékokra, mutatványosokra vonatkozó nettó 20 000 Ft +ÁFA/attrakció/nap+ KW elszámolású áramdíj
bérleti díjak:
megtérítése
Mozgóárusok
Mozgóárusokra vonatkozó területfoglalási díjak: Nettó 15 000 Ft/árus/nap

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén, állandó harkányi lakcímmel, vállalkozások esetén harkányi székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezőknek, a bérleti díjakból továbbra is 30 % kedvezményt biztosítanánk.

Szociális étkezésben részesülők 2022. évi térítési díjának megállapítása

21. melléklet az 2 /2022. ( II. 11 .) rendelethez
A szociális étkeztetésben részesülők 2022. szeptember 1-től megállapított térítési díja

Szociális étkeztetés 2022. évi önköltségszámítása:
2021. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma:

38 000 adag / év

Szociális étkeztetés 2022. évi kiadásai:
Személyi jellegű kiadások
2 468 150
Munkaadót terhelő járulékok
325 971
Dologi kiadások
46 408 600
Működési jellegű kiadás összesen:
49 202 721 Ft

2022. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:
Működési célú kiadások összesen
49 202 721 Ft
2021. évi étkezési adagszám
38 000 adag
Étkezési adag önköltsége:
1 295 Ft/adag
Állami támogatás:
Éves támogatás mértéke
Ellátási napok
Napi támogatás mértéke:

73 810 ,-Ft /fő/év
249 nap
296 ,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása:
Egy étkezési adag önköltsége:
Támogatás mértéke:
Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség:

1 295 ,-Ft/ fő/nap
296 ,-Ft/ fő/nap
998 ,-Ft/ fő/nap

2022. szeptember 1-től a szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával: 700,- Ft/fő/nap

Tárgy: Döntés a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletben meghatározott iskolakezdési települési
támogatások nyújtásáról

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI, VÁROSFEJLESZTÉSI, KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI
BIZOTTSÁGÁNAK
2022. június 27-i ÜLÉSÉRE
4.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Regényiné dr. Börczi Vera
aljegyző

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS
RENDELET:

7/2015. (II. 27.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:
Egyszerű többség
TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI
VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

2 oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2022. június 27. napján tartandó bizottsági
ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletben
meghatározott iskolakezdési települési támogatások nyújtásáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera, aljegyző
Tisztelt Bizottság!
A tavalyi évben a képviselő-testület két alkalommal is foglalkozott az iskolakezdési támogatás
biztosításának feltételeivel, melynek során döntött a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a
szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015.(II.27.) számú rendelete módosításairól.
Továbbá határozott a támogatás igénylésének lehetőségéről és összegéről.
Az első, 2021. augusztus havi rendelet-módosítás megteremtette annak lehetőségét, hogy az
alapösszegű iskolakezdési támogatás mellett -amelyre minden, életvitelszerűen Harkány
településen élő bölcsődei, óvodai nevelésben részt vevő, illetve az általános-, és középiskolai
tanulmányokat nappali képzésben folytató gyermekek jövedelemvizsgálat nélkül jogosult volta nehezebb anyagi körülmények között élő családokban nevelkedő gyermekeket nagyobb,
emelt összegű támogatásban részesítse az önkormányzat.
A tavalyi évben az alapösszegű ellátást -a korábbi években nyújtottakhoz képest nagyobb10 000 Ft/gyermek, az emelt összegű (jövedelemvizsgálathoz kötött) ellátást pedig 30 000
Ft/gyermek összegben határozta meg a képviselő-testület.
A benyújtott kérelmek száma 351 db volt, 454 fő gyermekre tekintettel. A kérelmek elbírálása
eredményeként kifizethető összes támogatási összeg 6.190.000,-Ft volt 453 fő támogatott
részére, ebből alapösszegű támogatást kapott 370 fő, emelt összegű támogatásban részesült 83
fő. Emelt összegű támogatást igényelt, de az arra való jogosultság hiányában alapösszegű
támogatást kapott 5 fő, míg 1 kérelem elutasításra került harkányi lakcím hiánya miatt.
A szociális rendelet 2022. évi második módosítása egy átfogó felülvizsgálat eredményeként
került elfogadásra, mely szintén érintette az iskolakezdési támogatást, mivel a szociális
rászorultsági elv érvényesülése okán – tekintettel a szociális normatíva felhasználására - az
addigi alanyi jogon járó, alapösszegű támogatáshoz is jövedelmi jogosultsági feltétel került
beépítésre, amely jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
tízszerese és amelynek való megfelelésről a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában
köteles nyilatkozni a kérelem nyomtatványon.
A hatályos rendelet tehát a következők szerint szabályozza az iskolakezdési ellátást:
„30/A. §
(1) Az önkormányzat -a támogatott vagyonára tekintet nélkül- a bölcsőde, óvoda - és általános, vagy
középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatást állapít meg a (4) bekezdés szerinti, a támogatási
típus meghirdetéséről szóló döntés esetén azon bölcsődés, óvodás, általános-, vagy középiskolás
gyermek részére, aki szülőjével együtt életvitelszerűen Harkány településen él és büntetőjogi felelőssége

tudatában tett nyilatkozata szerint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét.
(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően Harkány Város Önkormányzata emelt összegű bölcsőde, óvoda - és
általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatást állapíthat meg azon bölcsődés,
óvodás, általános-, vagy középiskolás gyermek részére, aki szülőjével együtt életvitelszerűen Harkány
településen él és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. Az emelt összegű támogatásban részesülő jogosult az (1)
bekezdés szerinti jövedelemvizsgálathoz nem kötött támogatásban nem részesülhet. Az emelt összegű
támogatást kérelmező, de az emelt összegű támogatásra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő
kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti támogatás állapítható meg, amennyiben kérelmező az (1) bekezdés
szerinti támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel.
(2) A támogatás biztosításának feltétele, hogy:
a)
a gyermek a bölcsődei, illetve óvodai nevelési évre, vagy az általános, illetve középiskolai tanévre
nappali tagozatra beiratkozzon,
b)
rendelkezzen érvényes jogviszony igazolással,
c)
nyújtsa be a jelen rendelet 15. számú mellékletét képező formanyomtatványt.
d)
emelt összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás igénylése esetén az a)-c) pontban foglaltakon kívül a család egy főre jutó jövedelmének
megállapításához nyújtsa be a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot.
(3) Az intézményi jogviszony igazolást, valamint a jelen rendelet 15. számú mellékletét képező
formanyomtatványt és az emelt összegű támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem és
vagyonnyilatkozatot a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán lehet benyújtani.
(4) A bölcsőde, óvoda, valamint az általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás
és emelet összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás igénylésének lehetőségéről valamint a támogatási összeg mértékéről a képviselő-testület a
rendelkezésére álló költségvetési források figyelembevételével évente dönt, legkésőbb a tárgyév
augusztus 31. napjáig. Amennyiben adott évben a Képviselő-testület a támogatási típus meghirdetéséről
dönt, akkor adott év szeptember 01. napjától adott év szeptember 30. napjáig nyújtható be a támogatás
iránti igény a (2) és (3) bekezdésekben írtak szerint. A beérkezett kérelmekről tárgyév október 30.
napjáig a Szociális Bizottság dönt.”

A szociális rendelet módosításával változott a kérelem nyomtatvány is; a benyújtott
dokumentumokat a Harkányi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Városüzemeltetési Osztálya
veszi át és dolgozza fel.
A képviselő-testületnek tehát a támogatás meghirdetésének kérdésében, valamint az igénylési
lehetőség biztosítása esetében az alap- és emelt összegű támogatás mértékéről szükséges
döntést hoznia, melyhez az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a tisztelt bizottság elé:
Határozati javaslat 1. alternatíva
Döntés a 2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez nyújtott települési támogatások igénylési
lehetőségének meghirdetéséről és a támogatások összegének megállapításáról
1. Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy biztosítsa a szociális
és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 30/A. § (4) bekezdése alapján
meghirdeti a 2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez kapcsolódóan az Ör. 30/A.§ (1)

bekezdése szerinti bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott
települési támogatás, valamint az Ör. 30/A.§ (1a) bekezdése szerinti emelet összegű
bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás igénylésének lehetőségét az alábbi támogatási összegekkel:
a) a 2022. évben a támogatási összeg az Ör. 30/A. § (1) bekezdés szerinti -alapösszegűbölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás esetében …… Ft/fő,
b) a 2022. évben a támogatási összeg az Ör. 30/A. § (1a) bekezdés szerinti -emelt összegűbölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési
támogatás esetében …… Ft/fő.
2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Dr. Markovics Boglárka
jegyzőt, hogy a Harkányi Polgármesteri Hivatal gondoskodjon a fenti támogatások
igénylésének lehetőségéről helyben történő meghirdetéséről a szülők, törvényes
képviselők részére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Határozati javaslat 2. alternatíva
Döntés a 2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez nyújtott települési támogatások igénylési
lehetőségének kérdésében
Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a rendelkezésére álló költségvetési források
figyelembevételével úgy határozzon, hogy a 2022/2023-as nevelési- és tanévkezdéshez a
szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 30/A. § (1) és (1a) bekezdései szerinti
települési támogatást nem biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Kelt: Harkány, 2022. 06.08.
Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző sk.

