Jegyz könyv
Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
2015. április 2-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 24.)
Jelen vannak: Baksai Endre Tamás polgármester
Éva Ferenc, Remmert Ferenc alpolgármesterek
Monostori Zsolt János, Márton Béla, Kecskeméthy Pál, Kesjár János
képvisel k
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Markovics Boglárka jegyz
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet
Kacsúr Tamás Új Harkányi Hírek szerkeszt je
Baksai Endre Tamás polgármester: Köszöntött minden megjelentet a mai rendkívüli képvisel -testületi
ülésen, megállapította, hogy a képvisel -testület tagjai közül 6 f jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. Jegyz könyv hitelesít nek javasolta Éva Ferenc és Kecskeméthy Pál képvisel ket. Err l
szavazást rendelt el
Baksai Endre Tamás polgármester javaslata alapján a Képvisel testület egyhangúlag (4 igen, 0
nem, 2 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer határozat meghozatala nélkül Éva Ferenc és
Kecskeméthy Pál képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek.
Baksai Endre Tamás polgármester: A kiküldött napirendi pontok megtárgyalását szavazásra
bocsátotta.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszer
határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) Új parkolási rendszer kialakítása Harkányban
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester
2.) Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
készít jének kiválasztása
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
3.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat busz pályázatának megtárgyalása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
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Napirend tárgyalása:

1.) Új parkolási rendszer kialakítása Harkányban
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az új parkolási rendszer bevezetésének ügye már
több hónapja tart, a képvisel k több munkamegbeszélést tartottak, és a Pénzügyi, Városfejlesztési,
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság is megtárgyalta. Átadta a szót Kesjár János bizottsági
elnöknek.
Kesjár János elmondta, hogy az el terjesztésnek megfelel en a bizottság 1 ellenszavazat, 1
tartózkodás, 4 igen szavazat mellett jóváhagyta az új parkolási rendszer bevezetését. Felmerült, hogy
ne jelentsen nagyobb terhet, ezért óvatos árszinttel kezdenék el a rendszer bevezetését. A saját
parkolóval nem rendelkez szállodák éves vendég bérletet válthatnának. Egyetértettek abban, hogy az
ellen rzés rendszerét ügyfélbarát módszerrel kell m ködtetni. A parkolási rendszer bevezetésének
kezd napjaként a 2015. június 1-jei határid t elfogadták. Varga László bizottsági tag több
szempontból el készítetlennek találta a hatástanulmányt, ugyanakkor a parkolási rendszer bevezetését
támogatta.
Monostori Zsolt megkérdezte, hogy van-e értelme mással hatástanulmányt készíttetni?
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a parkoló automaták beszerzése közbeszerzés alá
fog esni, ezért ha várnak, akkor már ebben az évben nem tudják bevezetni.
Kesjár János elmondta, hogy újabb hatástanulmánnyal nem biztos, hogy okosabbak lesznek. Ha már
elindult a rendszer, ahhoz közben is hozzá lehet nyúlni.
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy a kiküldött rendelet tervezet módosult annyiban,
hogy a parkoló zónák kijelölésénél a Bartók Béla utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca keresztez désénél a
Dráva Hotel is helyrajziszámmal szerepelne, valamint a Xavin Hotel el tti parkolótér is szerepelne
helyrajziszámmal, ez kimaradt a rendelet tervezetb l.
Márton Béla javasolta, hogy 1 hónap türelmi id t kellene adni, ebben az id szakban az ügyfelek ne
legyenek b ntetve. A Harkányiak részére javasolta a fél éves bérlet megvásárlásának lehet ségét.
Baksai Endre Tamás polgármester javasolta, hogy a parkolási rendszer és annak a bevezetésér l
szóló rendelet kiegészítésre kerüljön még azzal, hogy a bevezetés évében legyen lehet ség a féléves
parkoló bérlet megvásárlására, ami 2.000 Ft-ban lesz meghatározva harkányi lakosok részére. A
féléves bérlet ebben az évben 2015. június 1-t l érvényes 2016. január 31-ig.
Remmert Ferenc alpolgármester javasolta, hogy tájékoztatni kell a m szaki osztályt, hogy ne
adjanak ki éves bérletet annak, aki most szeretne parkoló bérletet kiváltani.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.

A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
72/2015.(IV.02.) sz. Önkormányzati hat.:
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Döntés új parkolási rendszer bevezetésér l
Harkány Városban
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete az új parkolási rendszer bevezetésér l
szóló tanulmánytervet áttekintette, az
el terjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a
tanulmánytervben foglalt és a csatolt rendelettervezetben pontosított tartalom szerint 2015.
június 1. napjától új fizet -parkolási rendszert
vezet be Harkány Városában. A képvisel -testület
felkéri a jegyz t, illetve a tanulmánytervet készít
cég képvisel jét, hogy gondoskodjon a rendszer
el készítéséhez és tervezett bevezetéséhez
szükséges feladatok ellátásáról.
Határid : azonnal, illetve 2015.06.01.
Felel s: jegyz , polgármester

Baksai Endre Tamás polgármester a fizet
elfogadását szavazásra bocsátotta.

parkolóhelyek m ködtetésér l szóló új rendelet

A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal megalkotta a:
11/2015. (IV.08.) számú rendeletét
a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l

2.) Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia
készít jének kiválasztása
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Albrecht Ferenc elmondta, hogy a képvisel -testület elhatározta, hogy elkészítteti Harkány
településfejlesztési koncepcióját és Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A tervek ellenértékének
összeghatára meghaladja a beszerzési értéket, de nem haladta meg a közbeszerzési határt, ezért az
önkormányzat beszerzési szabályzatnak megfelel en jártak el, 3 árajánlat lett bekérve, 3 potenciális
ajánlattev l, akik ebben a témában jártasak és megfelel referenciával rendelkeznek. Az
el terjesztésben felsorolásra került a 3 ajánlattev cég, az ajánlatokat a bíráló bizottság értékelte és
érvényesnek találta, a boríték bontásra 2015.03.27-én 10.05 órakor került sor. Tekintettel arra, hogy
azonos szolgáltatás beszerzésér l van szó, a bíráló bizottság a kiírásnak megfelel en javasolja a
legkedvez bb ajánlat elfogadását, a legkedvez bb ajánlatot a BFH Európa Kft. (Szombathely,
Semmelweis Ignác utca 4-6. 1/106.) adta 4.000.000 Ft +Áfa összegben.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy a cégnek vannak-e referencia munkái?
Albrecht Ferenc elmondta, hogy k készítették Hévíz településfejlesztési stratégiáját, valamint több
fürd városban is közrem ködtek, egyoldalas referenciamunkát adtak le. Azzal a rendezési terv
készít csapattal dolgoztak, akik legutoljára Harkány rendezési tervét módosították. Ezen kívül k
készítették Harkány IPA pályázat teljes lebonyolítását, ami zökken mentesen lezajlott. Az ütemterv
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szerint év végére lezárulna ez a része a tervnek, ezzel párhuzamosan elkezd dne a rendezési terv, ami
jöv év közepére lenne kész.
Kiss-Kálmán Éva megkérdezte, hogy az együttm ködési szerz désben szabályozva lesz, hogy
mennyit jönnek majd le egyeztetésre, konzultációra?
Albrecht Ferenc válaszolta, hogy mindez
munkaközi megbeszélésre lejönnek.

megállapodásba lesz foglalva, viszont minden fontos

Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
73/2015.(IV.02.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány településfejlesztési koncepció és
integrált településfejlesztési stratégia készít jének
kiválasztásáról
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete
Harkány, településfejlesztési koncepció és
integrált településfejlesztési stratégia készít jének
kiválasztása ügyét megtárgyalta és az alábbiak
szerint határoz.
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel testülete a Harkány településfejlesztési koncepció
és integrált településfejlesztési stratégia
készít jének kiválasztása tekintetében az
ajánlatok közül a BFH Európa Kft. (Szombathely,
Semmelweis Ignác utca 4-6. 1/106.) ajánlatát
fogadja el, 4.000.000,-Ft + ÁFA beszerzési áron
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
vállalkozói szerz dést aláírja.
Határid : azonnal
Felel s: m szaki osztályvezet

3.) A Német Nemzetiségi Önkormányzat busz pályázatának megtárgyalása
El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy ez a napirendi pont azért került a rendkívüli
képvisel -testületi ülés napirendjére, mert a pályázati beadási határid sürgeti az önkormányzatot, ami
április 11. Egy megkeresés érkezett a német nemzetiségi önkormányzattól, hogy a települési
önkormányzattal közösen pályázat kerülne beadásra egy 9 személyes buszra. Az önkormányzatnál
jelenleg 2 busz van, aminek nagyon magas az üzemeltetési költsége, els sorban a javítási költségekr l
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van szó, mert id sek a járm vek. Ez a nyertes pályázat jelent sen javítana az önkormányzat
pozícióján. Átadta a szót aljegyz asszonynak.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz elmondta, hogy a pályázati kiírás elég sz kszavúan
tartalmazza a feltételeket, els sorban étkeztetésre kell a buszt használni, ezen felül szociális
feladatokra lehet még használni, például id sek orvoshoz szállítása, nyugdíjasok kirándulásának
biztosítására, valamint közösség épít , közösséget el segít célokra. Annyira felhívná a képvisel testület figyelmét, hogy az el terjesztésben elírásra került az, hogy 2 év szerepelt a busz ellen rzésére
vonatkozóan, ez helyesen 10 év.
Éva Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a német nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese ma
úgy tájékoztatta, hogy amennyiben az önkormányzat ezen a pályázaton el kíván indulni és az öner höz
szükséges pénzt biztosítja, akkor a nemzetiségi önkormányzat 1 millió Ft-ot hozzá tesz az öner höz,
hogy ez a pályázat sikeres legyen.
Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a pályázathoz el zetes árajánlatokat is szükség
volt begy jteni, ezt a feladatot Remmert Ferenc alpolgármester kapta meg. Az ajánlatok bekérése
kapcsán a Fold Transit gépjárm az, ami árkategóriájában és az igényeknek is megfelel lenne. A
pályázónak 25 % öner t kell ebbe a projektbe betenni, ez nagyságrendileg 1.937.500 Ft-ba lett
meghatározva, mivel a nemzetiségi önkormányzat 1 millió Ft-al hozzájárulna a pályázathoz, így kb. 1
millió Ft-ba kerülne a települési önkormányzatnak ez a gépjárm . Felmerült, hogy az önkormányzat
legid sebb gépjárm vének az értéke kb. 2,5 millió Ft lenne, ha értékesítésre kerülne, ebben az esetben
ez plusz költséget nem jelentene az önkormányzatnak, az üzemeltetési oldalon viszont megtakarítást
hozna az új gépjárm .
Dr. Markovics Boglárka jegyz elmondta, hogy pályázati feltételekhez van kötve a busz
felhasználása, utána a szabad kapacitás terhére lehet más célokra is használni. A kiírásban látható
feltételek alapján a funkciók egy részét most is ellátja az önkormányzat, semmi olyan pluszt nem
vállalna fel az önkormányzat amir l ne kellett volna eddig is gondoskodni. Esetleg a támogatási
szerz désben támaszthatnak olyan tarthatatlan, vagy vállalhatatlan feltételeket, akkor még mindig ki
lehet hátrálni a pályázatból. A jelenlegi információk birtokában javasolta a pályázat beadását.
Baksai Endre Tamás polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban
még kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el.
A Képvisel -testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:
74/2015.(IV.02.) sz. Önkormányzati hat.:

Német Szövetségi Köztársaság busz pályázatának
megtárgyalásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel testülete támogatja a Német Szövetségi
Köztársaság

a

Szövetségi

Belügyminisztériumon

keresztül kiírt „Étel kereken (Essen auf Rädern)”
elnevezés pályázat Harkányi Német
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Nemzetiségi Önkormányzat általi benyújtását. A
képvisel -testület nyilatkozatban vállalja a
pályázatban meghatározott 25 % öner

la

német nemzetiségi önkormányzat által vállalt
1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg saját
költségvetése terhére történ

biztosítását.

A képvisel -testület a pályázati dokumentáció
mellékleteként megállapodást köt a Harkányi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal az autóbusz
használatára vonatkozóan.

Határid : 2015.04.11.
Felel s: Baksai Endre Tamás polgármester

Baksai Endre Tamás polgármester: Megköszönte a jelenlév k figyelmét, kérdés, hozzászólás
hiányában a rendkívüli képvisel -testületi ülést bezárta.

K.mft.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

Éva Ferenc
jkv. hitelesít

Kecskeméthy Pál
jkv. hitelesít
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