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Jegyz könyv 

 
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. február  
24-én (kedd) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésér l. 

 
 
Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 
2-4.) 
 
Jelen vannak: Kesjár János elnök 

Kiss-Kálmán Éva, Márton Béla, Monostori Zsolt képvisel k, mint tagok,  
valamint Urbán István, Steindl Zoltán, Varga László küls s tagok 
   
 

Tanácskozási joggal megjelent:   
  Dr. Markovics Boglárka jegyz  
  Éva Ferenc alpolgármester 
  Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
  Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
  Lévai Miklós TDM elnöke 
  Májer Béla M vel dési Ház vezet  
  Maticsánácz Pál Harkányi Gyógyfürd  Zrt. 
   
   
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
  Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet  
  
   
 
Kesjár János: Köszöntötte a pénzügyi, városfejlesztési, kulturális és idegenforgalmi 
bizottság tagjait és a megjelent vendégeket.  A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 
bizottság 6 tagja megjelent, így a bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta. Felkérte 
Vaszlavik Erikát a jegyz könyv- vezetésére. A jegyz könyv hitelesítésére felkérte Kiss-
Kálmán Éva és Márton Béla bizottsági tagokat, err l szavazást rendelt el. 
 
Kesjár János bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal Kiss-Kálmán Éva 
és Márton Béla bizottsági tagokat alakszer  határozat meghozatala nélkül választotta meg 
jegyz könyv-hitelesít nek. 
 
Kesjár János: A kiküldött napirendi pontokat szavazásra tette fel. 
 
Kesjár János javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottság egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását alakszer  határozat meghozatala nélkül fogadta el: 
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Napirendi pontok: 

1.) 2014. évi költségvetés záró módosítása 
El terjeszt : Képíró Sarolta Pénzügyi osztályvezet  

2.) Követelések elengedéseinek eseteir l szóló rendelet elfogadása 
El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  

3.) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó Beszerzési Szabályzat 
elfogadása 
El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  

4.) Közbeszerzési tanácsadó szerz désének jóváhagyása 
El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  

5.) Partnerségi Együttm ködési Szabályzat elfogadása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

6.) Harkány Város 2015. évi rendezvény naptárában szerepl  rendezvényekhez 
kapcsolódó költségkeretek és szervezési alapinformációk meghatározása 
El terjeszt : Kesjár János bizottsági elnök 

7.) Egyebek 
 
 
Napirend tárgyalása:  
 

1.) 2014. évi költségvetés záró módosítása 
El terjeszt : Képíró Sarolta Pénzügyi osztályvezet  

Képíró Sarolta elmondta, hogy tegnap került kiküldésre a költségvetés módosításának 
el terjesztése. A költségvetési szervek nagyon szoros keretek között gazdálkodnak, minden 
egyes bevételi és kiadási jogcímhez el irányzatot kell rendelni.  
 
/Steindl Zoltán bizottsági küls s tag megérkezett, így a bizottság 6 f s létszáma 7 f re 
emelkedett./ 
 
Képíró Sarolta Elmondta továbbá, hogy a költségvetés végs  módosításánál két dolgot kell 
figyelembe venni, egyrészt, hogy az els  félévben érkez  állami támogatások tekintetében 
már volt költségvetés módosítás, az önkormányzat minden kötelez  feladatra állami 
támogatást kap, ezért minden érkez  támogatásnak be kell kerülnie a költségvetésbe. Az 
egyik szempont az volt, hogy a második félévben érkez  állami támogatások megjelenjenek 
az önkormányzat költségvetésében, a másik szempont pedig, hogy megvizsgálásra került 
mind az önkormányzat, mind az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek tényleges 
gazdálkodása. Az államtól érkez  támogatások a központi hatáskör  módosítások közé 
tartoznak, minden egyéb saját hatáskör  módosítások közé, amir l a testület dönt. A második 
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félében 386.844.000 Ft központi támogatás érkezett az államtól. A kötelez  feladatokra el  
év novemberében már jelezni kell, hogy milyen feladatok lesznek, erre kap az önkormányzat 
állami normatívát, ez havi rendszerességgel érkezik, ezt év közben felül kell vizsgálni, mert 
el fordulhat, hogy pótigényt kell benyújtani, vagy csökkenteni kell. Az óvoda költségvetését 
vizsgálták meg jobban, a gyereklétszámot korrigálták, és ezen kívül 40 bejáró gyerek után lett 
igényelve támogatás, ezzel az összeggel nem tudtak elszámolni, figyelembe vették a 
gyerekkísér  bérét járulékkal, az autóbusz üzemeltetését sor rrel együtt, ezáltal akkora összeg 
jött ki, amivel nem lehetett volna elszámolni. Ezért korrigálták a 40 f t 30 f re, így ezzel a 10 

 csökkenéssel 1.800.000 Ft-al kevesebb támogatást kap az intézmény, ezért az óvoda éves 
támogatása korrigálva lett 2.378.000 Ft-al kevesebbel. Bérkompenzáció a második félévben 
érkezett 5.112.000 Ft, ezzel a bevétellel korrigálva lett a bér és járulék. Szociális feladatoknál 
utólagos leigénylés van, ilyen a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás és a 
bérpótló juttatás, ezek után második félévben kaptak 2.112.000 Ft-ot, a gyerekétkeztetésre 
pedig 1.303.000 Ft-ot. Rendkívüli önkormányzati támogatásként kapott az önkormányzat 
159.972.000 Ft-ot, itt meg volt határozva konkrétan, hogy mire költhet , a fürd  kölcsön, és a 
közüzemi díjak kifizetésre kerültek. Vannak olyan tételek, amik áthúzódtak 2015. évre, az F-
L IMMO Kft. felé telekvásárlásból és késedelmi kamatból fennálló tartozása van az 
önkormányzatnak, 16 millió Ft a 2014. évi költségvetésb l kifizetésre került, közel 50 millió 
Ft a 2015. éves költségvetésb l kerül teljesítésre, ezeknek az összegeknek egy része tartalékba 
lett helyezve, a másik része az ingatlan vásárláshoz kapcsolódó bevételek csökkentéséb l 
kerül kifizetésre. Az év utolsó napján érkezett fürd  fejlesztésre 215 millió Ft, ennek minden 
költsége a 2015. éves költségvetést terheli, ez szintén tartalékba lett helyezve. 
A saját hatáskörben történt módosítás kapcsán végignézték a költségvetési szervek bevételit 
és kiadásait, mik azok amiket korrigálni szükséges. Két tétel kiemelend , ami módosítja a 
költségvetést, volt egy 160 millió Ft folyószámla hitelkeret, ezt be kellett emelni a 
költségvetésbe. Ezen kívül a konszolidáció során a m ködési hitelek kifizetésre kerültek, a 
kötvényt az állam átvállalta. A szabályozás úgy szól, hogy minden olyan betét, ami az adott 
ügylethez kapcsolódik azt vissza kellett fizetni az államnak, a kötvény ezzel az összeggel 
került törlesztésre, ezt így kellett megjeleníteni a könyvelésben. Két betéte volt az 
önkormányzatnak, ezen a két számlán volt 3. 833.000 Ft, ezzel a tétellel került megnövelésre 
a költségvetésének f összege a saját hatáskör  módosítás kapcsán.  
 
Kesjár János megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás? Kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
 
 
      13/2015.(II.24.) sz. Bizottsági határozat: 
      

2014. évi költségvetés záró módosításáról 
 
Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, 
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
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Bizottsága javasolja a Képvisel -testületnek, 
hogy Harkány Város 2014. évi költségvetésének 
záró módosítását az el terjesztéssel egyez en 
fogadja el. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s: pénzügyi osztályvezet  
 
 

2.) Követelések elengedéseinek eseteir l szóló rendelet elfogadása 
El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  

Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy az Államháztartási törvény ad 
felhatalmazást arra, hogy az önkormányzatok rendeletet alkossanak a követelések 
elengedéseinek eseteir l, eddig ez a rendelet nem született meg. Hatálya nem terjedne ki az 
adóhatóság által nyilvántartott követelésekre, az összes többi követelésre viszont kiterjedne. 
Arra nyújtana lehet séget, hogy egyrészt a számviteli törvény szerint definiált, behajthatatlan 
követeléseket leírhatóak legyenek, a törvény részletesen leírja, hogy milyen követelések 
tekinthet ek behajthatatlannak. Elmondta, hogy már találkozott olyan kérelemmel, amely nem 
tartozik ebbe a körbe; egyedi elbírálást igényelne a képvisel -testület részér l, viszont addig, 
amíg a rendelet nincs megalkotva a testület nem tárgyalhat ilyen jelleg  kérelmet. Azon 
követelés kerülne a képvisel -testület részér l leírásra, ami egyfel l behajthatatlannak 
min sül a számviteli törvény szerint, másfel l a kis összeg  - a 100.000 Ft értékhatárt el nem 
ér  - követelésekr l van szó, amennyiben az önkéntes teljesítés nem vezetett eredményre, erre 
vonatkozóan végrehajtást el írni nem kell. A harmadik esetkör, amikor a követelés 
behajtható, de az ezzel járó becsült költségek várhatóan nagyobbak, mint maga a követelés.  
 
/Lévai Miklós TDM elnök megérkezett./ 
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta továbbá, hogy a számviteli törvény szerinti 
behajthatatlan követelések leírásra kerülnek, ezek nem min sülnek követelés elengedésnek. A 
rendelet tervezet szerint behajthatatlannak min sül  és a kis összeg  követeléseknél az 
önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal tekintetében a jegyz , az önkormányzat 
irányítása alá tartozó költségvetési intézmények esetében az intézményvezet  javaslata 
alapján  a  polgármester  saját  hatáskörben  elrendezheti.  Az  összes  többi  eset  megítélése  a  
képvisel -testület hatáskörében kerülne. Nagyon fontos, hogy ez nem terjedne ki az adókra és 
az adók módjára behajtandó követelésekre. Ennek a rendeletnek az elfogadása alapot teremt 
arra, hogy egyedi, méltánylást igényl  eseteket tartalmazó kérelmekkel is foglalkozhasson az 
önkormányzat. Ezen felül a rendelet rögzítené, hogy az önkormányzatnál nyilvántartott 
követelések rendszeresen (az egyedi kérelmekt l függetlenül is) min sítésre kerülnének. 
 
Kesjár János megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás? Kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
 
 
      14/2015.(II.24.) sz. Bizottsági határozat: 
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A követelések elengedésének eseteir l szóló  
rendelet elfogadásáról 
 

      Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,  
      Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
      Bizottsága javasolja a Képvisel -testületnek, 
      hogy a követelések elengedésének eseteir l szóló 
      rendeletet az el terjesztéssel egyez en fogadja el. 
 
      Határid : Azonnal 
      Felel s: jegyz  
 
 

3.) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó Beszerzési Szabályzat 
elfogadása 
El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  

Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy ez is egy hiánypótló jelleg  el terjesztés. 
Az önkormányzat rendelkezik közbeszerzési szabályzattal, de a közbeszerzési értékhatárt el 
nem ér  beszerzésekre vonatkozóan nem volt szabályzat. A mindennapi m ködés során is 
alapvet  dolog, hogy az önkormányzat rendelkezzen ezzel a szabályzattal, a versenytisztaság, 
esélyegyenl ség és a közpénzek átlátható felhasználásának biztosítása érdekében. Az 
el terjesztésben leírásra kerültek a csatolt szabályzat f bb paraméterei. Az áru és szolgáltatás 
beszerzés esetén a nettó 200.000 Ft-os, építési beruházás esetén nettó 300.000 Ft-os 
értékhatárt elér  beszerzések már a szabályzat hatálya alá tartoznának. A szabályzat 
tartalmazza a kivételek körét is, minden esetben 3 a beszerzés teljesítésére alkalmas 
potenciális ajánlattev t meg kell jelölni, ez a polgármester egyetértésével fog történni. A 
szabályzat részletesen leírja, hogy mit kell tartalmaznia az ajánlatkérésnek, a beszerzési 
eljárás ledokumentálásának a folyamatát is részleteiben tartalmazza. A bizottságnak is egy 
eldöntend  kérdés, hogy a döntési jogosultság és a döntési jogkör hol legyen elhelyezve. 
Javasolta: Meg kell határozni azt az értékhatárt, ami alatt polgármesteri hatáskörben marad a 
döntés, illetve amely fölött a testület jogosult dönteni. Addig, amíg a szabályzat nem került 
elfogadásra minden egyes döntés a képvisel -testület elé került. Már látható, hogy nagyon sok 
a kisebb volumen  beszerzés, amely a szabályzat alá fog tartozni, de nem feltétlenül a 
képvisel -testületet kell terhelni ezekkel. A gyors döntés minden esetben igényli azt, hogy 
bizonyos döntések meghozatala polgármesteri hatáskörben maradjon. Fontos tudni, hogy ezt a 
metódust át kell vezetni a vagyonrendeletben és az SZMSZ-ben is. A vagyonrendelet jelenleg 
10 millió Ft-os értékhatárt jelöl meg, amit egyáltalán nem javasol. Javaslatot vár a bizottságtól 
az értékhatár tekintetében.  

Urbán István javasolta a nettó 2 millió Ft-os értékhatárt.  

Kesjár János megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás? Kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
 
 
      15/2015.(II.24.) sz. Bizottsági határozat: 
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A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó  
Beszerzési Szabályzat elfogadásáról 
 

      Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,  
      Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
      Bizottsága javasolja a Képvisel -testületnek, 
      hogy Harkány Város Önkormányzat Beszerzési 
      Szabályzatát az el terjesztés szerinti tartalommal 
      és nettó 2 millió Ft-os képvisel -testületi döntést 
      igényl  értékhatár megjelölésével fogadja el. 

      Határid : Azonnal 
      Felel s: jegyz  
 

4.) Közbeszerzési tanácsadó szerz désének jóváhagyása 
El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  

Dr. Markovics Boglárka jegyz  elmondta, hogy az el terjesztés a 215 millió Ft-os kormány 
határozattal megítélt támogatáshoz kapcsolódik, a támogatási szerz dés a múlt hét pénteken 
polgármester úr által aláírásra került, nagyon fontos, hogy 2015. november 30-ig fel kell 
használni a támogatási összeget és év végéig ezzel el kell számolni. Els  lépésként 
közbeszerzési tanácsadó került kiválasztásra, ennek a pályázatnak a komplex közbeszerzési 
tanácsadói feladatának a lebonyolítására. Lefolytatásra került egy beszerzési eljárás, amelynek 
során az Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. nyújtotta be a legkedvez bb 
ajánlatot, 1.850.000 Ft + Áfa vállalási díjjal. A szerz dés részletes tartalma még egyeztetés 
alatt van. Az el terjesztett határozati javaslat az ajánlat kiválasztását és a szerz dés aláírására 
történ  felhatalmazást tartalmazza. 
 
/Maticsánácz Pál a Harkányi Gyógyfürd  Zrt. részér l megérkezett./ 
 
Kesjár János megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás? Kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
 
 
      16/2015.(II.24.) sz. Bizottsági határozat: 
 

Közbeszerzési tanácsadó szerz désének  
jóváhagyásáról 
 

      Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,  
      Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
      Bizottsága az 1826/2014. (XII. 23.) Korm.  
      határozathoz kapcsolódó fürd  felújítási kivitelezés 
      beszerzési/közbeszerzési feladatainak ellátása  
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      ügyében az alábbi javaslatot teszi a képvisel -
      testületnek: 

     A bizottság tudomásul veszi és elfogadja,  
     hogy a lefolytatott beszerzés eredményeképp az 
     1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozathoz kapcsolódó 
     fürd  felújítási kivitelezés beszerzési/közbeszerzési 
     feladatainak ellátását az IMPERIAL TENDER  
     Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. (1024 Budapest, 
     Buday László u 2. I. em. 2. képviseli Nagy László 
     ügyvezet ) végzi 1.850.000,-Ft + ÁFA vállalási 
     díjjal. 
     A bizottság javasolja, hogy a képvisel -testület  
     hatalmazza fel a polgármestert a közbeszerz vel 
     történ  szerz dés aláírására.  

      Határid : azonnal 
      Felel s: polgármester 
 
 

5.) Partnerségi Együttm ködési Szabályzat elfogadása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

Albrecht Ferenc elmondta, hogy a képvisel -testület a 22/2015.(II.03.) számú határozatával 
elfogadta, hogy elkészítteti Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet, ami a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr l szól, el írja, hogy 
alkalmazni kell az eljárások során a partnerség elvét. A széles kör  társadalmasítását meg kell 
valósítani ezeknek a településrendezési eszközöknek. Egyeztetni kell a civil szervezetekkel, 
egyházzal, helyi gazdálkodó szervezetekkel, helyi lakosokkal. Létre kellett hozni egy 
partnerségi szabályzatot, ami kiküldésre került, ez az els  lépése annak, hogy az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia beszerzés formájában megrendelésre kerüljön.  

Kesjár János megkérdezte, hogy van-e ezzel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás? Kérdés, 
hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
 
 
      17/2015.(II.24.) sz. Bizottsági határozat: 
 
      Harkány Város Önkormányzata Településfejlesztéssel 

      és településrendezéssel összefügg  Partnerségi  
    Egyeztetési Szabályzata elfogadásáról 

      Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi,  
      Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi  
      Bizottsága megtárgyalta a Harkány Város  
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      Önkormányzata Településfejlesztéssel és  
      településrendezéssel összefügg  Partnerségi  
      Egyeztetési Szabályzatáról szóló el terjesztést, és az 
      alábbiak szerint javasolja elfogadásra a képvisel -
      testületnek: 

     A bizottság jóváhagyja Harkány Város   
     Önkormányzata Településfejlesztéssel és  
     településrendezéssel összefügg  Partnerségi  
     Egyeztetési Szabályzatát, és kéri annak alkalmazását a 
     vonatkozó eljárások során. 

      Határid : folyamatos 
      Felel s: m szaki osztályvezet  
 
 

6.) Harkány Város 2015. évi rendezvény naptárában szerepl  rendezvényekhez 
kapcsolódó költségkeretek és szervezési alapinformációk meghatározása 
El terjeszt : Kesjár János bizottsági elnök 

Kesjár János elmondta, hogy a 2015. évi rendezvényekhez kapcsolódó költség kereteket és 
azok felhasználását egy külön napirendi pontban tárgyalja a bizottság azért, hogy az 
önkormányzat 2015. évi m ködése biztonságban megtörténjen, a rendezvények költségvetése 
egyértelm en szabályozott legyen, annak elszámolására a felel s megállapításra kerüljön, ezt 
el zetesen és utólagosan is folyamatosan kontrollálni lehessen. Ezért az el terjesztésben 
mellékletként egy táblázat is csatolásra került. Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása 
érdekében az eredetileg tervezett rendezvény költségkeret ideiglenes zárolásra kerül, a 

vel dési Ház még nem elköltött költségvetése is ideiglenes zárolásra kerül. Mivel a 
kötelezettségvállalás több szerepl s, ezért új szabályként a rendezvény szervez je 10.000 Ft 
alatt vállalhat kötelezettséget, a fölött a költségvisel vel el zetesen egyeztetni kell. A 
részletes rendezvény költségekkel kapcsolatban kérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, 
kérdése? 
 
Varga László észrevételként megjegyezte, hogy a Szüreti Fesztivál költsége egy korábbi 
egyeztetésen nagyobb összeggel szerepelt. Elmondta, hogy tiszteletben tartja a polgármester 
és a képvisel -testület fegyelmezett pénzügyi stratégiáját, viszont Magyarország egyik 
fürd városáról van szó, a szakmának, a vállalkozóknak el kell adni a rendezvényt, kell egy 
vezér rendezvény. A Szüreti Fesztiválra építve kell a többi kisebb rendezvényt eladni. Ha a 
Szüreti Fesztivál költségét lecsökkentik, akkor nem érdemes bármi marketing költséget erre 
ráhúzni. El kellene gondolkodnia a bizottságnak, hogy Harkány városának szüksége van-e 
például egy sörfesztiválra. Az el terjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy szigorítani 
szeretne, a 30 napos beszámolási kötelezettséget 15 napra javasolja módosítani. Elmondta, 
hogy a döntési mechanizmus a városban gyengén m ködik, ezért javasolta, hogy a 
költségvisel  2 napon belül legyen köteles dönteni a javaslatról, amit a rendezvény 
szervezéséért felel s személy benyújtott.  
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Márton Béla elmondta, hogy nem tudják, hogy a Szüreti Fesztiválra szánt 9.634.000 Ft 
összeg mit takar, korábban arról volt szó, hogy a rendezvényeket kés bb töltik fel 
tartalommal, ez igaz a Szüreti Fesztiválra is. Azt is tudomásul kell venni, hogy ennyi 
pénzösszeg van az említett rendezvényre, ezt kell megtölteni tartalommal azoknak, akiknek ez 
a feladata. 
 
Varga László elmondta, hogy a Szüreti Fesztivált vezérprogramként lehet eladni, javasolta, 
hogy minél hamarabb legyen megtöltve a rendezvény programokkal. Meg kell próbálni a 
települést er síteni. 
 
Kesjár János elmondta, hogy a számokból látszik, hogy a Szüreti Fesztivál az a rendezvény, 
ami a legmagasabb összeget tartalmazza. Egyetért Varga László bizottsági taggal, hogy erre a 
rendezvényre kell helyezni a hangsúlyt, kell lennie egy olyan fesztiválnak, amire építeni lehet. 
A leggyorsabban meg kell határozni a részleteket. Még egy nagy összeg  rendezvény van, a 
Zsigmondy sétány zenés, táncos rendezvényei, ez Harkány életéhez hozzátartozik, hogy 3 
hónapon keresztül fellép k legyenek, zeneszolgáltatás, kiszolgáló egységek legyenek, a 
turistákat egy folyamatos rendezvénysorozattal ide kell csalogatni, itt kell tartani. Van még 
egy rendezvény, ami viszonylag nagyobb összeget tartalmaz, a Fröccsliget. A Szüreti 
Fesztivál kapcsán az is felmerül, hogy hol legyen megrendezve, legyen-e közös rendezvény a 
fürd vel. A határozati javaslat felmerült módosításával egyetért.  
 
Varga László elmondta, hogy a 2 napon belüli döntéshozatal nem okozhat gondot. 
 
Kesjár János megkérdezte jegyz  asszonyt, hogy kötelezettség vállalásként kétoldalú 
megállapodás van, ki ilyenkor a kötelezettség vállaló? 
 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  válaszolta,  hogy  ott  ahol  a  TDM  van  megjelölve  mint  
kötelezettség  vállaló,  a  forrás  -  a  város  és  a  TDM  megállapodása  értelmében  -  a  TDM  
költségvetésében fog szerepelni, nekik kell elszámolni a számlákkal, a szerz déseket nekik 
kell megkötni az adott rendezvénnyel kapcsolatban. Elmondta, hogy az egyesület 
döntéshozatali struktúráját nem ismeri, nem tudják, hogy ott mennyi id n belül lehet döntést 
hozni.  
 
Lévai Miklós elmondta, hogy ha meg van a rendezvény szavazva, akkor azonnali 
döntéshozatal van. 
 
Steindl Zoltán javasolta, hogy a Szüreti Fesztivál bizonyos rendezvényeit vigyék be a 
fürd be. Elmondta, hogy az elmúlt években a Zsigmondy sétány esti rendezvényei kapcsán 
több bejelentés érkezett a hangos és a hosszan tartó zeneszolgáltatás miatt.  
 
Kesjár János elmondta, hogy a csendrendelet betartásával kell a rendezvényeket tartani.  
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Májer Béla elmondta, hogy a Szüreti Fesztivált kár lenne megcsonkítani, nagy koncertek 
lettek kivéve a 3 napból. Ha 3 napos fesztivál van, akkor olyan fellép kre van szükség, hogy 3 
napon keresztül ide kösse az embereket.  
 
Varga László elmondta, hogy vagy megcsinálják a Szüreti Fesztivált profi módon, vagy ne 
legyen semmi, ne legyen elszórva a pénz, maradjon el idén a fesztivál.  
 
Márton Béla javasolta, hogy a 3 napos rendezvény záró napján, vasárnap nem kellene 
nagyobb összegeket áldozni fellép kre, mert akkor már nincs annyi érdekl .  
 
Urbán István elmondta, a h légballon fesztivál nem került be a rendezvénynaptárba, 
javasolta, hogy a Szüreti Fesztivál id pontjában meg lehetne tartani.  
 
Kesjár János elmondta, hogy a Szüreti Fesztivál csúcspontja mindig a felvonulás volt, ez volt 
a fesztivál vonzereje, ez adja a fesztivál jelleget.  
 
Varga László elmondta, hogy el kell adni a rendezvényt, arra kell törekedni, hogy a 
szállodák, éttermek megteljenek. A felvonulásból nincs bevétel. Javasolta, hogy a sörfesztivál 
legyen törölve a programtervb l.  
 
Monostori Zsolt elmondta, hogy az idei az építkezések éve lesz, idén a fürd re kell 
koncentrálni, jó fesztivált a meglév  pénzb l is lehet szervezni. Nagyon sok lyukat be kell 
tömnie az önkormányzatnak, vissza kell fogni a kiadásokat. 
 
Kesjár János megkérdezte a bizottságot, hogy ki az, aki egyetért a sörfesztivál összegének 
esetleges kés bbi átcsoportosításával? 
 
A bizottság több tagja egyetértett a javaslattal. 
 
Monostori Zsolt elmondta, hogy a rendezvények összegébe belefér a sörfesztivál 
megrendezése is. 
 
Kiss-Kálmán Éva javasolta, hogy inkább legyen több rendezvény Harkányban, ne kerüljön 
törlésre a sörfesztivál.  
 
Kesjár János megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban még kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazást rendelt el. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 
nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
 
 
    18/2015.(II.24.) sz. Bizottsági határozat: 
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    2015. évi rendezvény naptárban szerepl  rendezvényekhez 
   kapcsolódó költségkeretek és szervezési alap információk 

meghatározásához 
 

1. Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, 
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 
javasolja a képvisel -testületnek, hogy a Harkány Város 2015. 
évi rendezvény naptárában szerepl  rendezvényekhez 
kapcsolódó költség keretek és szervezési alapinformációk 
meghatározásáról szóló tervezetet az el terjesztés szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
2. A bizottság az egyes rendezvényeknél megjelölt 
szervezési felel s személyt kötelezi a rendezvény lebonyolítását 
követ  15 napon belül a részletes bevételeket és kiadásokat 
tartalmazó pénzügyi beszámoló benyújtására. 
3. A bizottság elrendeli az Önkormányzat és a M vel dési 
Ház költségvetésében el irányzott rendezvénykeret ideiglenes 
zárolását.  
4. A bizottság úgy határoz, hogy a rendezvény 
szervezéséért felel s személy csak a költségvisel  el zetes 
jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget; utólagos jóváhagyás 
csak 10.000 Ft alatti kötelezettségvállalások esetén lehetséges 
azzal, hogy a szervez  megkeresésére a kötelezettségvállalónak 
2 munkanapon belül választ kell adnia. 

 
 

    Határid : azonnal 
    Felel s: bizottsági elnök 
 

7.) Egyebek 
 
Kesjár János bizottsági elnök megkérdezte, van-e ezen napirendi pont keretében bárkinek 
hozzászólása. Ilyen nem érkezett a jelenlév k részér l. További hozzászólás, kérdés, 
észrevétel nem volt. Megköszönte a részvételt, a bizottsági ülést bezárta. 
 

K.mft. 
 
   Kesjár János      Dr. Markovics Boglárka 
 bizottság elnöke      jegyz  
 
 
 Kiss-Kálmán Éva      Márton Béla 
   jkv. hitelesít       jkv. hitelesít  
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