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Jegyz könyv 

 
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának 2015. október   
6-án (kedd) 9.00 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, Kecskeméthy Pál, Monostori Zsolt    
  képvisel k, mint tagok 
  
 

Tanácskozási joggal megjelent:   
  Baksai Endre Tamás polgármester 
  Dr. Markovics Boglárka jegyz  
  Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 
       
   
Tanácskozási jog nélkül megjelent:   
  Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet  
    
 
Kesjár János elnök köszöntötte a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottság tagjait, a hivatal dolgozóit.  A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 9 tagú 
bizottság 5 tagja megjelent, így a bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta. Felkérte 
Vaszlavik Erikát a jegyz könyv vezetésére. A jegyz könyv hitelesítésére felkérte Márton 
Béla és Kecskeméthy Pál bizottsági tagokat, err l szavazást rendelt el. 
 
Kesjár János bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal 
Márton Béla és Kecskeméthy Pál bizottsági tagokat alakszer  határozat meghozatala nélkül 
választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. 
 
Kesjár János elnök ismertette a kiküldött napirendi pontokat, ez ügyben szavazást rendelt el. 
 
Kesjár János javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottság egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását alakszer  határozat meghozatala nélkül fogadta el: 
 

Napirendi pontok: 

1.) Döntés M füves pálya létesítésére irányuló pályázat beadásáról 
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El terjesztés: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 

2.) Egyebek 
 

Napirend tárgyalása: 

1.) Döntés M füves pálya létesítésére irányuló pályázat beadásáról 
El terjesztés: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

 

Albrecht Ferenc elmondta, hogy az el terjesztés az MLSZ országos pályaépítési programja 
kapcsán kiírt pályázathoz kapcsolódik. Lehet sége van az önkormányzatnak különböz  
méret  m füves labdarúgó pálya létesítésére. Megvizsgálva a Harkányban lév  kínálatot és 
lehet ségeket, látható, hogy van két nagy füves labdarúgó pálya, vannak csarnokok, ahol 
kisméret  pálya van, foci zésére alkalmas pályák, kisméret  m füves pálya és az iskola 
területén is van egy kisméret  pálya. A palettából hiányzik egy grund méret  pálya, ami 
12x24 méteres, és arra lenne alkalmas, hogy edzéseket lehetne ott végezni, akár az iskolai 
testnevelés órákat lehetne b víteni, színesíteni. Helyszínként az iskola udvara a 
legalkalmasabb erre, megvizsgálva a helyszínt, egy fa kivágását eredményezné, illetve a 
kisebb fák földlabdával történ  átültetésére lenne szükség. Az MLSZ a tömegsportok, 
utánpótlás-nevelés és a szabadid -futball feltételeinek javítását t zte ki célul. El feltétele a 
megépítésnek, hogy átengedésre kerül a terület az építkezés idejére, illetve 30 % önrészt kell 
befizetni,  el re  láthatólag   bruttó  17,9  millió  Ft-ba  kerülne  a  kivitelezés,  ebb l  az  öner  
5.371.200 Ft, ezen kívül feltétel 200.000 Ft pályázati biztosíték átutalása, és kötelez  csatolni 
egy talajmechanikai véleményt, ami 100.000 Ft-ot tesz ki. Ha ezekkel a feltételekkel a 
bizottság megvalósíthatónak tartja ezt a pályázatot, akkor péntek a beadási határideje. A 
pályázat feltöltése során vannak opciók, esetleg szóba jöhet a pálya led-es világítása, a normál 
világítás alapból benne van a pályázatban. 

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy az iskolában megnövekedett a 
testnevelés órák száma, folyamatosan hely problémák vannak. Valószín leg ez az utolsó ilyen 
pályázati lehet ség, amin el lehet indulni. Elindult az általános iskolák centralizációja, 
úgynevezett iskola központok kerülnek még ebben a tanévben kijelölésre, ez majd 
mindenképpen az önkormányzattól is stratégiai döntést igényel, hogy a harkányi iskolából 
szeretnének-e iskolaközpontot vagy sem. Ezzel párhuzamosan azt kell figyelembe venni, 
hogy ha iskola központ lesz Harkány, akkor elvileg minden forrás a rendelkezésre fog állni, 
akkor az iskola korlátlanul fejleszthet  lesz, viszont ennek ára is lesz. Ha nem kíván Harkány 
iskola központ lenni, akkor viszont mindenfajta fejlesztést az önkormányzatnak kell 
felvállalnia. Próbálta kisarkítani és vázolni a várható helyzetet, de körülbelül ebben kell 
gondolkodni a jöv ben. Ez majd ebben a tanévben fog véglegesedni.  

Albrecht Ferenc elmondta, hogy az el  m füves pálya építése során az önkormányzatnak 
azzal semmi dolga nem volt, profi cég volt aki azt megépítette. Nem javasolta a led-es 
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világítást, mert nem biztos, hogy abban a napszakban, amikor világításra van szükség, a pálya 
használatban lenne. 

Kesjár János elnök javasolta, hogy ne számoljanak led-es világítással. 

Remmert Ferenc megjegyezte, hogy ellenben szükség lenne arra, hogy a pálya körbe legyen 
kerítve, zárható legyen.  

Márton Béla megkérdezte, ha október 9-e , péntek a pályázat beadásának határideje, akkor ez 
az idei költségvetést érinti vagy a jöv  évit? 

Albrecht Ferenc elmondta, hogy a 2016. évi költségvetést érinti, kivéve a pályázati 
biztosítékot és a talajmechanika költségét, amelyeket napokon belül át kell utalni. A kerítés 
költségét tájékoztatólag 1,1 millió Ft-ra becsüli, ezt pontosítja a testületi ülésig. 

Kesjár János elnök megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek még 
kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a m füves pálya létesítésére irányuló 
pályázat beadását szóló döntést szavazásra bocsátotta. 

A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (5 igen, 0 
nem, 0  tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
 
      
     63/2015. (X.06.) sz. Bizottsági határozat: 
 
     Döntés az MLSZ Országos Pályaépítési Programján 
     belül Kisméret  (grund) m füves labdarúgó pálya  
     építésér l 

     Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
     Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
     Bizottsága az  MLSZ Országos Pályaépítési Programján 
     belül Kisméret  (grund) m füves labdarúgó pálya  
     építését az alábbiak szerint támogatja: 

 

1. A Bizottság javasolja a képvisel -testületnek, 
hogy  induljon  az  MLSZ  Országos  Pályaépítési  
Programján belül kiírt pályázaton. A pályázat keretében 
kisméret  (grund) m füves labdarúgó pálya építését 
kívánja megvalósítani a becsült 17,9 MFt-os beruházási 
összeggel, egyúttal elfogadja a pályázati feltételeket. A 
pálya építésére az Általános Iskola területén (Harkány, 
Arany J. u. 16. szám, 549 hrsz.) biztosít helyet, mely 
ingatlan 100 %-os önkormányzati tulajdonú. 
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2. Az Önkormányzat a pályázó által fizetend  díjat, 
azaz a bruttó beruházási összköltség 30%-val 
megegyez  összeget (5.371.200 Ft), kivitelezés 
megkezdése el tt vállalja átutalni saját 2016. évi 
költségvetése terhére. A saját er  rendelkezésre áll. 

3. A Bizottság javaslata alapján a képvisel -testület 
egyúttal hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a 
szükséges megállapodásokat aláírja. 

 

Határid : azonnal, 
Felel s: szaki osztályvezet , polgármester 

 
 
 
Kesjár János elnök elmondta, hogy az Egyebek napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, 
észrevétel nem érkezett, további hozzászólás, kérdés, észrevétel hiányában megköszönte a 
részvételt és a bizottsági ülést bezárta. 
 
 

K.mft. 
 
   Kesjár János       Dr. Markovics Boglárka 
 bizottság elnöke                  jegyz  
 
 
 
   Márton Béla                                Kecskeméthy Pál 
   jkv. hitelesít                           jkv. hitelesít  
 


