Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű
határozatokról, beszámoló a két testületi
ülés között eltelt időszakról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
1. Napirendi pont

Dr. Markovics Boglárka Baksai Endre Tamás
jegyző
polgármester

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. május 12. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, tájékoztató az utolsó
rendes testületi ülés óta eltelt időszakról
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város önkormányzat utolsó rendes testületi ülése 2016. április 28. napján volt,
amelyen az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:

105/2016. (IV.28.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés felhalmozási célú pénzeszköz átadásról a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. részére
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 100%-os tulajdonában
álló Harkányi Városgazdálkodási Zrt. részére az előterjesztéshez csatolt támogatási
szerződésben foglalt feltételekkel egyszeri, 9.000.000,-Ft összegű, azaz kilencmillió forint
összegű felhalmozási célú pénzeszközt ad át azzal, hogy a társaság a részére juttatott forrást
kizárólag fejlesztési célokra köteles felhasználni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadásra vonatkozó
megállapodás aláírására.
Felelős:
Polgármester, vezérigazgató
Határidő: azonnal
A támogatási szerződés 2016. április 28. napján aláírásra került, a pénzeszköz átutalása
2016. május 4-én megtörtént.
110/2016. (IV.28.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
energetikai korszerűsítése című pályázat (kódszám: VP-6-7.4.1.1-16.) beadásáról
1.)
A Képviselő-testület elhatározza, hogy Harkány Város Önkormányzata indul a VP-67.4.1.1-16. kódszámú, vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése című pályázaton, a kiírás szerinti 2-es
célterületen.
2.)
A Képviselő-testület a Harkány, Petőfi S. u. 42 szám, 242/7 hrsz. alatti Sportcsarnok
épületének energetikai korszerűsítésére és külső felújítására nyújtja be a pályázatot.
3.)
A Képviselő-testület elfogadja a beruházás pályázati kiírás szerinti maximum 50
millió Ft-os támogatási összegét, és ennek megfelelően a pályázat megvalósításához
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szükséges 15 %-os nagyságrendű tervezett önerőt, és azt maximum 7,5 MFt erejéig a
mindenkori saját költségvetése terhére biztosítja.
4.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
A pályázat 2016. május 4. napján beadásra került.
112/2016. (IV.28.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a Harkány, Ady E. u. 35. sz., 605 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatának megtárgyalásáról
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi 605 hrsz-ú
ingatlant értékesítésre kijelöli.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy készíttessen ingatlanforgalmi
értékbecslést, melynek költségét a vételi ajánlatot tevő viseljen.
3./ Az ingatlan induló vételára az elkészült értékbecslésben foglaltakkal egyezően kerüljön
megállapításra, amennyiben az érték nem kevesebb, mint a megajánlott vételár.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
Az értékbecslés megrendelésre került.
116/2016. (IV.28.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés a harkányi 2432 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó használati jog megszüntetéséről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő harkányi 2432 hrsz-ú
ingatlanon lévő Siklós Város Önkormányzata és Márfa Község Önkormányzata javára
bejegyzett használati jog megszüntetésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Jegyző
Az írásos megkeresés Siklós Város Jegyzője részére megküldésre került. A kérést Márfa
község önkormányzatának képviselő-testülete májusi ülésén tárgyalni fogja.
117/2016.(V.04.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés Harkány Város Településszerkezeti tervének 2016/1. sz. módosításáról
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete Harkány Város Településszerkezeti
tervének a Hübner Tervező Kft. (7621 Pécs, János u. 8.) által készített 2016/1. számú
módosítását megtárgyalta és az írásos előterjesztésben foglaltakkal egyezően jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Műszaki osztályvezető
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A rendelet kihirdetése megtörtént, 15 nap múlva hatályba lép. A Harka Szolgáltatóház telekalakítási
engedélye 2016.05.05. napján megérkezett.
Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
Az eltelt időszakban az önkormányzat, az alábbi szerződéseket kötötte meg, amelyek a hatályos
önkormányzati rendeletek alapján testületi döntést nem igényeltek:
-

-

-

-

A Baranya-Sakk Egyesülettel 500.000.- Ft összegben a támogatási szerződés – a 40. Harkányi
Tenkes Kupa Nemzetközi Sakkverseny tekintetében - 2016.04.18. napján aláírásra került.
A Mediaworks Regionális Kiadó Kft.-vel hirdetési keretszerződés került aláírásra 480.000.Ft+Áfa összegben 12 hónapra vonatkozóan havi rendszerességgel reklámok közzétételére és
tájékoztatási céllal a Dunántúli Napló c. napilapban.
A Gyermekáldás hete rendezvény tekintetében 2 db megbízási szerződés került eddig
megkötésre: Publicity Aim Kft.-vel a 2016.03.31-én megtartott sajtótájékoztató
megrendezésére 196.851.- Ft+Áfa összegben és Bagdi Annabella előadóval bruttó 274.000.Ft összegben.
Hiánypótlási felhívást kaptunk a GINOP - Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése
címmel kiírt, és önkormányzatunk által benyújtott pályázatra, a hiánypótlást a megadott
határidőig teljesíteni fogjuk.
2016. április végén lejárt a Harkányi Óvoda óvodavezetői álláspályázata. A pályázatra két
jelölt nyújtotta be anyagát, az új intézményvezető megbízása kérdésében az Óvodát fenntartó
Társulás társulási tanácsa fog döntést hozni a kötelező véleményezések lebonyolítása után.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

…./2016.(V.12.) sz. Önkormányzati hat.:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között eltelt időszakról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatokról és a két ülés közt eltelt időszakról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző
Harkány, 2016. május 9.
Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: Háziorvosi ügyelet
működéséről szóló beszámoló

Melléklet: Beszámoló

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Kovács Zsuzsanna
ügyeletvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Kovács Zsuzsanna
ügyeletvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés
2. oldal beszámoló

2015.

évi

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május
12. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Háziorvosi ügyelet 2015. évi működéséről szóló beszámoló
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Kovács Zsuzsanna ügyeletvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Kovács Zsuzsanna ügyeletvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Kovács Zsuzsanna ügyeletvezető elkészítette a Harkányi Központi Háziorvosi Ügyelet
2015. évi működéséről szóló beszámolóját, ami mellékelten csatolásra került. Kérem a T.
Képviselő-testülettől a beszámoló megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Háziorvosi ügyelet 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja Dr. Kovács Zsuzsanna ügyeletvezető beszámolóját a háziorvosi ügyelet
működéséről.

Határidő: azonnal
Felelős : jegyző

Harkány, 2016. május 9.

Tisztelettel:
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2015. évi

gazdálkodásáról szóló beszámolójának és 2016.
évi üzleti tervének megtárgyalása
Melléklet: Beszámoló, könyvvizsgálói jelentés,
üzleti terv, mérleg

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
4. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Hegyi Ákos
vezérigazgató

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Hegyi Ákos
vezérigazgató

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.05.12-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

1. oldal előterjesztés
49. oldal üzleti jelentés
3. oldal könyvvizsgálói jelentés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május
12. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2015. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének megtárgyalása
ELŐTERJESZTŐ:Hegyi Ákos, vezérigazgató
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hegyi Ákos, vezérigazgató
Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzata 99,94%-os arányban tulajdonosa a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nek
(továbbiakban:HGYFZrt.). Figyelmet kell fordítani arra, hogy az önkormányzat a felelősségteljes
tulajdonosi joggyakorlás és a társaság működésének figyelemmel kísérése érdekében a tulajdonában
lévő gazdasági társaságok beszámolóit és üzleti terveit megismerhesse, azt megtárgyalhassa. Ennek
fontosságára az Állami Számvevőszék több megjelent tanulmányában is rámutatott.
A HGYF Zrt. vezérigazgatója elkészítette a Társaság 2015. évi beszámolóját és a 2016. évre
vonatkozó üzleti tervét; amelyeket teljes terjedelemben az előterjesztéshez csatoltunk.
A társaság Felügyelő Bizottsága (FB) 2016.április 12-éntárgyalta a HGYF Zrt. 2015. évi beszámolóját
és a 2016-os üzleti tervet is. Az írásos anyaghoz csatoltuk az AS-Censor Könyvvizsgáló Kft. által
készített független könyvvizsgálói jelentést is.
A fentieknek megfelelően kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a HGYF Zrt.2015. évről szóló
beszámolóját és a 2016. évi üzleti tervét tárgyalja meg, és azok elfogadása tárgyában hozzon
határozatot!

1.) Határozati javaslat
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a tulajdonában álló Harkányi
GyógyfürdőZrt. 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolótaz előterjesztéshez csatolt tartalommal
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Hegyi Ákos, vezérigazgató
azonnal

2.) Határozati javaslat
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a tulajdonában álló Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Hegyi Ákos, vezérigazgató
azonnal
Hegyi Ákos, vezérigazgató

Tárgy: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kérelmére
a felügyelő bizottság tagjai és elnöke, valamint
a vezérigazgató javadalmazását megállapító
határozat pontosítása
Melléklet: Gyógyfürdő előterjesztés

E LŐ TE R J E SZTÉ S
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
5. Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Hegyi Ákos
vezérigazgató

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Hegyi Ákos
vezérigazgató

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.05.12-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

1. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 12.

napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kérelmére a felügyelő bizottság
tagjai és elnöke, valamint a vezérigazgató javadalmazását megállapító határozat pontosítása
ELŐTERJESZTŐ:Hegyi Ákos, vezérigazgató
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hegyi Ákos, vezérigazgató
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület első ízben 2014. november 14-én hozott határozatot a Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatójának és a felügyelő bizottság tagjainak, valamint elnökének javadalmazása tárgyában. (A
130/2014. (XII.14.) számú önkormányzati határozat az alábbiak szerint rendelkezett:
130/2014. (XI.14.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött,
hogy
a
Harkányi
Gyógyfürdő
Zrt.
vezérigazgatójának javadalmazása tekintetében a mindenkori
kötelező legkisebb munkabér ötszörösét 101.500 x 5=
507.500 Ft, azaz ötszázhétezer-ötszáz forint díjazást, 50.000
Ft gépkocsi használatot, telefon használatot, étkezési
hozzájárulást, valamint a megbízási díj 50 %-nak megfelelő
éves prémium juttatást állapít meg, amit a későbbiekben a
Felügyelő Bizottság dolgoz ki.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Harkányi
Gyógyfürdő
Zrt.
Felügyelő
Bizottsági
tagjainak
javadalmazása tekintetében a mindenkori kötelező legkisebb
munkabért 101.500 Ft díjazást, a Felügyelő Bizottság
elnökének a mindenkori kötelező legkisebb munkabér
kétszeresét 101.500 x 2 = 203.000 Ft javadalmazást állapít
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseleti jogokat
gyakorló Baksai Endre Tamás polgármester urat arra, hogy a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2014. november 14-én tartandó
közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
A fenti határozatot a Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának előterjesztett kérelmére a 151/2015. (VII.14.)
számú önkormányzati határozattal a képviselő-testület a vezérigazgató javadalmazását érintően módosította
az alábbi tartalommal:

151/2015.(VII.14.) sz. Önkormányzati hat.:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató javadalmazására
vonatkozó kérés megtárgyalása
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának kérését megtárgyalta, az abban

foglaltakkal egyetért, amelyre tekintettel: a 130/2014. (XI.14.)sz.
önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának javadalmazása tekintetében
2015. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal a mindenkori kötelező
legkisebb munkabér hétszeresét, 105.000,-Ft x 7 azaz 735.000,-Ft
azaz hétszázharmincötezer forint havi díjazást, 50.000,-Ft gépkocsi
használatot, telefon használatot, étkezési hozzájárulást, valamint az
éves megbízási díj 50%-ának megfelelő éves prémium juttatást
állapít meg, amelynek feltételeit a későbbiekben a Felügyelő
Bizottság dolgoz ki.
A határozat egyéb részeit a képviselő-testület változatlan formában
fenntartja.
Határidő: azonnal, illetve 2015. augusztus 1.
Felelős: polgármester
Ahogy látható, mindkét határozatban a javadalmazás egyfelől a mindenkori kötelező legkisebb munkabér
mértékéhez van kötve, ugyanakkor számszerűsített összegeket is tartalmaz, mivel a kötelező legkisebb
munkabér összege idén január 1. napján is emelkedett, mindenképpen célszerű a kettős szabályozás
feloldása. Ennek kétféle módja lehet, vagy marad a mindenkori kötelező legkisebb munkabér mint
viszonyítási alap meghatározása, vagy a másik megoldás, hogy a javadalmazást a képviselő-testület minden
érintett vonatkozásában kizárólag összegszerűen határozza meg.
A Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója az előbbi megoldásra, vagyis, a mindenkori kötelező legkisebb
munkabérre történő hivatkozásra tett javaslatot. A Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója által készített
előterjesztést jelen előterjesztéshez teljes terjedelemmel csatoljuk.
A fentieknek megfelelően kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a Gyógyfürdő Zrt. előterjesztését tárgyalják
meg és a korábban meghozott határozatok módosítása tárgyában döntsenek.

Határozati javaslat:
A 151/2015.(VII.14.) számú önkormányzati határozat módosításáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2015. (VII.14.) számú határozatát …………..
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának javadalmazása tekintetében havi díjazásként a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér 7-szeresét / vagy 735.000.- Ft összegű díjazást; havi
50.000.- Ft gépkocsi használatot, ezen kívül telefonhasználatot, étkezési hozzájárulást, valamint az
éves megbízási díj 50 %-ának megfelelő éves prémium juttatást állapít meg, amelynek feltételeit a
felügyelő bizottság dolgozza ki.
2.) A képviselő-testület a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazása
tekintetében a mindenkori legkisebb munkabér összegével megegyező / vagy 101.500.- Ft, a
felügyelő bizottság elnökének pedig a mindenkori legkisebb munkabér 2-szeresével megegyező /
vagy 203.000.- Ft összegű havi díjazást állapít meg.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a képviseleti jogokat gyakorló Baksai Endre Tamás polgármestert,
hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. e kérdéskört tárgyaló közgyűlésén jelen határozat tartalmának
megfelelően szavazzon.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Hegyi Ákos, vezérigazgató
azonnal

Dr. Markovics Boglárka jegyző

ELŐTERJESZTÉS: Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2016. május 18.-i Közgyűlésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Felügyelőbizottsági tagok és a vezérigazgató bérezéséről hozott
korábbi határozat pontosítása
ELŐTERJESZTŐ:

Hegyi Ákos Sándor vezérigazgató

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hegyi Ákos Sándor vezérigazgató

Tisztelt Közgyűlés!
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felügyelőbizottsági tagjait a Fürdő Közgyűlése 2014.
november 14-én megválasztotta. Ezt megelőzően Harkány Város Önkormányzata a
130/2014 (XI.14.) számú határozatában azzal bízta meg a közgyűlésen részt vevő Baksai
Endre Tamás polgármester urat, hogy a felügyelőbizottság díjazására a következő
javaslatot tegye és azt szavazza meg. „A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjainak javadalmazása tekintetében a mindenkori kötelező
legkisebb munkabért 101.500 Ft díjazást, a Felügyelő Bizottság elnökének a mindenkori kötelező
legkisebb munkabér kétszeresét 101.500 x 2 = 203.000 Ft javadalmazást állapít meg.” A határozat
egyfelől konkrét összeget nevesít a felügyelőbizottsági tagok és a felügyelő bizottság
elnökének díjazására, ugyanakkor kimondja, hogy a díjazást mindkét esetben a kötelező
legkisebb munkabérhez és annak többszöröséhez köti. 2015. év eleji minimálbér változás
nem lett átvezetve a felügyelőbizottsági tagok díjazásába.
Dr. Péter Iván Antal és Végi János felügyelőbizottsági tagok a díjazást nem kérték,
munkájukért anyagi ellenszolgáltatást nem vettek fel 2015-ben.
2016. január 1-től a minimálbér összege bruttó 111.000,-Ft-ra nőtt. A minimálbér változás
okán szükséges a felügyelőbizottság bruttó havi bérének a módosítása is. Ennek
megfelelően a felügyelőbizottsági tagok havi bruttó bére 111.000,-Ft-ra, a felügyelő
bizottság elnökének a havi bruttó bére 222.000,-Ft-ra változik.
A változtatás előfeltétele, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése módosítsa a
22/2014.(2014.XI.14) számú közgyűlési határozatát, hiszen abban nem a mindenkori bruttó
minimálbérhez kötik a felügyelőbizottság díjazását, hanem a 2014-ben megállapított
minimálbérek kerültek benne számszerűleg megnevezésre.
Harkány, 2016. április 05.
Hegyi Ákos
vezérigazgató

A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. KÖZYGŰLÉSE
…../2016.(V.18) sz. határozata:
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK ÉS A VEZÉRIGAZGATÓ
BÉREZÉSÉRŐL HOZOTT KORÁBBI HATÁROZAT PONTOSÍTÁSA
A Közgyűlés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felügyelőbizottságának
határozata, továbbá Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(……..) sz. határozata alapján úgy dönt, hogy a 22/2014.(2014.XI.14) számú
közgyűlési határozatát pontosítsa úgy, hogy a mindenkori bruttó
minimálbérnek megfelelően állapítja meg a felügyelőbizottsági tagok és az
elnök, valamint a vezérigazgató díjazását. Ezek alapján a felügyelőbizottsági
tagok 2016. január 1-től a mindenkori bruttó minimálbérnek megfelelő
tiszteletdíjat kapják, a felügyelőbizottság elnöke a mindenkori bruttó
minimálbér kétszeresének megfelelő tiszteletdíjat kapja, a vezérigazgató
pedig a mindenkori bruttó minimálbér hétszeresét kapja díjazásként.
Minden más döntés a vezérigazgató díjazását tekintve változatlan marad.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Hegyi Ákos Sándor vezérigazgató

Kapják:

Hegyi Ákos Sándor vezérigazgató
Kocsis Gabriella

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
130/2014.(XI.14.) sz. Önkormányzati hat.:

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának javadalmazása tekintetében a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét 101.500 x 5= 507.500 Ft,
azaz ötszázhétezer-ötszáz forint díjazást, 50.000 Ft gépkocsi használatot,
telefon használatot, étkezési hozzájárulást, valamint a megbízási díj 50 %-nak
megfelelő éves prémium juttatást állapít meg, amit a későbbiekben a
Felügyelő Bizottság dolgoz ki.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő
Bizottsági tagjainak javadalmazása tekintetében a mindenkori kötelező
legkisebb munkabért 101.500 Ft díjazást, a Felügyelő Bizottság elnökének a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér kétszeresét 101.500 x 2 = 203.000
Ft javadalmazást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseleti jogokat gyakorló Baksai
Endre Tamás polgármester urat arra, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2014.
november 14-én tartandó közgyűlésén ennek megfelelően szavazzon.

Tárgy: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kollektív
szerződésének jóváhagyása
Melléklet: Kollektív szerződés

E LŐ TE R J E SZTÉ S
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
6. Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Hegyi Ákos
vezérigazgató

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Hegyi Ákos
vezérigazgató

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.05.12-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

3. oldal előterjesztés
38. oldal Kollektív szerződés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május
12. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kollektív szerződésének
jóváhagyása
ELŐTERJESZTŐ: Hegyi Ákos, vezérigazgató
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hegyi Ákos, vezérigazgató
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a Gyógyfürdő Zrt. előterjesztését tárgyalják meg és az
alábbi határozati javaslat tárgyában döntsenek.
Határozati javaslat:
…./2016.(V.12.) sz. Önkormányzati hat.:
Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kollektív
szerződésének jóváhagyása ügyében
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. által
előterjesztett Kollektív szerződését az
előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja /
nem fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseleti
jogokat gyakorló Baksai Endre Tamás
polgármestert, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
e kérdéskört tárgyaló közgyűlésén jelen határozat
tartalmának megfelelően szavazzon.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat éves
közbeszerzési
elfogadása

statisztikai

összegezés

Melléklet: Statisztikai összegzés
ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
10. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2.oldal előterjesztés
22. oldal statisztikai összegzés

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő
képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Harkány Város Önkormányzat éves közbeszerzési statisztikai
összegezés elfogadása
Előterjesztést készítette: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
Előterjesztő: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények

feladásának,

ellenőrzésének

és

közzétételének

szabályairól,

a

hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40 § (1) bekezdés értelmében „az
ajánlatkérő az éves közbeszerzéseiről az e rendeletben meghatározott minta szerint éves
statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
napjáig kell közzétenni.” A (2) bekezdés alapján „az éves statisztikai összegezés mintáját a
Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők vonatkozásában – kivéve a Kbt. 6–7. § szerint
eljáró ajánlatkérőket – a 17. melléklet tartalmazza.” Ez a jogszabályi hivatkozás azonban csak
a 2015. november 01-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. Ebben az
időszakban nem volt az Önkormányzatnak vonatkozó közbeszerzése, így erre az időszakra
egy nemleges statisztikai jelentés készül.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján lévő hirdetmények között

a Közbeszerzési

Adatbázisban illetve a Hatóság honlapján közzéteendő dokumentumok című hirdetmény
szerint a 2015. január 1-től 2015. október 31-ig tartó időszakra vonatkozó éves statisztikai
összegezéseket még a régi, a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet
alapján kell elkészíteni, így arra a 2011-es rendelet 11. számú melléklete az irányadó.

A statisztikai összegzés ketté bontása tehát az időközbeni jogszabályi változások miatt vált
szükségessé.
Ezek alapján elkészítettük a statisztikai összegezést, mely tartalmazza a 2015. évben
lebonyolított közbeszerzési eljárásokat. A statisztikai összegezés az előterjesztés mellékletét
képezi.

Kérem, hogy a Tisztelt képviselő-testület hozzon határozatot a 2015. évi közbeszerzések éves
statisztikai összegezés elfogadásáról.

Határozati javaslat:
Éves közbeszerzési statisztikai összegezés elfogadása

1. Harkány

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete,

Harkány

Város

Önkormányzata 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezését az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az éves statisztikai összegezésnek a Közbeszerzési Hatóság részére történő elküldésére
2016. május 31-i határidővel.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester

1

11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

Az éves statisztikai összegezés
STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS
AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Harkány Város Önkormányzata
Postai cím: Petőfi S. u. 2-4.
Város/Község: Harkány
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám: 7815
Telefon: 72/480-100

Címzett: Baksai Endre Tamás polgármester
E-mail: polgarmesterihivatal@harkany.hu

Fax: 72/480-518

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közjogi szervezet

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Egyéb

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
ADATOK
II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma:

1

2
Érték: 158.930.140.-HUF
II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része)
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
Száma:

007

Értéke: 382.111.970.- HUF

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES
ADATOK
III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.1.1) Árubeszerzés
III.1.1.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

1 (száma)
158.930.140.- HUF (értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

1 (száma) 158.930.140.- HUF

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

1 (száma)
24.700.000.- HUF (értéke)

3
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)-------------

1 (száma) 24.700.000.- HUF

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

(értéke)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

34928500-3 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma)

158.930.140.- HUF (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------

1 (száma) 158.930.140.- HUF (értéke)

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

38730000-1 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma) 24.700.000.- HUF (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

1 (száma) 24.700.000.- HUF

(értéke)

III.1.2) Építési beruházás
III.1.2.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

gyorsított tárgyalásos

gyorsított meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)
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Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

005 (száma)

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

332.412.970.- HUF (értéke)

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben

: 005 (száma) 332.412.970.- HUF (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

45210000-2 (CPV kód, főtárgy szerint)

003 (száma) 150.522.119.- HUF

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)------------------------------

45212212-5 (CPV kód, főtárgy szerint)

002 (száma) 181.890.851.- HUF

(értéke)
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----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:

005 (száma) 332.412.970.- HUF

(értéke)

III.1.3) Építési koncesszió
III.1.3.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

hirdetmény nélküli tárgyalásos

meghívásos

keretmegállapodásos

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

(száma)
(értéke)

versenypárbeszéd

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

(száma)

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:

(értéke)

Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

(száma)

(értéke)
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Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés
III.1.4.1) Eljárás típusa
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
nyílt

gyorsított tárgyalásos

meghívásos

keretmegállapodásos

gyorsított meghívásos

versenypárbeszéd

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos

(száma)
(értéke)

tervpályázat
a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött
szerződés

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd

1 (száma)
24.999.000.- HUF

(értéke)
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Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Tervpályázati eljárás
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:

1(száma) 24.999.000.- HUF

(értéke)

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

(száma)

(értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

73420000-2 (CPV kód, főtárgy szerint)

1 (száma) 24.999.000.- HUF (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:

1 (száma) 24.999.000.- HUF (értéke)

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió
III.1.5.1) Eljárás típusa
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
Nyílt

(száma)
(értéke)
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Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)------------Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

(száma)

(értéke)

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

-

(CPV kód, főtárgy szerint)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-----------------------------Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám
érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1) Árubeszerzés
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (4) a)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (4) b)

94. § (2) a)

94. § (2) d)

94. § (4) c)

94. § (4) d)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben:

(száma)

(értéke)
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Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) c)

94. § (4) c)

122. § (7) b)

89. § (2) b)

94. § (2) d)

94. § (4) d)

122. § (7) c)

94. § (2) a)

94. § (4) a)

123. §

94. § (2) b)

94. § (4) b)

122. § (7) a)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:

(száma)

(értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

111. § (3)

89. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

122. § (7) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

111. § (3)

122. § (7) c)

89. § (2) c)

94. § (2) d)

123. §

94. § (2) a)

94. § (3) a)

122. § (7) a)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:
(száma)

(értéke)
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III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (5)

89. § (2) d)

94. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (3) a)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)
89. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (3) b)

122. § (7) b)

89. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (5)

122. § (7) c)

89. § (2) d)

94. § (2) d)

123. §

94. § (2) a)

94. § (3) a)

122. § (7) a)

(száma)
(értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, ------------------------minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
(száma)

(értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő
vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét
Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:

1
158.930.140.-HUF

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 14.549.824.- HUF
IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-
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ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati
részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma:
közbeszerzések értéke:

0
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IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra védett foglalkoztatók számára fenntartott
közbeszerzés útján

közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak
szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:

002

közbeszerzések értéke:

146.781.962.-HUF
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IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével
összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell
kifejezni)
közbeszerzések száma:

008

közbeszerzések értéke:

541.042.110.-HUF

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. § (9) bekezdése]
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma:

0

közbeszerzések értéke:
IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2016/05/… (év/hó/nap)

17. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név:Harkány Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK18231 2

Postai cím: Petőfi S. u. 2-4.
Város: Harkány

NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám:7815

Ország:Magyarország

I.2) Az ajánlatkérő típusa
c Központi szintű

c Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

xRegionális/helyi szintű

c Egyéb:

c Közjogi szervezet

I.3) Fő tevékenység
xÁltalános közszolgáltatások

c Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

c Honvédelem

c Szociális védelem

c Közrend és biztonság

c Szabadidő, kultúra és vallás

c Környezetvédelem

c Oktatás

c Gazdasági és pénzügyek

c Egyéb tevékenység:

c Egészségügy

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok
II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)
Száma: 0 Összértéke: 0
II.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)
Száma: 0 Összértéke: 0

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok
III.1) A közbeszerzések összesítése (kivéve a IV.1.1)-IV.1.2) és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott közbeszerzéseket)
III.1.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2
c Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 2
c Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]

c Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés

2

Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2
c A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2
A Kbt. Második Része
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Harmadik Része
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)
III.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2
c Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2
c A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

c Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2
A Kbt. Második Része
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Harmadik Része
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.3) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)
III.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2
c Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi mezőben
érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
c Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2
Uniós értékhatárt elérő építési koncessziók
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.4) Szolgáltatásmegrendelés 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban

kell megadni)
III.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2
c Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 (a Kbt 3. mellékletében
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
c A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 (a Kbt 3. mellékletében
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése
c A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

2

c Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.4.4) A szolgáltatásmegrendelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2
A Kbt. Második Része
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés (a Kbt 3. mellékletében
meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Harmadik Része
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban
kell megadni)
III.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2
c Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi mezőben
érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
c Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2
Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

III.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése
III.2.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Második Része szerinti jogcímek
c Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

c Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek
c Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)
III.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Második Része szerinti jogcímek
c Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

c Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek
c Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.3) Szolgáltatásmegrendelés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban
kell megadni)
III.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Második Része
c Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Harmadik Része
c Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]

c Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.4) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)
III.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Negyedik Része
c Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Negyedik Része
c Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell
megadni)
III.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Negyedik Része
c Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
III.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2
Kbt. Negyedik Része
c Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV. szakasz: Kiegészítő információk

IV.1) Kiegészítő információk 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét
HUF-ban kell megadni)
IV.1.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó
értékű közbeszerzések 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

2

Összértéke: [ ]
IV.1.3) Elektronikus árlejtések 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.5) Dinamikus

beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések 2

Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések 2
c Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt közbeszerzések 2
c Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
c Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése 2
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.8) Európai

uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések 2

Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések

2

Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések

[Kbt. 114. § (1) bekezdés] 2

Száma: [ ] Összértéke: [ ]

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: (2016/05/….)
_________________________________________________________________________________________________________
1

2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

Tárgy: Döntés Magyarország-Horvátország
Együttműködési program ( CBC) közoktatás és
felnőttképzés fejlesztése komponens keretében
pályázat beadásáról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
11. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.05.12-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2.oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. 05. 12. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Magyarország-Horvátország Együttműködési program
( CBC) közoktatás és felnőttképzés fejlesztése komponens keretében pályázat beadásáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020. (IPA) pályázati
konstrukció kiírása.
A program az alábbi NUTSIII közigazgatási egységeket fedi le, magyarországi megyék: Baranya,
Zala, Somogy megye. Horvátországi megyék: Muraköz, Varasd, Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora,
Verőce-Drávamente, Pozsega-Szlavónia, Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém.
A program nagyságrendjéből és speciális határmenti jellegéből fakadóan, elsősorban együttműködésen
alapuló stratégiai akciókat és kísérleti projekteket támogat, a meghatározott alábbi prioritási
területeken belül, de nem teszi lehetővé nagyléptékű beavatkozások végrehajtását.
A programban négy prioritás került megjelölésre az alábbiak szerint:
1. Gazdaságfejlesztés- a Kkv-k versenyképességének fokozása.
2. A természeti és kulturális erőforrások fenntartható kiaknázása- a környezet megőrzése és
védelme, az erőforrások hatékonyságának elősegítése.
3. Együttműködés – intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás.
4. Oktatás – beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakképzést is beleértve, a készségfejlesztés és
az élethosszig tartó tanulás érdekében, az oktatási, képzési, infrastruktúra fejlesztésével.
Harkány Város Önkormányzatát jelen előterjesztés keretében a 4. prioritás érinti, azon belül is, annak
2-es komponense, közoktatás és felnőttképzés területén létrejövő a fejlesztések. Ennél a
konstrukciónál a maximális projekt összköltség 250.000 Euro, a megvalósítási idő 16 hónap, a
komponens keretében rendelkezésre álló pályázati keretösszeg pedig 1.800.000 Euro.
A projekt költségvetésének tervezésekor be kell tartani az arányosság elvét, a résztvevő partnerek
vonatkozásában, ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg 50-50 %-os felhasználási forrást kell figyelembe
venni. Magyarországon az állam által biztosított 10 %-os önerő kiegészítés miatt mindössze 5 % saját
forrást kell biztosítani a pályázóknak, amit bérköltség és adminisztrációs költség soron is el lehet
számolni, így a valós többletfinanszírozás akár csökkenthető is.
A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani, papír alapon, legkésőbb 2016. május 31-ig. A projektek
megvalósításának kezdete várhatóan 2017. január 1-től lehetséges legkorábban.
A tervezett fejlesztés az önkormányzat által működtetett Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolát érinti. A projekt keretében megtörténik az iskola nyelvtani laborjának
eszközkorszerűsítése, korszerű zenei eszközök kerülnek beszerzésre, sport és játszótéri játékokkal lesz
felszerelve az Önkormányzat tulajdonában álló iskolaudvar, valamint megtörténik ennek
hozzávetőlegesen 270m²-en a gyerekek számára biztonságot jelentő gumiszőnyeggel történő
burkolása.
Fentieken túl a projekt kötelező elemeként három hétvégén kétnapos találkozó került megrendezésre.
A projekt megvalósításának tervezett ideje 12 hónap. A projekt megvalósítását a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Siklósi Tankerülete támogatja.

Horvát oldalról Orahovica város által fenntartott oktatási intézmények lesznek a partnerek, akik
egyben ellátják a vezető kedvezményezetti feladatokat is.
A pályázat maximális beruházási költsége tehát 110.000 Euro (2016. május 9-i hivatalos MNB
árfolyam szerint 34.423.400 Ft), amely 5 %-os önerővel számolva kb. 1.722.000 Ft erejéig terhelné
meg az önkormányzat elkülönített pályázati tartalék keretét.
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a Magyarország-Horvátország
Együttműködési program 4. prioritás 2. oktatásfejlesztési komponens keretében a fenti tárgyban
pályázat beadásáról dönteni szíveskedjenek!
Határozati javaslat
Döntés a Magyarország-Horvátország Együttműködési program ( CBC) 4. prioritás 2. közoktatás és
felnőttképzés fejlesztése komponens keretében pályázat beadásáról

1.) A Képviselő-Testület elhatározza, hogy Harkány Város Önkormányzata indul a
Magyarország-Horvátország Együttműködési program ( CBC) pályázaton a 4. prioritás 2.
közoktatás és felnőttképzés fejlesztése komponens célterületen, amelynek érdekében
partnerként együttműködik Orahovica város általános és középfokú, valamint zeneművészeti
iskoláival.
2.) A Képviselő-Testület a Harkány, Arany J. u. 16. szám, 549. hrsz. alatti Általános Iskola
intézmény helyszínére nyújtja be a pályázatot.
3.) Képviselő-Testület elfogadja az előzetes egyeztetéseknek megfelelően megállapított
maximum 110.000 Euro összegű bekerülési költséget, és ennek megfelelően a pályázat
megvalósításához szükséges 5 %-os nagyságrendű tervezett önerőt, és azt maximum
1.800.000 Ft erejéig a mindenkori saját költségvetése terhére biztosítja.
4.) A Képviselő-Testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető

Albrecht Ferenc
műszaki ov.

Tárgy: Döntés Magyarország-Horvátország
Együttműködési program ( CBC) tematikus
együttműködések
keretében
pályázat
beadásáról
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
12. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.05.12-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2.oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. május 12. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Magyarország-Horvátország Együttműködési program
( CBC) tematikus együttműködések keretében pályázat beadásáról
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020. (CBC) pályázati
konstrukció kiírása.
A program az alábbi NUTSIII közigazgatási egységeket fedi le, magyarországi megyék: Baranya,
Zala, Somogy megye. Horvátországi megyék: Muraköz, Varasd, Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora,
Verőce-Drávamente, Pozsega-Szlavónia, Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém.
A program nagyságrendjéből és speciális határmenti jellegéből fakadóan, elsősorban együttműködésen
alapuló stratégiai akciókat és kísérleti projekteket támogat, a meghatározott alábbi prioritási
területeken belül, de nem teszi lehetővé nagyléptékű beavatkozások végrehajtását.
A programban négy prioritás került megjelölésre az alábbiak szerint:
1. Gazdaságfejlesztés- a Kkv-k versenyképességének fokozása.
2. A természeti és kulturális erőforrások fenntartható kiaknázása- a környezet megőrzése és
védelme, az erőforrások hatékonyságának elősegítése.
3. Együttműködés – intézményi kapacitások bővítése és hatékony közigazgatás.
4. Oktatás – beruházás az oktatásba, képzésbe, a szakképzést is beleértve, a készségfejlesztés és
az élethosszig tartó tanulás érdekében, az oktatási, képzési, infrastruktúra fejlesztésével.
Harkány Város Önkormányzatát jelen előterjesztés keretében a 3. prioritás érinti, azon belül is, annak
1-es komponense, tematikus együttműködések terén létrejövő fejlesztések. Ennél a konstrukciónál a
maximális projekt összköltség 300.000 Euro, a megvalósítási idő 16 hónap, a komponens keretében
rendelkezésre álló pályázati keretösszeg pedig 1.000.000 Euro.
A projekt költségvetésének tervezésekor be kell tartani az arányosság elvét, a résztvevő partnerek
vonatkozásában, ez azt jelenti, hogy nagyságrendileg 50-50 %-os felhasználási forrást kell figyelembe
venni. Magyarországon az állam által biztosított 10 %-os önerő kiegészítés miatt mindössze 5 % saját
forrást kell biztosítani a pályázóknak, amit bérköltség és adminisztrációs költség soron is el lehet
számolni, így a valós többletfinanszírozás akár csökkenthető is.
A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani, papír alapon, legkésőbb 2016. május 31-ig. A projektek
megvalósításának kezdete várhatóan 2017. január 1-től lehetséges legkorábban.
A projekt keretében a vezető kedvezményezetti szerepet a harkányi Zsigmondy Vilmos Harkányi

Gyógyfürdőkórház látja, az Önkormányzat mellett partnerként magyar oldalról a DélDunántúli Terület- és Gazdaságfeljesztő Nonprofit Kft., horvát oldalról Našice városa és a
našicei székhelyű Fogyatékkal élők egyesülete vesz részt.
A tervezett projekt során a partnerek közötti tematikus együttműködés három területen valósul meg:

1. „akadálymentes város” szakmai koncepció kidolgozása Harkány és Nasice számára, tapasztalatok
átadása, intézményeken belüli fejlesztések megvalósítása, szakmai konferencia megrendezése (Felelős
partner: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház, Fogyatékkal Élők Egyesülete Našice);
2. városi akadálymentes fejlesztési koncepciók műszaki tartalmának kidolgozása, szabadtéri gyermek
és felnőtt rehabilitációs célú fejlesztő eszközök elhelyezése, mobil applikáció fejlesztése mely segíti a
kerekesszékesek és egyéb fogyatékkal élők városi közlekedési útvonalainak- és szolgáltatások
igénybevételének megtervezését (Felelős partner: Harkány Város Önkormányzata, Našice Város
Önkormányzata);
3. fejlesztések megtérülési számításainak elvégzése, „akadálymentes régió” koncepció kidolgozása,
eredmények disszeminációja, ajánlások megfogalmazása további – a célterületen található városok –
számára (Felelős partner: DDTG Nonprofit Kft.).
A pályázat maximális beruházási költsége tehát 31.750 Euro (2016. május 9-i hivatalos MNB
árfolyam szerint 9.935.845 Ft), amely 5 %-os önerővel számolva kb. 497.000 Ft erejéig terhelné meg
az önkormányzat elkülönített pályázati tartalék keretét.
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a Magyarország-Horvátország
Együttműködési program 3. prioritás 1. tematikus együttműködés komponens keretében a fenti
tárgyban pályázat beadásáról dönteni szíveskedjenek!
Határozati javaslat
Döntés a Magyarország-Horvátország Együttműködési program ( CBC) 3. prioritás 1. tematikus
együttműködések komponens keretében pályázat beadásáról

1.) A Képviselő-Testület elhatározza, hogy Harkány Város Önkormányzata indul a
Magyarország-Horvátország Együttműködési program ( CBC) pályázaton a 3. prioritás 1.
tematikus együttműködések komponens célterületen, amelynek érdekében partnerként
együttműködik a következő pályázókkal: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház,
Dél-Dunántúli Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft., Našice városa, Fogyatékkal Élők
Egyesülete (Našice).
2.) A Képviselő-Testület elfogadja az előzetes egyeztetéseknek megfelelően megállapított
maximum 31.750 Euro összegű bekerülési költséget, és ennek megfelelően a pályázat
megvalósításához szükséges 5 %-os nagyságrendű tervezett önerőt, és azt maximum 500.000
Ft erejéig a mindenkori saját költségvetése terhére biztosítja.
3.) A Képviselő-Testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és beadására.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

Tárgy:
Döntés
TOP
3.2.2.
pályázat
benyújtásáról Önkormányzati napelem park
létesítése tárgyában
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
13. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.05.12-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

-

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. május 12. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés TOP 3.2.2. pályázat benyújtásáról Önkormányzati
napelem park létesítése tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-Testület a 158/2015. (VIII. 05.) sz. határozatában arról döntött, hogy
amennyiben a közeljövőben napelem park létesítésére irányuló energetikai pályázat kerül
kiírásra, kedvező feltételek esetén indulni kíván a pályázaton, és a beruházást a 0276/71 hrszú kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen kívánja megvalósítani. A testület később a
182/2015.(IX.17.) sz. határozatában az előkészítő, tervezési munkák megrendeléséről is
döntött, melyek elkészítése a végéhez közeledik. Ugyanebben a határozatban arról is döntött a
Testület, hogy amennyiben kedvező pályázati lehetőségek adódnak, a végleges beadásról a
Képviselő-testület a konkrét lehetőségek és feltételek ismeretében továbbra is fenntartja
ismételt döntési jogát.
Örömmel értesültünk róla, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
pályázatok között megjelenő pályázat lehetőséget biztosít számunkra a pályázat beadására.
A Pályázat kódszáma: TOP-3.2.2-15
A felhívás címe: Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési
programok keretében.
A pályázat címe: "Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Harkányban, saját,
villamosenergia-igény kielégítése céljából"
A pályázat lényege, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények, épületek teljes
villamos energia ellátását a létesítendő napelem park állítaná elő.
A pályázat teljes költsége: nettó 174 031 110 Ft, bruttó: 221 019 510 Ft.
A támogatás intenzitása 100 %
Önrész : 0 Ft.

Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázat beadásáról dönteni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
Döntés napelem park létesítésére vonatkozó pályázat beadásáról
1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében megjelent Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében tárgyú, TOP3.2.2-15 kódszámú felhívás előírásai alapján a "Napenergia alapú villamos erőmű
létrehozása Harkányban, saját, villamosenergia-igény kielégítése céljából"című
támogatási kérelem előkészítését és benyújtását.
2.) A Képviselő-Testület elfogadja a pályázat teljes költségét, mely nettó 174 031 110 Ft,
bruttó: 221 019 510 Ft, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot aláírja és
benyújtsa.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

Tárgy: Harkányi Óvoda 2015. évi működéséről
szóló szakmai beszámoló

Melléklet: Beszámoló

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
3. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Hauptmann Ágnes
óvodavezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Hauptmann Ágnes
óvodavezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
Jogi és Szociális Bizottság
Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszerű többség

13. oldal beszámoló

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május
12. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkányi Óvoda 2015. évi működéséről szóló szakmai
beszámoló
ELŐTERJESZTŐ: Hauptmann Ágnes óvodavezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hauptmann Ágnes óvodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Hauptmann Ágnes a Harkányi Óvoda vezetője elkészítette az óvoda 2015. évi szakmai
munkájáról szóló beszámolóját, ami mellékelten csatolásra került. Kérem a T. Képviselőtestülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Harkányi Óvoda 2015. évi működéséről szóló szakmai
beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja a Harkányi Óvoda 2015. évi működéséről szóló szakmai beszámolóját.

Határidő: azonnal
Felelős : jegyző

Harkány, 2016. május 9.

Tisztelettel:
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat 2015.
évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról,
valamint beszámoló a Villányi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi szakmai
munkájáról

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
7. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszerű többség

2. oldal előterjesztés
9. oldal átfogó értékelés
10. oldal beszámoló

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2016. május 12. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Átfogó értékelés az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi

feladatainak ellátásáról, valamint beszámoló a Villányi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat 2015. évi szakmai munkájáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv. (továbbiakban
Gyvt.)96. §. (6) bekezdése értelmében atelepülési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó
értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi
megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.
A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a
települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében
kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és
állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
Az elkészített, 2015. évre vonatkozó értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm.
rendelet 10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
c) gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való
együttműködés tapasztalatai),
b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások
igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi
prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen
program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.)
Fent részletezett szempontok alapján elkészítettük Harkány Város Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó beszámolóját, mely két részből
áll:
1. Az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatokról szóló 2015. évre vonatkozó beszámoló
2. Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ 2015. évi szakmai beszámolója,
tekintettel arra, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a
Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központon keresztül biztosítja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2015. évre vonatkozó beszámolókat
megtárgyalni szíveskedjenek!
1. Határozati javaslat:
…../2016. (V.12.) sz. Önkormányzati hat.:
Átfogó értékelés az önkormányzat Gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi
ellátásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Harkány Város Önkormányzat
Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi ellátásáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

2. Határozati javaslat:
…../2016. (V.12.) sz. Önkormányzati hat.:
Beszámoló a Villányi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat 2015. évi szakmai munkájáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Villányi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat 2015. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Harkány, 2016. május 9.
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS
GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv.
(továbbiakban Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése értelmében atelepülési önkormányzat és az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a
gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül
javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a
gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet
10. számú melléklete előír az önkormányzatok számára.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás
nagysága,
b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok,
c) gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival
való együttműködés tapasztalatai),
b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
A gyermekek életkor szerinti megoszlása korcsoport szerint: (2015. december 31-i állapot)
KOR
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0-3

107

4-7

135

8-14

246

15-18

140

ÖSSZESEN

628
2.

250
200
0-3 éves

150

4-7 éves

100

8-14 éves

50

15-18 éves

0
kor

fő

Harkány összlakossága ( 2015. december 31-i állapot) :
Férfi:
Nő:
Összesen:
Élve születések száma:

2137 fő
2283 fő
4420 fő
14 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A települési önkormányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg a Gyvt.19-20.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben meghatározott
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, illetve külön jogszabályban meghatározott
egyéb kedvezményeknek (pl: ingyenes tankönyv) az igénybevételére. A kedvezmény a
feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra kerül megállapításra. A gyámhatóság annak a
gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
valamint akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságaa tárgyév
november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában. A pénzbeli támogatás esetenkénti összege gyermekenként 5800 forint
volt. Ez az összeg az állami költségvetésből kerül kifizetésre.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint:
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok szerint:
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Tárgyév folyamán összesen 89 gyermek felelt meg a jogosultsági feltételeknek és ez alapján a
rendszeres gyyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnak.
Kettő szülő kérelmét (3 gyermekre tekintettel) el kellett utasítani, mivel a család 1 főre jutó
havi jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget.
Adöntések ellen fellebbezés nem érkezett.
Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok:
Az 1 gyermekes családok esetében sok az egyedülálló szülő, akiknek alacsony a jövedelme. A
2 gyermekes családoknál többnyire csak az egyik szülő dolgozik.
b) Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatás
-

Települési támogatás

A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt
települési támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
másfélszeresét és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (pl.: gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás,
szülők munkanélkülivé válása), illetve egyedülálló szülő gyermeke vagy fiatal felnőtt esetén
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg azöregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét és a család (fiatal felnőtt) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (pl.: gyermek tartósan beteg,
elemi kár, beiskolázás, szülő munkanélkülivé válása).
Fiatal felnőtt részére az csak abban az esetben állapítható meg a támogatás, ha közép-vagy
felsőfokú oktatási intézmény tagozatán tanul.
Egy naptári éven belül az egy gyermeket nevelő család legfeljebb 20.000-Ft erejéig, a kettő
vagy több gyermeket nevelő család legfeljebb 40.000-Ft erejéig részesíthető támogatásban.
Azon gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári
éven belül csak legfeljebb 10.000-Ft erejéig részesíthető támogatásban.
2015. évben önkormányzati támogatásban részesített gyermekek száma:
gyermekek száma
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Kétszer részesült
támogatásban

28

felhasznált összeg
(E Ft kerekítve)
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0

0

35
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Az önkormányzatot terhelő kiadás: 450.000.- Ft.
A döntések ellen fellebbezés nem érkezett.
Kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok:
A szülők többnyire iskola, illetve óvoda kezdésre kértek önkormányzati támogatást.
-

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Az Önkormányzat által kiírt ösztöndíj pályázat:
„A” típusú ösztöndíjra 10db pályázat, a „B” típusú ösztöndíjra 1db pályázat érkezett.
A pályázókat egységesen 5.000.-Ft/hó támogatásban részesítette az önkormányzat.
Az „A” típusú ösztöndíjpályázaton nyert hallgatók ösztöndíjának folyósítási időtartama 2 X 5
hónap, (2 tanulmányi félév). A „B” típusú pályázaton nyert hallgatók (érettségi előtt álló
tanulók, illetve akik még korábban nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, sikeres
felvételi esetén) ösztöndíjának folyósítási időtartama 6 X 5 hónap, (6 tanulmányi félév)
Összesen:550.000,-Ft támogatást folyósítottunk.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi
önkormányzati támogatási összegét.
c.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok
Harkányban egy napközi otthonos óvoda működik, ahova 12 településről összesen 155 gyerek
jár, valamint egy Általános- és Zeneiskola működik, ahol a tanulói létszám 445 fő volt. Az
intézménybe a gyerekek összesen 24 településről járnak.
ÓVODA (FŐ)

ISKOLA (FŐ)

103

239

SZÁMA

52

206

ÖSSZESEN

155

445 (5 fő magántanuló)
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Étkezési térítési díjak alakulása:
ÓVODA (FŐ)

ISKOLA (FŐ)

59

173

10

49

86

165

100 %
KEDVEZMÉNYBEN
RÉSZESÜLŐK
50 %
KEDVEZMÉNYBEN
RÉSZESÜLŐK
NEM RÉSZESÜL
KEDVEZMÉNYBEN

Az óvodai és az általános iskolai étkezést térítési díj nélkül vehetik igénybea rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek. A nagycsaládos szülők gyermekei,
illetve a tartósan beteg gyermekek 50 % kedvezményt kapnak az étkezési díj összegéből.
Az étkezési térítési díj összege óvodások esetében 428 Ft, iskolások esetében 481 Ft.
3.Az önkormányzat által- a Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központon
keresztül- biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
A gyermekjóléti szolgálatok többek között
·

folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,

·

az alapellátás keretében, önkéntes együttműködés alapján családgondozással segítik a
támogatást kérő családokat, gyerekeket

·

ha a gyámhatóság egy gyerek védelembe vételéről dönt, akkor elkészítik a védelembe
vett gyermek gondozási-nevelési tervét, és biztosítják a kötelezően igénybe veendő
családgondozást,

·

szervezik a helyettes szülői hálózatot, nyilvántartást vezet a helyettes szülői
férőhelyekről

·

felkérésre környezettanulmányt készít,

·

a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja
az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,

·

családgondozással segítséget nyújt a családjukból kiemelt gyermekek mielőbbi
visszakerüléséhez a szülői házba

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő
nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.
Alapellátásban részesülők száma: 101 fő.
b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
A Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ a csatolt 2015. évi beszámolójában
fogalmazza meg a tapasztalatait.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása
A 2014-es évben a Baranya Megyei Kormányhivatal által lefolytatott szakmai ellenőrzés nem
talált hibát.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
A gyermekek védelme vonatkozásában a jövőre vonatkozó céloknak, elképzeléseknek arra
kell irányulniuk, hogy a város megfelelő környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvő fiatal
korosztály számára, ahol otthonosan érzik magukat, ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik,
ahol problémák esetén szakértő segítséget találnak azok megoldásához, és ahol
felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő magyar állampolgárként való felnőtt életükre.
A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a
preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A
hatósági gyermekvédelmet az esetek többségében meg kell, hogy előzze a rászoruló
gyermekekre vonatkozó alapellátás, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége
van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi
okból a családjából kiemelni.
A családnak nagy szerepe van a gyermeknevelésben. Amennyiben a jövő nemzedékek
érdekében tenni akarunk valamit, elsősorban a családokat kell támogatni, hogy szocializációs
alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak felelni. Az anyagi biztonságot a munkavégzés
során szerzett jövedelem adja, így a munka világából másfelé orientálódott szülők
munkavállalásra való ösztönzése továbbra is kiemelt cél. A gyermekek helyzetének javítása
érdekében fontos a még szorosabb együttműködés a családokkal, különös tekintettel a
gyermeki jogok érvényesítésére.

Továbbra is szükséges a jelzőrendszer tagjai között összehangolt munka jelenlegi
színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek
mindenek felett álló érdekeinek a szem előtt tartása.
Harkány Város Önkormányzata az alábbi területeken lát szükségesnek stratégiai beavatkozást
a gyermekek helyzetének javítása érdekében.
Az iskolai igazolatlan hiányzásokat megszüntető programok az egységes szakmai elvek
mentén való együttműködés során (a járási Kormányhivatal jelzése alapján a családsegítő
szolgálat, az általános iskola közreműködésével) melyben a tanulás értékként jelenik meg.
Cél: a gyermekek tankötelezettség teljesítésének elősegítése, kompenzálni hátrányaikat,
segíteni az iskolai megfelelést, sikerélmény megélésével az iskolai rendszerű oktatásban való
maradást, és a megfelelő minták elsajátítását.
Továbbra is telefonos, elektronikus gyors jelzés a jelzőrendszeri tagok között, melyet írásos
jelzés követ. Szükség esetén a családgondozók és a pedagógusok közös családlátogatást
szerveznek, valósítanak meg. Családgondozók szülői értekezleten való részvételének
támogatása.
A gyermekeket és fiatalokat körülvevő devianciákhoz vezető rizikófaktorok monitorozása.
Cél: A komplex és hatékony megoldás keresése során szükségesnek tartjuk a magatartási és
viselkedészavarokkal küzdő gyermekek számának csökkentését, a családi ártalmak
csökkentését, készségeik fejlesztését, a dizájnerdrogokkal kapcsolatos következményekkel
kapcsolatos hatékony és adekvát információnyújtás.
Tanárok, védőnők, szakemberek részvételével team ülések rendezése a komplex problémák
rendezése érdekében.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának
az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
Bűnmegelőzési program nem készült a településen.
A D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) a Magyar Rendőrség általános iskolai
ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési programja. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk
jelentése: Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű.
A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében
jelentkező veszélyeket. A D.A.D.A. célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a
veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásolásokat. Ki
tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. A D.A.D.A. Program
a rendőr-pedagógus-szülő hármas egységére, együttműködésére épül. Fontos eleme a tanári
karral és a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken és szülői
értekezleteken valósul meg.
Harkányban D.A.D.A. Program nem csak az általános iskolában van, már az óvodásoknak is
tartanak játékos prevenciós órákat a dohányzás és az alkohol tekintetében.
Gyermekkorú és fiatalkorú bűncselekményt elkövetőkről nincs tudomásunk.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

A „Szebb jövő” alapítvány keretében önsegítő szerveződés működik Harkányban, melyet az
Önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel támogat. A Művelődési Ház ad otthont az
évente rendszeresen megrendezésre kerülő Alapítványi Bálnak, mely az Általános Iskola, az
Óvoda, a Sportkör és a Könyvtár javára, forgó-rendszerben rendezi a támogatások gyűjtését.
Intézményi Tanács
A köznevelési törvény 2013. év augusztusi módosítása az Intézményi Tanács egy új, kötelező
típusáról rendelkezik, melyet a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat delegáltjaiból kellett megalakítani. 2013. év októberében
Harkányban is megalakult az Intézményi Tanács, amely 3-3 fő tagja a szülők, a nevelőtestület
és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat tagjaiból áll.
Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az
Intézményi Tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját
megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.
A gyermek-és ifjúságvédelem területén kiemelten fontos a prevenció. A DADA programot a
rendőrség és az iskola bevonásával továbbra is folytatni szükséges.
A városunkban élő fiatalkorúak és gyermekek jelentik a város jövőjét is, ezért szükségesnek
tartjuk a helyes életvezetési szabályokat gyermekkorban tudatosító nevelését prevenció
keretében az óvodai és iskolai oktatás keretein belül. Az önkormányzat e tekintetben vállalja
az iskolai, védőnői és esetlegesen egy szakember bevonásával szerveződő programok
koordinálását.
Az önkormányzat folyamatosan tartotta a kapcsolatot a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, intézményekkel, iskolával és óvodával, a gyermekorvossal és védőnőkkel,
valamint a rendőrséggel.
Az önkormányzat a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit szem előtt tartva a hatályos
jogszabályok érvényre juttatásával intézte a feladat- és hatáskörébe utalt ügyeket, figyelembe
véve az ügyfelek egyéni és szociális érzékenységét.
Harkány, 2016. május 5.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Tárgy:

Intézkedési terv elfogadása az Állami
Számvevőszék által „Az önkormányzatok pénzügyi és
vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése –
Harkány” tárgyban készült Jelentés vonatkozásában

Melléklet:
ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. május 12-i ÜLÉSÉRE
9. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Baksai Endre Tamás

polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális
és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2016.05.12-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

-

határozat

Egyszerű többség

2.oldal előterjesztés
ÁSZ jelentése
Intézkedési terv

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május
12. napján tartandó rendes ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Intézkedési terv elfogadása az Állami Számvevőszék által
„Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése –
Harkány” tárgyban készült Jelentés vonatkozásában
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka,
jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
Csatolmányok:

Az Állami Számvevőszék V-0862-398/2016. számú Jelentése
Intézkedési terv

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) befejezte az önkormányzat pénzügyi és
vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését Harkány Város Önkormányzata
vonatkozásában és ezzel kapcsolatos jelentését 2016. április 28-án megküldte az
Önkormányzat részére, továbbá az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
33.§ (1) bekezdésére hivatkozva kérte a jelentésben megfogalmazott megállapítások és
javaslatok megvalósítására összeállított intézkedési tervnek a jelentés kézhezvételétől
számított harminc napon belül történő megküldését.
Az ellenőrzés célja az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének, a gazdálkodás
szabályosságának megítélésea költségvetési tervezés, a pénzügyi egyensúly megteremtése, az
éves költségvetési beszámolás a vagyongazdálkodás, a vagyon számbavétele, a gazdasági
események elszámolása és a pénzgazdálkodás szabályszerűsége alapján valamint annak
értékelése, hogy kialakított-e az önkormányzat az erőforrásokkal való szabályszerű és
hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket, megvalósította-e azok számonkérését,
ellenőrzését. Az ellenőrzés a 2010. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra terjedt
ki.
A jelentés tartalmát önkormányzatunk honlapján is közzé tettük.
A jelentésben leírt, ellenőrzött időszakra vonatkozó mulasztásokat a 2015. évben részben már
pótoltuk.
Ezek az alábbiak:
elkészült,
és
Harkány
Város
Önkormányzatának képviselő-testülete 54/2015.(III.27.) számú határozatával
jóváhagyásra került a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti-és
Működési Szabályzata;
9/2015.(II.27.) számon a képviselő-testület
rendeletet alkotott a követelések elengedéseinek eseteiről;
A pénzügyi kihatással bíró belső szabályzatok
közül elkészült az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata (38/2015. (II.25.) sz.
határozat; 178/2015. (IX.17.) sz. határozattal elfogadott Gépjármű Üzemeltetési

Szabályzat; a 179/2015.(IX.17.9 sz. határozattal elfogadott Vezetékes és
Rádiótelefonok Használati Szabályzata valamint a 7/2015. (V.7.) számú jegyzői
intézkedéssel kiadott, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő
adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről is szabályzat született.
A jelentésben megfogalmazott, az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai
vonatkozásában előkészítettük az Intézkedési Tervet, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Az előterjesztés mellékletét képezia fentieken túl az ÁSZ Jelentés Összegzés része, valamint a
Javaslatok része.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Intézkedési terv elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a.) az Állami Számvevőszék által „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása
megfelelőségének ellenőrzése – Harkány” megnevezéssel lefolytatott ellenőrzés
eredményeképp készült Jelentésben foglaltakat tudomásul veszi;
b.) az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az e határozat mellékletét
képező „Intézkedési terv”-et jóváhagyja;
c.) utasítja a polgármestert és a jegyzőt az „Intézkedési terv”-ben foglaltak végrehajtására,
valamint arra,hogy a megtett intézkedésekről az egyes feladatok teljesítéséről az adott feladat
határidejéneklejártát követő első Képviselő-testületi ülésen, a „Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról” című napirend keretében tájékoztassa a Képviselő-testületet,
d.) utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyott „Intézkedési terv”-et az Állami
Számvevőszéknek az előírt határidőben küldje meg.

Felelős:
Határidő:
a-b. pontra
c. pontra
d. pontra

polgármester, jegyző
azonnal,
adott,
2016.május 28.

Mellékletek: 1. számú melléklet: Intézkedési terv
2. számú melléklet: ÁSZ Jelentés Bevezetés és I. Összegző megállapítások,
következtetések, javaslatok része.
Harkány, 2016. május 2.
Baksai Endre Tamás
polgármester

INTÉZKEDÉSITERV
Amely készült:
azÁllamiSzámvevőszékáltal „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzése – Harkány” megnevezéssel lefolytatott ellenőrzés eredményeképp készült Jelentés vonatkozásában
(V-0862-398/2016.számújelentés)

AzÁllamiSzámvevőszékjavaslatairaHarkányVárosÖnkormányzatánakPolgármesterefelémegfogalmazottintézkedésektartalma

ÁSZ jelentésben foglalt javaslat és az intézkedés tartalma

1. Az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás érdekében
intézkedjen:

a.) a Hivatal jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú szervezeti- és működési
szabályzatának jóváhagyásáról;

1.a) Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát Harkány Város önkormányzat Képviselőtestülete 54/2015.(III.27.) számú határozatával jóváhagyta; szükséges az elfogadott SZMSZ felülvizsgálatát követően annak
képviselő-testület elé terjesztése.

A javaslat végrehajtásáért
felelős

Az előterjesztésért: Baksai Endre
Tamás polgármester
Az elkészítésért: Dr. Markovics
Boglárka, jegyző
A rendeletmódosítás képviselőtestület elé terjesztéséért: Baksai
Endre Tamás polgármester

1.b.) Harkány Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában
b.) a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályok meghatározása érdekében a
álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
jogszabályi előírásoknak megfelelő rendelettervezet képviselő-testületi ülés
6/2012.(IV.06.) számú rendeletének felülvizsgálata és módosítása Az elkészítésért: Dr. Markovics
napirendjére vételének kezdeményezéséről;
szükséges.
Boglárka, jegyző; együttműködve
a Hivatal műszaki és pénzügyi
osztályainak vezetőivel.
1.c.)
A
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
szociális
c.) a jogszabályi előírásoknak megfelelő szociális szolgáltatástervezési koncepció
szolgáltatástervezési koncepció elkészítését követően annak
képviselő-testületi ülés napirendjére vételének kezdeményezéséről;
képviselő-testület elé terjesztése.

Az előterjesztésért: Baksai Endre
Tamás polgármester
Az elkészítésért: Dr. LázárBognár Bernadett, aljegyző

Az előterjesztésért: Baksai Endre
1.d.) A jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetvédelmi
Tamás polgármester
d.) a jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetvédelmi program képviselőprogram elkészítését követően annak képviselő-testület elé
testületi ülés napirendjére vételének kezdeményezéséről.
terjesztése.
Az elkészítésért: Albrecht Ferenc,
műszaki osztályvezető

2. A pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége és a pénzügyi egyensúly biztosítása
érdekében intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetés
előterjesztésekor bemutatandó mérlegek és kimutatások képviselő-testületi ülésre
történő beterjesztéséről.

2. A pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége és a pénzügyi
Az előterjesztésért: Baksai Endre
egyensúly biztosítása érdekében intézkedjen a jogszabályi
Tamás polgármester
előírásoknak megfelelően a költségvetés előterjesztésekor
bemutatandó mérlegek és kimutatások képviselő-testületi ülésre
Az elkészítésért: a pénzügyi
történő beterjesztéséről (a több éves kihatással járó döntések
osztályvezető
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve)

3. A vagyongazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekben intézkedjen az 3. A vagyongazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében
önkormányzati vagyont érintő döntések során a jogszabályi előírások betartásáról.
a folyamatos működés során a jogszabályi előírások betartása

Polgármester a jegyző útján

Határidő

Az előterjesztésre: 2016.09.30.
Az elkészítésre:2016.08.31

Az előterjesztésre: 2016.09.30.
Az elkészítésre:2016.08.31

Az előterjesztésre:2016.11.30.
Az elkészítésre:2016.10.31.

Az előterjesztésre:2016.11.30.
Az elkészítésre:2016.10.31.

A 2016. évi költségvetés első
módosításánál
Az előterjesztésre: 2016.09.30.
Az elkészítésre:2016.08.31.

Azonnali és folyamatos

Intézkedési terv
elkészítéséig
megtett
intézkedés/teljesítés
1.a.) A Harkányi
Közös
Önkormányzati
Hivatal SZMSZ-e a
képviselő-testület
54/2015.(III.27.)
számú határozatával
elfogadásra került.

AzÁllamiSzámvevőszékjavaslatairaa Harkányi KözösÖnkormányzatiHivatalJegyzőjefelémegfogalmazottintézkedésektartalma

ÁSZ jelentésben foglalt javaslat és az intézkedés tartalma

A javaslat végrehajtásáért
felelős

Az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás érdekében 1.a) Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Az előterjesztésért: Baksai Endre
intézkedjen:
Működési Szabályzatát Harkány Város önkormányzat KépviselőTamás polgármester
testülete 54/2015.(III.27.) számú határozatával jóváhagyta; a.) a Hivatal jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú szervezeti és működési szükséges az elfogadott SZMSZ felülvizsgálatát követően annak Az elkészítésért: Dr. Markovics
szabályzata elkészítéséről;
képviselő-testület elé terjesztése.
Boglárka, jegyző

b.) a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú számlarend kialakításáról, 1.b.) A jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú számlarend
valamint a FEUVE szabályainak kiegészítéséről;
elkészítése és a FEUVE szabályainak kiegészítése.

Az elkészítésre: 2016.08.31

A számlarend elkészítésére:
2016.09.30

A jóváhagyásért: Dr Markovics
Boglárka jegyző

A FEUVE elkészítésére:
2016.december 31.

A rendeletmódosítás képviselőtestület elé terjesztéséért: Baksai
1.d) Harkány Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában
Endre Tamás polgármester
d.) a vagyongazdálkodással kapcsolatos szabályok meghatározása érdekében a
álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Az elkészítésért: Dr. Markovics
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
rendelettervezet
elkészítéséről
és
6/2012.(IV.06.) számú rendeletének felülvizsgálata és módosítása
Boglárka, jegyző;
beterjesztésének kezdeményezéséről;
szükséges.
együttműködve a Hivatal
műszaki és pénzügyi
osztályvezetőkkel
1.e.) a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonal
elkészítése;

Az előterjesztésre: 2016.09.30.

Az elkészítésért: A pénzügyi
osztályvezető

1.c.)
a
megjelölt
szabályzatok:
- beszerzési szabályzat (1.c.a.) – aktualizált változata is
rendelkezésre
áll,
intézkedést
nem
igényel
- belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával és
Dr. Markovics Boglárka, jegyző
elszámolásával kapcsolatos kérdéseket rendező szabályzat (1.c.b.) felelős az alábbi szabályzat
elkészítendő
kiegészítéséért:
- reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és
1.c.f.
elszámolásának szabályait tartalmazó szabályzat (1.c.c.) c.) a jogszabályban nem szabályozott, pénzügyi kihatással bíró belső szabályozások
elkészítendő
kiadásáról;
Pénzügyi osztályvezető felelős az
- gépjárművek igénybevételét és használatát rendező szabályzat
alábbi szabályzatok
(1.c.d.)rendelkezésre
áll,
intézkedést
nem
igényel
elkészítéséért:
- vezetékes és rádiótelefonok használatát rendező szabályzat (1.c.e.)1.c.b.
rendelkezésre
áll,
intézkedést
nem
igényel
1.c.c.
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és
a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét
tartalmazó szabályzat (1.c.f.) - rendelkezésre áll, intézkedést nem
igényel

e.) a jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzési nyomvonal elkészítéséről;

Határidő

Elkészítéséért: Dr. Markovics
Boglárka, jegyző és a Pénzügyi
osztályvezető felelős

A szabályzatok elkészítésének,
kiegészítésének határideje:
2016.08.31.

Az előterjesztésre: 2016.09.30.
Az elkészítésre: 2016.08.31

2016.08.31

Intézkedési terv
elkészítéséig
megtett
intézkedés/teljesítés
1.a.) A Harkányi
Közös
Önkormányzati
Hivatal SZMSZ-e a
képviselő-testület
54/2015.(III.27.)
számú határozatával
elfogadásra került.

1.c.a.) Szabályzat –
rendelkezésre áll, azt
a képviselő-testület
38/2015.(II.25.)
számú határozatával
fogadta
el;
és
106/2016.(IV.28.)
sz.
határozatával
módosította.
1.c.d.)
Szabályzat
rendelkezésre áll, azt
a képviselő-testület
178/2015.(IX.17.)
számú határozatával
fogadta
el.
1.c.e.)
Szabályzat
rendelkezésre áll, azt
a képviselő-testület a
179/2015.(IX.17.)
számú határozatával
fogadta
el.
1.c.f.)
Szabályzat
rendelkezésre
áll,
amely 7/2015.(V.7.)
számú
Jegyzői
intézkedés keretében
került kiadásra

f.) a jogszabályi előírásoknak megfelelő szociális szolgáltatástervezési koncepció 1.f.)
A
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
szociális
beterjesztésének kezdeményezéséről;
szolgáltatástervezési koncepció elkészítése és előterjesztése

g.) jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetvédelmi program elkészítéséről és
beterjesztésének kezdeményezéséről.

2. A pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége és a pénzügyi egyensúly biztosítása
érdekében
intézkedjen:
a.) a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetés előterjesztésekor
bemutatandó mérlegek és kimutatások elkészítéséről és beterjesztésének
kezdeményezéséről

Az előterjesztésért: Baksai Endre
Tamás polgármester

Az elkészítésért: Dr. LázárBognár Bernadett, aljegyző
Az előterjesztésért: Baksai Endre
1.g.) A jogszabályi előírásoknak megfelelő környezetvédelmi
Tamás polgármester
program elkészítését követően annak képviselő-testület elé
terjesztése.
Az elkészítésért: Albrecht
Ferenc, műszaki osztályvezető
2. A pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége és a pénzügyi
egyensúly
biztosítása
érdekében
intézkedni
kell:
Az elkészítésért: a pénzügyi
osztályvezet
ő
a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetés
A beterjesztésért: a jegyző
előterjesztésekor
bemutatandó
mérlegek
és
kimutatások
elkészítéséről és beterjesztésének kezdeményezéséről

a belső kontrollrendszer – ennek keretében a pénzügyi
b.) a belső kontrollrendszer – ennek keretében a pénzügyi folyamatokban
folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és Dr. Markovics Boglárka, jegyző
kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés kontrollok, továbbá a
érvényesítés kontrollok, továbbá a pénzügyi ellenjegyzés és
és a Pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ellenjegyzés és utalványozás – jogszabályi előírásoknak illetve belső
utalványozás – jogszabályi előírásoknak illetve belsó ő
felelős
szabályzatoknak megfelelő működtetéséről
szabályzatoknak megfelelő működtetéséről
c.) a likviditási terv jogszabályi előírásoknak megfelelő felülvizsgálatáról

a likviditási tervet jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálni
kell

Pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztésre: 2016.11.30.
Az elkészítésre: 2016.10.31.
Az előterjesztésre:
2016.11.30
Az elkészítésre:
2016.10.31
A 2016.évi költségvetés első
módosításakor
elkészítés: 2016.08.31.
elfogadás: 2016.09.30.

Betartatása: folyamatosan

Első alkalommal: 2016.június 30. A
továbbiakban minden hó 30-ig

Pénzügyi osztályvezető
d.) a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló
kockázatkezelési rendszer működtetéséről.

kockázatok

kezelésére

alkalmas a pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok kezelésére alkalmas Kialakításáért: jegyző
Kialakítása: 2016.szeptember 30.
kockázatkezelési rendszert kell kialakítani és működtetni.
Működtetéséért: minden vezető a
saját területén
3. A vagyongazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében intézkedjen: . A vagyongazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében:
Az egyezőséget negyedévente,
legkésőbb az éves beszámoló
a.) a vagyonkimutatásban és a vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő a.) a vagyonkimutatásban és a vagyonkataszteri nyilvántartásban
pénzügyi osztályvezető
elkészültéig biztosítani és
ingatlanvagyon
jogszabályi szereplő
ingatlanvagyon
jogszabályi
dokumentálni kell
előírásoknak megfelelő egyezőségének biztosításáról;
előírásoknak megfelelő egyezőségének biztosítása;
b.) a behajthatatlan követelések jogszabályi előírásoknak megfelelő leírásáról és az b.) a behajthatatlan követelések jogszabályi előírásoknak megfelelő
éves beszámolóban történő kimutatásáról;
leírása és az éves beszámolóban történő kimutatása;

pénzügyi osztályvezető
jegyzővel együttműködve

c.) a tulajdonosi részesedések jogszabályi előírásoknak megfelelő
c.) a tulajdonosi részesedések jogszabályi előírásoknak megfelelő analitikus
analitikus nyilvántartása, a beszámolóban való bemutatása továbbá
nyilvántartásáról, a beszámolóban való bemutatásáról továbbá az elmaradt
az
elmaradt
értékvesztések
értékvesztések elszámolásáról;
elszámolása;

pénzügyi osztályvezető

d.) az éves költségvetési beszámolók mérlegének a jogszabályi előírásoknak az éves költségvetési beszámolók mérlegének a jogszabályi
megfelelő alátámasztásáról, selejtezési feladatok belső szabályzatnak megfelelő előírásoknak megfelelő alátámasztásáról, selejtezési feladatok belső
teljesítéséről;
szabályzatnak megfelelő teljesítéséről;

pénzügyi osztályvezető

e.) a közérdekű adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéről

Az Info tv 37§ (1) bekezdése és a z 1. sz. mellélete szerinti közzé
tételi kötelezettség teljesítése

jegyző

Beszámolás: 2016.-ban BH-ra tett
követelésekről 2017. március 31-ig
Beszámolóban való bemutatás: első
alkalommal: 2017.03. 31.
Értékvesztések: 2016. december 31.
fordulónappal 2017.05.31.
Selejtezések határideje:2016.12.31.
Mennyiségi leltárfelvétel határideje:
2016.12.31. fordulónappal
2017.03.31.
hatályos szerződések
vonatkozásában 2016.07.31., azt
követően folyamatosan

f.) az eszközök nyilvántartásba vételénél a belső szabályozásban foglalt bizonylatok Az eszközök nyilvántartásba vételénél a belső szabályzatnak pénzügyi osztályvezető, valamint Az eszköz beszerzésekor
használatáról
megfelelő állományba vételi bizonylatok alkalmazása
az eszköz nyilvántartója
folyamatosan
g.) az önkormányzati vagyont érintő döntések során a képviselő-testület által az önkormányzati vagyont érintő döntések során a képviselő-testület
meghatározott szabályok és jogszabályi előírások betartásáról.
által meghatározott szabályok és jogszabályi előírások betartásáról.

jegyző

folyamatosan

A belső
kontrollrendszer
áttekintése
megtörtént.

