
 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. március 14-i rendkívüli ülésére 

 

1.) Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 
- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

                      

MEGTÁRGYALTA: 2018.03.14. napi ülésen 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
- 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  

határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: egyszerű többség 

TERJEDELEM: 
MELLÉKLET: 

1 oldal előterjesztés 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 
 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA:  

 

 

 

Tárgy: Állásfoglalás elővásárlási jog kérdésében 
 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. március 14. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Állásfoglalás elővásárlási jog kérdésében 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósága azzal a kérdéssel fordult az Önkormányzat felé, hogy mint 

elővásárlási joggal rendelkező szervezet nyilatkozzon a harkányi 2454/1 hrsz-ú ingatlanból 580 m2 

területnagyságú ingatlan telekhatár-rendezés keretében történő értékesítése kapcsán az ingatlanra 

bejegyzett elővásárlási jogának érvényesítéséről vagy annak mellőzéséről.  

 

Az ügylet lényege: a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.(a továbbiakban: HGYF Zrt.) tulajdonát képező 2451/1 

hrsz-ú (135.114 m2 területű) ingatlanból a Zrt. telekhatár-rendezéssel vegyes adásvételi szerződést 

kíván kötni a 2452 hrsz-ú, szomszédos ingatlan tulajdonosával úgy, hogy a fürdő tulajdonát képező 

ingatlan területe 580 m2-el csökken, a másik ingatlan területe pedig ugyanekkora területtel nő. A fürdő 

tárgyi ingatlanára elővásárlási jog van bejegyezve Harkány Város Önkormányzatának javára.  

 

A HGYF Zrt. igazgatósága az érintett terület értékét egy az OTP által kirendelt ingatlanforgalmi 

értékbecslővel felbecsültette, amely az 580 m2 területrész vételárát nettó 6.500.000,-Ft  összegben 

állapította meg. A vevő az ingatlant ezen az áron kívánja megvásárolni, a vételárat a szerződés 

megkötését követően maximum 2 munkanapon belül, egy összegben vállalja megfizetni. Az igazgatóság 

tájékoztatása szerint a jogügylethez az OTP Bank Nyrt, mint keretbiztosítéki és egyetemleges 

jelzálogjogosult hozzájárul.  

 

A képviselő-testület 99/2016.(IV.14.) számú határozata tárgyalásakor foglalkozott a szomszédos 2452 

hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az elővásárlási jog tárgyalásának kérdésével, ahol akkor úgy döntött, 

hogy az ingatlan vonatkozásában nem kíván élni az elővásárlási jogával. Figyelemmel az akkori döntés 

tartalmára, az 580 m2 területű földrészlet önkormányzat általi megvásárlását nem tartom indokoltnak. 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával 

foglaljon állást az elővásárlási jog érvényesítésének tárgyában! 

 

Határozati javaslat: 

Állásfoglalás elővásárlási jog kérdésében 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

tulajdonát képező 2454/1 hrsz-ú ingatlanból 580 m2 területű ingatlan vonatkozásában elővásárlási 

jogával élni kíván/elővásárlási jogával élni nem kíván.  

 

(Amennyiben nem kíván élni az elővásárlási joggal, a határozat kiegészítendő az alábbi szöveggel):  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekhatár-rendezés kapcsán az OTP Bank Nyrt 

felé benyújtandó, az ügyben releváns banki hozzájáruló nyilatkozatok aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k. 



 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. március 14-i rendkívüli ülésére 

 

2.) Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ: 
Márton Béla 

képviselő 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 
- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

                     - 

MEGTÁRGYALTA: 11/2015. (IV.09.) 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
- 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  

határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: egyszerű többség 

TERJEDELEM: 
MELLÉKLET: 

1 oldal előterjesztés 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 
 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA:  

 

 

 

Tárgy: A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 

11/2015. (IV.09.) számú rendelet alapján döntés a húsvéti 

ünnepek alkalmával díjmentes időszak meghatározásáról 

 

 
 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

március 14. napján tartandó rendkívüli ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV.09.) számú 

rendelet alapján döntés a húsvéti ünnepek alkalmával díjmentes időszak meghatározásáról 

 

ELŐTERJESZTŐ: Márton Béla, képviselő 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Márton Béla, mint a Harkányi Parkoló Iroda vezetője az alábbi javaslattal fordul a T. képviselő-

testülethez. 

 

Áttekintették az idei évben a húsvéti időszakban a parkolási díjköteles és mentes napok 

alakulását. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy március 30. (péntek), április 1-2 

(vasárnap-hétfő) napjai a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015.(IV.09.) sz. 

rendelet 5.§ (6) bekezdése alapján díjmentesek, március 31. (szombat) napja azonban díjköteles 

nap lenne.  

 

Javasolnám a T. Képviselő-testületnek, hogy a húsvéti ünnepekre vonatkozóan döntsön a 

díjmentes parkolás biztosításáról március 31-ét érintően a Rendelet 5.§ (6a) bekezdésében 

biztosított lehetőséggel élve.  

 

A jelenlegi helyzet alapján nagyon fura lenne az, hogy egy díjköteles nap ékelődik be három 

díjmentes nap közé, ebből sok félreértés, panasz adódhat, és nehéz ésszerű indokot találni e 

helyzet fenntartására. Erre tekintettel javasolja a március 31-e díjmentes nappá nyilvánítását, 

ami az ide látogató vendégek részére egy kedves gesztus lehet. 

 

A rendelet 5.§ (6) bekezdése szerint március 30. napja, valamint április 1-2. napjai már eleve 

mentesek a díjfizetési kötelezettség alól, ezért a március 31. napjának hozzátoldásával 

lényegében a teljes ünnepi időszak alatt ingyenes lesz a parkolás. 

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja 

el. 

 

 

Határozati javaslat 

Döntés díjmentes parkolási időszakról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fizető 

parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) számú önkormányzati rendelet 5. § (6a) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2018. március 31. (szombat) egész nap díjmentes 

parkolást biztosít Harkány területén a kijelölt parkoló zónák vonatkozásában a húsvéti 

ünnepekre való tekintettel.  

 

Az intézkedés indoka egyrészt az, hogy a képviselő-testület kedvezni kíván a húsvéti ünnepek 

alatt a városba érkezőknek, másrészt megszűnik az a helyzet, hogy egy díjköteles nap ékelődik 

be három díjmentes nap közé, amellyel számos félreértés, vagy későbbi panasz megelőzhető.  



 

A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, valamint a Parkoló Iroda Vezetőjét, hogy gondoskodjon 

a díjmentes parkolás megfelelő kihirdetéséről és az intézkedés végrehajtásáról.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Jegyző, Parkoló iroda vez.   

 

 

 

Harkány, 2018. 03. 13. 

        

       Márton Béla, s.k. 

       Képviselő 

 

 



 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. március 14. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE 

 

3.)  Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  

- 

MEGTÁRGYALTA: - 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2 oldal előterjesztés     

 

 1 oldal Audit lezáró jegyzőkönyv 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: A TOP-3.1.1-15-BA1 (Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Közlekedésbiztonsági fejlesztés 

Harkány belvárosában – körforgalom kialakítása) pályázat 

keretén belül készült Audit lezáró jegyzőkönyvvel 

kapcsolatos döntés meghozatala 

 
Melléklet: Audit lezáró jegyzőkönyv 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. március 14. napján tartandó rendkívüli 

képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A TOP-3.1.1-15-BA1 (Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában – körforgalom kialakítása) pályázat keretén 

belül készült Audit lezáró jegyzőkönyvvel kapcsolatos döntés meghozatala 

 

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-Testület korábban elhatározta, hogy több TOP-os pályázaton is indulni kíván 

Harkány városa. Ezek közül a A TOP-3.1.1-15-BA1 (Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában – körforgalom kialakítása) pályázat sikeresen 

nyert, amelyről a Képviselő-testületet korábban tájékoztattuk. Jelenleg a tervezési-engedélyezési 

szakaszban tart a pályázat. A speciális létesítmény (körforgalom) jellegéből fakadóan a tervezett 

megoldásokat egy un. auditálással kell ellátni, melyet mellékelünk az előterjesztéshez. Az auditálást 

Borbás László auditor végezte. 

Amint az a jegyzőkönyvből is kitűnik, az audit megállapításokat tesz a projekten belüli és a 

projekten kívüli megvalósításokra. Tekintettel arra, hogy a projekten kívüli megoldások költsége nem 

számolható el a pályázatban, jelenleg azoknak csak a szükségességét kell elfogadnia a testületnek – 

mintegy elfogadva a műszaki megoldást - forrást nem kell hozzá jelenleg biztosítani. Hasonlóan jelenleg 

folyik a csomópont közvilágításának a felülvizsgálata is, melynek szükségessége és költségei nem 

ismertek. Ennek megfelelően kérem a tisztelt testületet, hogy az audit lezáró jegyzőkönyvet elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat 

 

1.) A képviselő-testület elfogadja a TOP-3.1.1-15-BA1 (Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában) pályázat keretében a Borbás László 

auditor által készített „Harkány, Ady Endre utca – Kossuth Lajos utcai csomópontban körforgalmi 

csomópont, valamint kerékpárút hálózati kapcsolatok kialakítási terve” tárgyú audit lezáró 

jegyzőkönyvet, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 



AUDIT LEZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV

Készült ■ tárgyi audlt jelentésben foglalt Javaslatokat értékelő zéró konzultáció alkalm ival 
Tirgy: Harkány, Ady Endre utca - Kossuth Lajos utcai csomópontban körforgalmi csomópont, valamint kerékpárút hálózati kapcsolatok kialakítási terve

A  M egbúó/ dp fiu tű  döntése u  audttorl javaslatokra 
vonat kordán

Megjegyzés

sorszáma ja lakás nem pótolj* s í auditjelentásbni szerepló Javaslat pontos ismeretét) a Javaslatok elfogadását 
Ultt&irt (elfogadva /  

elutasítva!
a nemleges döntésének Indoklása

félfogadás korlát ozása, egyéb 
feltétet kommentár, Kb !l

3. |av.s[.tok

3.1. Konkrét Javaslatok

1. javaslat
A sávmegszQnés a kijelölt gyalogos'átkelóhely előtti szakaszon 
történő megvalósítása a felesleges 
útburkolat elbontása mellett.

elfogadva
projekten kívül valósítandó meg az 
útburkolat bontása nélkül, egyéb 
Funkció (kerékpárút) részére

2. javaslat A két forgalmi sávra történd bővítés kijelölt gyalogos-átkelőhely után 
történő megvalósítása, ezzel együtt a felesleges útburkolat elbontása. elfogadva

projekten kívül valósítandó meg az 
útburkolat bontása néfcüL egyéb

3. Javaslat

A járművszetök figyelmének fokozottabb lehívása a sávmegszúnésre 
sávmegszúnésl jelzi tájékoztató
táblával, valamint sávmegszúnésre utaló nyilak hosszabb szakaszon 
történi lefejtésével (2 ,5  , i s  9. terelővonal térközében)

elfogadva

4. javallat
A kerékpáros útvonal körforgalom előtti átvezetésétől a sétányig a 
kerékpáros kapcsolat megvalósítása mintegy 90 m hosszúságú 
kerékpárút kiépítésével.

e Jogadva projekten kívül valósítandó meg

S. javallat

A (elállási vonal lefejtése úgy, hogy azok körforgalom leüti széle 
egyezzen meg e körforgalom külső körívének vonalával. elfogadva

A Kossulh utcai ágban a tereüszigel és a körpálya között lorgalom elöl 
elzárt terülál leifestése a külső körívnek megfelelően. elfogadva

Az egyirányú kerékpáros csomóponti átvezetés szélességének 
csökkentése 2.90 méterről 1.50 méterre. elutasítva a terv szerinti 2,00 m megfelelő

Az egyirányú kerékpárúi szakasz Kossuth utca felöli iránnyal közös 
burkolatfelütetének kezdeténél kerékpáros piktogram és haladást mutatő 
nyilak leüestése irányhelyesen.

elfogadva

0. javaslat
A kerékpárúi átvezetése után a szemből érkező kerékpárosok számára 
.Behajtani tilos' jelzőtábla áthelyezése. efogadva

A Kossuth utcai keresztezés irányéból érkező kerékpárosok számára 
kerékpáros útirányt jelzó tábla (zöld alap, sárga kerékpáros piktogram) 
elhelyezése jobbra mulató nyíl feltűnlatésével.

elfogadva

7. javallat

Az .Elsőbbségadás kötelező' jelzőtáblákkal együtt a csatlakozások elölt á 
kerékpárúion megélés helyét jelző vonal zárévonaBal, valamint 
elsóbbségadás kötelező útburkolati jel lellesláse. A kerékpáros 
átvezetések és a keresztező (orgálm, sávok közös fejletén irányhelyesen 
kerékpáros piktogramok leifestése

elfogadva

£. Javallat
Megfelelő. 60 cm szélességű oldafakadáfy-távolság biztos tása a parki-ó
személygépkocsik és a kerékpárosok
között 2,20 m széles parkolóhelyek k ijev iéve l

elfogadva

Az étvezetés feütetén az 5604 j. ok. útról luhaladó és oda behaladó 
járművek számára irányhelyesen kerékpáros piktogramok felfestése elfogadva

9. javaslat

A kerékpáros átvezetésben, a csatlakozás közepén a figyelemfelhívás 
fokozása ás a kerékpárosok kanyarodó haladási irányának jelölése 
érdekében ún 1 típusú kerékpáros nyom 
|4 db nyilat és 1 db kerékpárost feltüntető) piktogram leifestése.

elfogadva

Az 5604. ők. út és a szemközti Zrínyi Miklós utcai csatlakozásban a 
kerék párosok számára történő elsőbbségadási kötelezettséget is 
feltűntető kiegészítő jelzőtábla elhelyezése,

elfogadva

10. f .v .s l. t

Az átmeneti szakaszokon a KRESZ ben szerepló, különösen veszélyes 
helyeket jelöfi, szaggatott vonallal körülhatárolt sárga színű útburkolatijai 
felfestése (KRESZ 156,'e ábra;

el utas tv a
az egyéb trevezeti közúti .tízesek 

elegendőek

A nyitott kerékpársáv megszűnésé ekjR sávmegszüm utaló
lerelónyilak felfestése elfogadva

1L  javaslat A szegélymagasság 13 cnwe történi csökkentése vagy szegély
alkalmazása elfogadva 18 cm helyett 15 cm 

szegélymagasság elegendő

12. javaslat
A megfelelő közviégltas a körforgalmú csomópont, az új kijéül! gyalogos- 
átkelőhelyek és kerékpáros átvezetések figyelembe vételével történő 
módosítása, közviágílás' terv alapján

elfogadva

Jelen jegyiókűnyvnek elválaszthatatlan meHékkte a tárgyi audlt Jelentés. 

Kelt: Pécs, 2017.03. h ó 09 nap

Megbbó A ud lto r



 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. március 14-i rendkívüli ülésére 

 

4.) Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ: 
Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
Fischer Erzsébet 

műszaki ügyintéző 

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: 
MELLÉKLET: 

2 oldal előterjesztés 

1 oldal földrészlethatár vázlat 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 
 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA:  

 

 

 

Tárgy: Harkány, Siklósi úttal párhuzamosan haladó 

2363/2 hrsz-ú kerékpárút szélesítéséhez tulajdonosi 

hozzájárulás 

 
Melléklet: földrészlethatár vázlat 



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.03.14-i 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére 

Előterjesztés címe: Harkány, Siklósi úttal párhuzamosan haladó 2363/2 hrsz-ú 

kerékpárút szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
PÁLYÁZATI HÁTTÉRINFORMÁCIÓK INTERREG BYPATH PROJEKT 

 

A Magyarország és Horvátország közötti határon átnyúló együttműködés folytatásaként az 

Európai Unió kohéziós politikájának 2014-2020-as időszakában az Interreg V-A 

Magyarország-Horvátország Együttműködési Program nyújt további lehetőséget a határtérség 

fejlesztésére. 

Siklós Város Önkormányzata horvátországi testvérvárosával, Donji Miholjaccal közösen 

benyújtott BicYcle PATH that connects Mailath castle and Siklos fortress című, 

HUHR/1601/2.1.1/0008 azonosítószámon nyilvántartott pályázata pozitív elbírálásban 

részesült. 

A projekt megvalósítás időszaka: 16 hónap, 2017. 09. 01. és 2018. 12. 31. között. 

 

A projekt fő célja a Mailath Kastély és a Siklósi Vár összekapcsolásával a kulturális 

örökség megőrzésének, ismertségének növelése, mindkét helyszínen. 

A horvát partner engedélyes tervdokumentációval rendelkezik a kerékpár út határig történő 

kiépítésére. A magyarországi szakasz (a drávaszabolcsi határátkelőtől Siklósig) teljesen 

kiépített, azonban a meglévő hosszabb-rövidebb kerékpár útszakaszok nem alkotnak egységes 

és egybefüggő kerékpárút hálózatot, megoldatlan a forgalmasabb szakaszokon a kerékpáros 

átvezetés, a pihenő-vendéglátó és a szerviz infrastruktúra kiépítetlen. Siklós Város 

Önkormányzata szándéka a pályázatban foglaltak megvalósításával a biztonságos közlekedés 

megteremtése és az egységes útvonal kijelölése. A projekt keretében így lehetőség nyílik a 

Harkány-Siklós kerékpárút felújítására, illetve a KRESZ park teljes körű rekonstrukciójára. A 

projektben a beruházási tételeken kívül jelentős oktatási, szemléletformálási, turisztikai 

marketing akciókat, eszközöket építettek be. 

 

A projekt céljai illeszkednek a Nemzeti Közlekedési Stratégia Országos Kerékpáros Koncepció 

és Hálózati Tervhez, a Kerékpáros Turizmus Fejlesztési Stratégiájához, a Baranya megyei 

Integrált Területi Programhoz, az Integrált Településfejlesztési Stratégiához. A kerékpáros 

turizmus nemzetközi előrejelzései alapján a természetközeli turisztikai ágazatokban jelentős 

potenciál rejlik. Európában egyre elterjedtebbek a komplex kerékpár-turisztikai rendszerek 

(vonzó desztinációk, tematikus kerékpáros útvonalak, nyaralás közbeni kerékpározás, nehezen 

megközelíthető attrakciókra szervezett kerékpáros túraszervezés, stb.). Az európai szakmai 

szervezetek előrejelzései szerint a kerékpáros turizmus az elkövetkező 20 évben 15 milliárd 

euróval fog hozzájárulni Európa gazdaságához. 

 

A Siklós - Harkány kerékpárút rekonstrukció elemei az alábbiak: 

Az út felújítása, a kerékpárút táblákkal való jelzése és információs táblák elhelyezése. 

A Siklós – Harkány kerékpárút párhuzamosan az 57133-as közúttal, annak baloldalán 

található, az úttól 6,0 – 7,0 méter távolságban. A közúttól vízelvezető árok választja el, amely 



megoldja a kerékpárút csapadék elvezetését is. A kerékpárút felújításra kerül. Az út 

kiszélesítése megtörténik, és új aszfaltfelület kerül rá.  

A kerékpárút jelenlegi szélessége 2,50 m-re kerül kiszélesítésre, valamint 50-50 cm-es 

földpadka kialakítás történik. 

Fentiek alapján az önkormányzat tulajdonát képező 2363/1 hrsz-ú közterületből előre láthatólag 

667 m2 kerülne beolvasztásra a kerékpárút területébe, illetve a piacbejárónál a 2363/2 hrsz-ú 

kerékpárút területből 9 m2 kerül át a 2363/1 hrsz-ú közterületbe. (1. sz. melléklet szerint). 

Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges dokumentumok elkészítésének költségét 

pályázati forrásból biztosítják, viszont az ingatlan-nyilvántartási ügyintézéssel kapcsolatos 

hatósági díjakat Harkány Város Önkormányzatának kell biztosítania. 

 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését. 

 
 
 
 
Határozati javaslat: 

     …./2018.(III.……..) sz. Önkormányzati hat.: 

 

     Döntés a harkányi 2363/2 hrsz-ú kerékpárút 

     kiszélesítéséről és az ehhez szükséges terület átvezetés a

     harkányi 2363/1 hrsz-ú közterület ingatlanból kérdésében 

 

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

támogatja és hozzájárul a HUHR/1601/2.1.1/0008 

azonosítószámon nyilvántartott pályázat keretében a 

harkányi 2363/2 hrsz-ú kerékpárút kiszélesítéséhez és 

az ezzel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási 

átvezetéséhez. 

2. Az önkormányzat vállalja az ingatlan-nyilvántartási 

hatósági díjak rendezését. 

3. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 

meghatározottakkal kapcsolatos dokumentumok 

aláírására. 

 

     Határidő: Azonnal  

     Felelős: Műszaki osztály 

 

 

Harkány, 2018. március 12. 

 

 
         Fischer Erzsébet 

         műszaki osztály 

 
 
 
 
 



 
 



Harkány-Siklós kerékpárút szélesítés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. március 14. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE 

 

5.)  Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Szabó Erika pályázati referens 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  

- 

MEGTÁRGYALTA: - 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

177/2016.(VII.21.)  

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

2 oldal előterjesztés     

 

 -- 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a Nemzeti Szabadidős-

Egészség Sportpark Program végrehajtása 

során megvalósuló beruházás elfogadása és 

támogatása tárgyában. 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. március 14. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program 

végrehajtása során megvalósuló beruházás elfogadása és támogatása tárgyában. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Erika, pályázati referens 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület 177/2016.(VII.21.) számú határozatával döntött a Nemzeti Szabadidős-

Egészség Sportpark Program pályázat beadásáról az alábbiak szerint:  

 

177/2016.(VII.21.) sz. Önkormányzati hat.: 

Döntés Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program 

pályázat beadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy támogatja a Kormány 1314/2016.(VI.30.) 

számú határozatában foglalt Nemzeti Szabadidős-

Egészség Sportpark Program pályázat beadását az 

alábbiak szerint.  

A képviselő-testület 2 db sportpark típusáról és 

elhelyezkedéséről az alábbiak szerint dönt, 100%-os 

támogatási intenzitás mellett.: 

     D típusú 150 m2 területű sportpark a sportpálya mellé  

     kerüljön megépítésre, 

     C típusú 90 m2 területű sportpark megépítését javasolja a 

     Víkend  telep és a Berek utca elágazásához. 

      

     A Bizottság a futópálya létesítését a magas önerő  

     szükséglet miatt e pályázat keretében nem támogatja. 

 

    A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a  

    Polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására. 

 

     Határidő: azonnal 

   Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban való részvételről szóló tájékoztató alapján az Önkormányzat által benyújtott 

kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befogadta, és az értékelő bizottság értékelte. 

2018.03.09-én örömmel értesültünk arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Harkány 

településen 1 db C típusú sportpark megépítését támogató döntést hozott! 

 

A Kormány 1314/2016 (VI.30.) kormány határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős-

Egészség Sportpark Programról, mely hozzájárul, hogy a sportolás a mindennapi életünk 
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része legyen. A program tárgya kültéri sportpark kialakítása, mely a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék keretéből biztosított.  

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program építtetője a Nemzeti Sport Központok 

(NSK). A program során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, 

lebonyolítására, ill. a szakértői feladatok ellátására 167/2016. (VI.30.) Korm. rendelet 1.§-a 

kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 

kijelöléséről rendelkezik.  

 Az előállított Sportpark ellenérték nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerül és vállalja, a 

fenntartását, üzemeltetését, karbantartását, 5 éves időtartamra. 

A „C” típusú sportpark megvalósításának tervezett helyszíne: 

helyszín neve: Kivett közterület 

helység: utca : Harkány, Belterület (Víkend telep és a Berek utca elágazása) 

helyrajzi szám: 1713/25 

A „C” típusú sportpark 90 m2, 8 db eszközzel. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az elnyert Sportpark megvalósítása 

érdekében az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

Határozati javaslat 

Döntés a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való beruházás 

magvalósulásának és támogatásának tárgyában 

 

1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a jelen határozatával úgy dönt, 

hogy a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 

(BMSK-I-120/0007/2018.ikt. számú) értesítésében megjelölt, Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Program keretein belül, 1 db „C” típusú sportpark megvalósulását 

elfogadja, azt támogatja. 

2.) A képviselő-testület a jelen határozatával úgy határoz, hogy a beruházásra kijelölt 

ingatlan helyszíni bejárása érdekében az önkormányzat biztosítja az alábbi feltételeket: 

• a felmérés érdekében a BMSK Zrt. előzetes megkeresése alapján, hétköznapokon 

munkaidőben, és szükség esetén, hétvégén is lehetővé teszi az Ingatlan területére a 

belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan elvégzését; 

• a felmérési munkák idejére, helyismerettel rendelkező, nyilatkozattételre jogosult 

képviselőt delegál, aki a terület-specifikus jogi és műszaki információkat közli a BMSK 

Zrt. felmérést végző munkatársával; 

• az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt 

a BMSK Zrt. részére az az Ingatlan felmérésének elvégzéséhez. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat megvalósításához 

releváns egyéb nyilatkozatokat megtegye, a szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető 

 

Harkány, 2018. 03. 13. 

 

 

                                                                                                        Szabó Erika 

                                                                                                          pályázati referens 

        


	Tisztelt Képviselő-testület!

