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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i ÜLÉSÉRE 

 

1.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka   Baksai Endre Tamás 

             jegyző                          polgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

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: 

 

4. oldal beszámoló 

 

nincs 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatokról, beszámoló a két testületi 

ülés között eltelt időszakról 

 

Melléklet: Szerződés-módosítások 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. november 16. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló 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 2018. szeptember 20. napján volt, amelyen 

az alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:  

 

 

148/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Állásfoglalás a BARANYA-VÍZ Zrt. és Harkány város közötti, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szennyvíz ágazatra vonatkozó víziközmű bérleti és üzemeltetési 

szerződésről  

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a BARANYA-VÍZ Zrt. tájékoztatása a 

szennyvíz ágazat üzemeltetési szerződésének elmaradt aktualizálásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a BARANYA-VÍZ Zrt. és Harkány város közötti, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt, szennyvíz ágazatra vonatkozó víziközmű bérleti és üzemeltetési szerződés 

tervezetet elfogadja. 

A Képviselő-testület a Polgármester felhatalmazását megadja a bérleti/eszközhasználati díjak 

elszámolására vonatkozó megállapodás aláírására, és a módosított és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szennyvíz ágazatra vonatkozó víziközmű bérleti és üzemeltetési 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jegyző, Műszaki ov. 
 

A bérleti-üzemeltetési szerződés aláírásra került 2018.10.11. napján. 

 

150/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladatokról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány város helyi közútjainak 

forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

közlekedés biztonságának javítása érdekében az előterjesztésben a feltétlenül szükséges, 

halaszthatatlan feladatok közé sorolt az út csatlakozásokban rálátást akadályozó növényzet 

eltávolítását, a javasolt korlátok kihelyezését, valamint a felderített útakadályok eltávolítását 

és a kiemelten kezelendő elsőbbségadást szabályozó 41 db kopott táblát kicserélteti, és az 

útburkolati jelek felfestését a felülvizsgálatban leírt módon megrendeli.  
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 A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a feltétlenül szükséges feladatokat 

végeztesse el 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: műszaki osztályvezető 

 

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt.-től a város területén lévő 23 útkereszteződésnél a rálátást 

zavaró növényzet eltávolítása, 3 db védőkorlát elkészítése és kihelyezése, 41 db KRSZ tábla 

beszerzése és kihelyezése - az ezzel kapcsolatos vállalkozási szerződés 2018.10.19. napján 

aláírásra került. A munkálatok elvégzése folyamatban van. 
 

151/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Testületi döntést igénylő forgalomszabályozási kérdésekről 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány város helyi közútjainak 

forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

tárgyi felülvizsgálatban szereplő, útkereszteződésekre vonatkozó, forgalomszabályozási 

lehetőségek közül 

- Bartók B. u. Bajcsy Zs. u.  kereszteződésben az a.) változatot, az Ady E. u. – Bajcsy 

Zs. u.  kereszteződésében a felfestés kiegészítésével támogatja, 

- Alkotmány u. – Táncsics M. u. – Sport u. kereszteződésében az a.) változatot, 

- Kőrösi Csoma S. u. – Aranya J. u. kereszteződésében az a.) változatot megvalósítja.  

A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a fenti útkereszteződésekben a 

kiválasztott megvalósítást készítse elő, esetlegesen a szükséges hatósági engedélyeket 

szerezze be, a feladat árát határozza meg. 

 

Határidő: 2019 évi költségvetés tervezéséig 

Felelős: műszaki osztályvezető 

 

A kereszteződésekben a forgalomszabályozási felfestésekre vonatkozó árajánlat megérkezett, 

ennek összege bruttó 650.000.- Ft, mely az önkormányzat 2019. évi költségvetését fogja 

terhelni, mivel az időjárásra tekintettel a jövő évben kezdődhetnek meg a munkálatok. 

 

153/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a gyalogosok keresztirányú közlekedéséről 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány város helyi közútjainak 

forgalmi rend felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a 

tárgyi felülvizsgálatban szereplő, a gyalogosok keresztirányú közlekedésének 

biztonságosabbá tétele érdekében a Bajcsy Zs. u. – Zsigmondy sétány kereszteződésében 

javasolt gyalogátkelőhely létesítését a Zöld Város pályázat megvalósításáig nem tartja 

indokoltnak, viszont felkéri a műszaki osztályt, hogy ennek költségét mérje fel.  

A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a tervezett intézkedések megvalósítást 

készítse elő. 

 

Határidő: 2019 évi költségvetés tervezéséig 

Felelős: műszaki osztályvezető 
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Megvizsgálásra került a gyalogátkelőhely kérdése, forgalomcsillapított gyalogos átvezetés 

kerülne kialakításra, a tervezésre vonatkozó árajánlat megrendelésre került. 
 

154/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés Harkány 0377 hrsz-ú közút használatának kérdésében 

 

1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát 

képező Harkány külterület 0377 helyrajzi számú közúton a Ráth Mihály által benyújtott 

kérelemnek megfelelően az út lezáráshoz hozzájárul azzal a kikötéssel, hogy az 

Önkormányzat, illetve megbízottjai részére a lezáráson való átjutást mindenkor biztosítja, 

valamint a lezárt útszakasz gondozását átvállalja az Önkormányzattól. 

2./ Az Önkormányzat az útlezárást a feltétlenül szükséges átminősítési és engedélyezési 

hatósági eljárások kérelmező költségén történt lefolytatása után engedélyezi. 

3./Jelen határozat az ingatlan tulajdonjog változása esetén felülvizsgálandó.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: műszaki osztályvezető 

 

A 2018.11.16-i képviselő-testületi ülésen napirenden lesz a harkányi 0377 hrsz-ú út 

átminősítéséről szóló előterjesztés. 
 

159/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés egyes járda, út- felújítások tárgyában 

 

1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Infrastrukturális felújítások 

(járda, út, vízelvezetés) Harkány területén” tárgyú beszerzési eljárás eredményeképpen a 

kivitelező kiválasztásában egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. Ennek megfelelően a 

Képviselő-Testület a Mehring és Társa Kft. (7800 Siklós, Iskola út 40.) ajánlattevőt nevezi 

meg az eljárás nyerteseként, bruttó 9.759.950,-Ft, vállalási díjjal. 

2.) A képviselő-testület a beruházás forrását a módosított 2018 évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, műszaki ov. 
 

A munkálatok 60 %-os elkészültségben vannak, ezek befejezése 2018. december 31-én várható. 

 

 

165/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a harkányi 774/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékének meghatározásáról 

1./Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi 774/2,.hrsz-ú önkormányzati 

ingatlant értékesítésre kijelöli. 

2./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi 774/2 

hrsz-ú ingatlan induló vételárát az ingatlanforgalmi értékbecslésnek megfelelően nettó 7 050 

000,-Ft összegben határozza meg, 
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3./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy az értékesítési eljárást a 

vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: műszaki osztályvezető 

 

Az ingatlanban jogcím nélküli lakáshasználó van, aki a felszólítás ellenére nem költözött ki, 

ezért az önkormányzat lakás kiürítése iránti pert kezdeményezett. Ha rendeződött e 

tekintetben az ingatlan állapota, akkor kerül meghirdetésre a liciteljárás. 

 
 

Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról: 

 

- A Puskás Fémipari Kft.-vel, mint vevővel adásvételi szerződés került aláírásra 2018.10.11. 

napján a harkányi 1/51 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére 4.560.000.- Ft + Áfa 

összegben. 

- A Terra-21 Kft.-vel vállalkozási szerződés került aláírásra a TOP- Közlekedésbiztonsági 

fejlesztés című pályázathoz kapcsolódó, gázközművek kiváltása és átépítése tárgyában 

3.560.000.- Ft+Áfa összegben. 

- A Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködési megállapodás került aláírásra 

eredményjelző és mobil lelátó eszközbeszerzésre vonatkozóan. 

- A Harkányi Szabadegyetem Alapítvánnyal támogatási szerződés került aláírásra 2018.10.30. 

napján 1.500.000.- Ft összegben. 

- Mivel az önkormányzat által lebonyolítás alatt álló pályázatokkal összefüggésben 

folyamatosak a feladatok, több, korábban megkötött szerződés kisebb-nagyobb módosítására 

is sor került. Az ezekről szóló összefoglalót az előterjesztéshez csatoltuk. 

 

 

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

 

…./2018.(XI.16.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés 

között eltelt időszakról 

 

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt  

határidejű határozatokról és a két ülés közt eltelt 

időszakról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

2. A képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt 

tájékoztatóban szereplő szerződés módosításokat 

elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

Harkány, 2018.11.12. 

 

 

     Tisztelettel:  Dr. Markovics Boglárka s.k. 

         jegyző 



PROJEKT ELNEVEZÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
MÓDOSÍTÁS DÁTUMA

ÉS INDOKA

1.

TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003

ŐSTERMELŐI PIAC 

KIALAKÍTÁSA ÉS 

PIACFEJLESZTÉS 

HARKÁNYBAN

TERVEZŐI SZERZŐDÉS - 

ÉPÍTÉSZ KÖR KFT.

7621 PÉCS, VÁRADI A. U. 5.

(2018.04.17.)

A TERVEK TELJESÍTÉSÉNEK 

HATÁRIDEJE:

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYES TERVEK 

2018.08.21.

KIVITELI TERVEK: 2018.10.10.

2018.07.27.

Az épületeken feltárási munkálatokat 

kellet végezni, amelyet tervezőnek 

figyelemebe kellett vennnie a további 

tervezéshez.

2.

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005

HARKÁNYI IPARTERÜLET 

FEJLESZTÉS

TERVEZŐI SZERZŐDÉS 

(közmű)-

HÉTKILENCED KFT.

7800 SIKLÓS, ZENTHE F. TÉR 

23.

(2018.06.16.)

A TERVEK TELJESÍTÉSÉNEK 

HATÁRIDEJE MÓDOSUL-

JELENLEG VAN MÓDOSÍTÁS 

ALATT.

A kialakított telkek gázbekötésének 

terve iparterületre vezett E.ON áltl 

tervezett gáz főmérőt követően 

telekhatáron belül.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOK (2018.11.16-i testületi ülés 1. napirend mellékelete)



3.

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00005

HARKÁNYI IPARTERÜLET 

FEJLESZTÉS

TERVEZŐI SZERZŐDÉS 

(épület)-

K.L.M.V. CSOPORT KFT.

7621 PÉCS, HAAS M. TÉR 11.

(2018.04.18.)

A TERVEK TELJESÍTÉSÉNEK 

HATÁRIDEJE:

ENGEDÉLYES TERVEK 2018.09.20.

KIVITELI TERVEK: 2018.11.20.

2018.08.03.

E.ON Gázhálózati Zrt. jelezte a 

tervezéssel érintett ingatlanok 

vonatkozásában a pályázat keretében 

kialakítandó telkek méretének és 

helyrajzi számainak meghatárázosának 

előzetes szükségességét. Ezen feladatot  

a Megrendelő  az eredeti szerződésben 

határidőig nem tudta elvégezni.

4.

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 

FEJLESZTÉS HARKÁNY 

BELVÁROSÁBAN 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(gázközművek kiváltása és 

átépítése - kivitelezői munkálatok)

TERRA-21 KFT.

2016 LEÁNYFALU, MÓRICZ 

ZS. ÚT 34.

(2018. 09.17.)

A TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA: 

2019.04.30.

(módosítás alatt)

A beruházó Közútkezelő közbeszerzése 

érvénytelen lett, mert a nyertes cég nem 

vállalta el 30 napos határidővel a 

szerződést, 

 így a jövő évre tették át  a beruházást.

5.

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 

FEJLESZTÉS HARKÁNY 

BELVÁROSÁBAN 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(ivóvízvezeték kiváltásának és 

átépítésének kivitelezési 

munkálatai)

BARANYA-VÍZ ZRT. 

7700 MOHÁCS, BUDAPESTI 

ORSZÁGÚT 1.

(2018.08.27.)

I. SZERZŐDÉSES HATÁRIDŐ: A 

MUNKAKEZDÉS, ILL. A 

MUNKATERÜLET ÁTADÁS - 

ÁTVÉTEL IDŐPONTJA: 2018.09.17.  

A MUNKÁK TELJESÍTÉSI 

HATÁRIDEJE: 2018.11.30.

(2018.10.17.)

II.  A MUNKÁK TELJESÍTÉSI 

HATÁRIDEJE: 2019.04.30.

A munkaterületen a munkavégzést 

megelőzően 8 napppal meg kell 

rendelni a  szakfelügyeleteket. A 

keresztezett létesítmény 

nyomvonalának és a gépi földmunka 

tilalmi övezet kijelöléséreől is gondoski 

szükséges kivitelezési munka 

megkezdése előtt.Szükséges a II. sz. 

módosítás is mert a munkálatokat 



6.

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

TEGYÜNK EGYÜTT A 

JÖVŐNKÉRT HUMÁN 

SZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

(munkaerőpiaci monitoring 

elkészítése)

CRG KREATÍV MÉDIA KFT.

8200 VESZPRÉM, MESTER U. 

32.

(2018.06.29.)

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK

 HATÁRIDEJE: 2018.08.23.

8 NAPOS FIZETÉSI HATÁRIDŐ

A  Megbízó a dokumentum tervezetét 

az eredeti szerződésben megadott 

határidőn belül leadta, 

de Megbízó a dokumentum-tervezethez 

észrevételeket tett,

 és annak kiegészítését kérte, amely 

miatt a felek a teljesítési

 és fizetési határidő módosításában 

állapodtak meg. 

7.

EFOP- 1.2.11-16-2017-00035

 HARKÁNYBAN ÉLNI JÓ! 

ESÉLY OTTHON 

HARKÁNYBAN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

(munkaerőpiaci monitoring 

elkészítése)

CRG KREATÍV MÉDIA KFT.

8200 VESZPRÉM, MESTER U. 

32.

A szerződés teljesítésének határideje az 

1.1.b. pontban foglalt dokumentum 

vonatkozásában 2018. augusztus 23. 

napja. Az 1.1.b. pontban dokumentum 

második időállapotban elkészítendő 

változatának határideje 2019.01.31. 

napja.

Megbízott a megbízási szerződés 

tárgyát képező dokumentum tervezetét 

az eredeti 

szerződésben megadott határidőn belül 

leadta, de Megbízó a dokumentum-

tervezethez 

észrevételeket tett, és annak 

kiegészítését kérte, amely miatt a felek 

a teljesítési 

és fizetési határidő módosításában 

állapodtak meg. 



EFOP- 1.2.11-16-2017-00035

 HARKÁNYBAN ÉLNI JÓ! 

ESÉLY OTTHON 

HARKÁNYBAN

TERVEZŐI SZERZŐDÉS 

(épület)-

K.L.M.V. CSOPORT KFT.

7621 PÉCS, HAAS M. TÉR 11.

(2017.03.14..)

TERVEZŐ A TERVEZÉSI 

FELADATOT AZ ALÁBBI 

ÜTEMEZÉS SZERINT KÖTELES 

ELVÉGEZNI: 2. ÜTEM: EGYSZERŰ 

BEJELNTÉSI 

TERVDOKUMENTÁCIÓK: 2018. 

SZEPTEMBER 20.

A módosítások indoka az a tény, hogy a 

tervezéssel érintett épületeken több 

helyen feltárási munkálatokat kellett 

végezni, amelyet Megrendelő harmadik 

fél bevonásával végeztetett el. A 

feltárások eredményeit tervezőnek 

figyelembe kellett, hogy vegye a 

további tervezéshez.

(2018.08.15.)



8.

TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004

AZ ÉLHETŐBB JÖVŐ-

HARKÁNY ZÖLD BELVÁROS

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSZ KÖR KFT.

7621 PÉCS, VÁRADI A. U. 5.

(2017.09.24.)

1.SZ. A TERVEZŐ AZ ENGEDÉLYES 

TERVEK ÉS VIZJOGI ENGEDÉLYES 

TERVEKET KÖTELES A 

MEGRENDELŐ RÉSZÉRE 

2017.11.30. NAPJÁIG, MÍG A 

KIVITELI TERVEKET 2018.03.14. 

NAPJÁIG ÁTADNI.

2. SZ. VÉGSZÁMLA: A 

SZERZŐDÉSES DÍJ 10%-ÁBAN,

 KIVITELI TERVEK ÁTVÉTELÉT 

KÖVETŐEN,

DE LEGKÉSŐBB 2018.08.15-IG 

BOCSÁTHATÓ KI, MELY 

MAGÁBAN FOGLALJA A TERVEK 

TELJESKÖRŰ FELHASZNÁLÁSI 

JOGÁNAK ÁTADÁSÁRA 

VINATKOZÓ DÍJAT IS.

2018.01.22.

Tervező észrevételt tett 2018. 01.10.én 

tárgyi munka 

villamos és gyengeáramú tervezője által 

tett akadályoztatásról.

2018.03.14.







 

 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i rendes 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: 2018.11.15. 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

két határozat 

 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

 

határozat: egyszerű többség 

 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

1 oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Döntés díjmentes parkolási időszakok 

meghatározásáról 

 

Melléklet: - 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

november 16. napján tartandó rendes ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés díjmentes parkolási időszakok meghatározásáról  

 

ELŐTERJESZTŐ: Márton Béla, képviselő, parkolóiroda vezető 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1.) Rész 

 

Márton Béla, mint a Harkányi Parkoló Iroda vezetője, és mint önkormányzati képviselő a harkányi fizető 

parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV.09.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 5.§ (6a) bekezdése alapján az év végi ünnepek alkalmával díjmentes parkolási időszakra tesz 

javaslatot az alábbi tartalommal.  

 

Javasolná a T. Képviselő-testületnek, hogy a tavalyi évhez hasonlóan döntsön a karácsonyi és újévi 

ünnepi időszakra vonatkozóan a díjmentes parkolás biztosításáról a Rendelet 5.§ (6a) bekezdésében 

biztosított lehetőséggel élve.  Az intézkedés egyfelől lehetővé tenné, hogy a parkolási 

közszolgáltatásban dolgozó kollégák részére kiadjuk a nekik járó szabadságot, másfelől az ide látogató 

vendégek részére is egy kedves gesztus lehet. Az intézkedés kihirdetésére és kommunikálására elegendő 

idő áll rendelkezésre. 

 

A rendelet 5.§ (6) bekezdése szerint december 25-26. napja, valamint 2019. jan. 1. napja már eleve 

mentes a díjfizetési kötelezettség alól, ezért a dec.24. napja és dec.27-31. napjáig tartó intervallum 

hozzátoldásával lényegében a teljes ünnepi időszak alatt ingyenes lenne a parkolás. 

 

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

 

 

1. Határozati javaslat 

Döntés díjmentes parkolási időszakról (2018.) 

 

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. december 24. (hétfő) valamint 2018. december 27-31. (csütörtöktől-

hétfőig) tartó időszakban egész nap díjmentes parkolást biztosít Harkány területén a kijelölt parkoló 

zónák vonatkozásában az ünnepekre való tekintettel.  

 

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

alatt a városba érkezőknek, másrészt lehetővé teszi a parkolási közszolgáltatásban dolgozó kollégák 

részére a nekik járó szabadság kiadását. 

 

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 vezetője 

 

 

2.) Rész 

 



A fentieken felül a Parkoló iroda vezetője a 11/2015.(IV.09.) számú rendelet 5.§ (6) bekezdésére 

tekintettel átnézte a jövő évi ünnepnapokat és a 2012. évi I. törvény (a Munka törvénykönyve) 102.§ (1) 

bekezdésében hivatkozott munkaszüneti napokat. Ezek alapján megállapítható, hogy a 2019. évben a 

helyi rendeletnek megfelelően, az Mt. hivatkozott rendelkezése szerint parkolási díj mentes napnak 

számítanak az alábbi naptári napok: 

 

2019. Munkaszüneti napok:  

január 1.,  

március 15.,  

nagypéntek, (április 19.)  

húsvéthétfő, (április 22.) 

május 1.,  

pünkösdhétfő, (június 10.) 

augusztus 20.,  

október 23.,  

november 1. és  

december 25–26. 

 

A fentiek szerint megállapítható, hogy a húsvéti ünnepeknél a nagyszombat (április 20.) és a húsvét 

vasárnap (április 21.) nincs a díjmentes időszakban, valamint ugyanez igaz a pünkösdvasárnapra 

(június 9.) is. Mivel a fogyasztóvédelem a tavalyi évben kérte az önkormányzattól, hogy az ügyfelek 

hatékonyabb tájékoztatása céljából az órákon tüntessük fel a fenti rendelkezés alapján díjmentes (ún. 

piros betűs) időszakokat is, a tájékoztató elkészítése és mielőbbi kihelyezése érdekében javaslom, hogy 

a képviselő-testület már most döntsön a húsvéti és pünkösdi ünnepek parkolási rendjéről, és nyilvánítsa 

díjmentessé az ünnepek közé ékelődött, de Mt. 102.§ (1) bekezdése által nem említett ünnepnapokat is, 

jelesül a 2019. húsvét szombatját és vasárnapját (április 20-21.) valamint pünkösd vasárnapját (június 

9.) napját is.  

 

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

 

 

2. Határozati javaslat 

Döntés díjmentes parkolási időszakról 2019. évre vonatkozóan 

 

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, figyelemmel a rendelet 5.§ (6) bekezdésében foglalt hivatkozásra is, 2019. április 

20. és 21. napján (húsvét szombatja és húsvétvasárnap) valamint 2019. június 9. napján, vagyis pünkösd 

vasárnapján egész nap díjmentes parkolást biztosít Harkány területén a kijelölt parkoló zónák 

vonatkozásában.  

 

Az intézkedés indoka az, hogy a rendelet szerint, mivel az a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény 102.§ (1) bekezdésében foglalt munkaszüneti napokra  hivatkozik, és azokat parkolási díj 

mentes napokként jelöli meg, beékelődik három parkolási díjköteles nap, amely ugyan szintén 

ünnepnap, de az Mt. hivatkozott felsorolásában nem szerepel, így a jelenlegi formában a parkolási 

szolgáltatást igénybe vevők számára megtévesztő is lehet. A képviselő-testület ezen indok alapján a 

fenti napokat parkolási díj-mentessé nyilvánítja.  

 

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 vezetője 

Harkány, 2018. 11. 06.     Márton Béla, s.k.; Képviselő, parkolóir.vez. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i ÜLÉSÉRE 

 

3.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

MEGTÁRGYALTA:  

2018. 11. 15. 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS 

RENDELET: 

 

 
31/2015. (XI.30.) 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

rendelet 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Minősített többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

4 oldal előterjesztés 

 

      2 oldal rendelet tervezet 

 

     4 oldal beszámoló 

TÖRVÉNYESSÉGI 

VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Döntés a helyi adókról szóló 31/2015. 

(XI.30.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

Melléklet: rendelet tervezet, adócsoport vezető 

beszámolója 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 

november 16. napján tartandó rendes testületi ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a helyi adókról szóló 31/2015. (XI.30.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Miként azt minden évben, az idei évben is felül kívánjuk vizsgálni Harkány Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 31/2015. (XI. 30.) számú 

rendeletét (a továbbiakban. Ör.).  

 

A rendelet felülvizsgálatán túl egy összegző képet is kívánunk nyújtani az Adócsoport 

munkájáról, a kivetett adókkal kapcsolatos lényegi információkról, a beszedett adó mértékéről 

és a kintlévőségek kezeléséről. 

 

Pozsonyi Lóránt 2018. január 01. napja óta vezeti a szervezetileg dr. Hohner Éva igazgatási 

osztályvezető felügyelete és irányítása alá tartozó Adócsoportot. Az elmúlt közel 1 év 

tapasztalatai a jelen előterjesztés mellékletét képező, a Pénzügyi Bizottságnak címzett 

összefoglaló beszámolóban olvashatók, melyből jelen írásbeli előterjesztésben az Ör-nek a 

szükségszerű és az adócsoport munkáját jelentős mértékben megkönnyítő módosító javaslatait 

kívánjuk kifejteni. 

 

Előzetesen egyeztetve dr. Markovics Boglárka jegyző asszonnyal és dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezetővel a módosító javaslatok első sorban az építményadó mentességek 

kapcsán fogalmazódtak meg az alábbiak szerint: 

 

Az ASP rendszer bevezetése óta, a részletesebb nyilvántartás vezetés és az egyre növekvő 

követelményekhez igazodva nagymértékben nőtt az adófizetők befizetéseinek nyomon 

követése, az építményadó előírások és törlések kezelése. 

Az ASP rendszer egyik negatívuma, hogy ezek a gépi előírások, törlések bonyolultak, pár 

perc alatt nem megoldható feladatok, minden egyes adóügyben sok kutató-és háttérmunkát 

igényelnek. Az adózók nagy többsége, még mindig nincs tisztában azzal, hogy ingatlan 

vásárlás után építményadó bejelentést kötelesek tenni, melyet az adócsoporthoz be kell 

nyújtaniuk, szem előtt tartva azt is, hogy 2018. január 01. napjától a gazdaság tevékenységet 

folytatók (jelen esetben gazdasági társaságok) bevallási kötelezettségüknek kizárólag 

elektronikus úton tehetik eleget. 

 

Jelen adókulcs mellett nem javasoljuk az építményadó összegének sem a növelését, sem a 

csökkentését. 

 

Nagy feladatot ró az Adócsoport számára az egyes adómentességek kezelése, amely az Ör. 

5.§ (1) bekezdésének d.) pontja alapján a következők szerint szól:  
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„Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti Üh. övezetekbe sorolt 

ingatlan, amelyben a magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk, 

szerinti hozzátartozója életvitelszerűen benne lakik.”  

 

valamint az 

 

 az Adókedvezmény kategória, amely az Ör. 6.§-sa szerint: 

 

 „A rendezési terv szerinti MK-7 és MK-8 övezetekbe sorolt ingatlanok esetében kérelemre az 

adókötelezettség 50 százalékára díjkedvezmény jár, amennyiben az ingatlanban a 

magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Pt. szerinti hozzátartozója 

életvitelszerűen benne lakik.” 

 

A fenti rendelet 5. § (1) bekezdésének d.) pontja alapján a lakosság körében elterjedt, hogy 

szinte mindenkinek jár a mentesség, aki bemutatja a lakcímkártyáját és még 3 közüzemi 

csekket, vagy számlát az üdülő övezetben. 

 

Az emberek nagy része sérelmezi, hogy milyen indok alapján szükséges minden évben 

mentességi kérelmet benyújtani, hiszen szövegezését tekintve nincs ilyen kitétel a 

rendeletben. A Szőlőhegyen élő emberek sérelmezik, hogy miért csak 50%-os kedvezmény 

jár nekik. 

 

A jelenlegi adatok alapján az Adócsoport két dolgozója a 2018-as évben eddig több mint 300 

kérelmet töltött ki és adta meg a jogosult kérelmezők részére az építményadó mentességet, 

amely több mint 13.000.000,-Ft bevétel kiesést jelentett Harkány Város Önkormányzata 

számára. A mai napig, vagyis 2018 novemberéig napi szinten érkeznek mentességi kérelmek 

a kollegákhoz, hátráltatva ezzel az időszerű adó végrehajtási cselekményekben történő egyéb 

munkavégzést. 

 

A Szőlőhegyen, pontosítva a rendezési terv szerint az Mk-7 és Mk-8 övezetekben élő 

kérelmezők (kb. 10 család) adókedvezményének összege kb. 200.000,-Ft. 

 

Az építményadó mentesítéssel kapcsolatos feladat kb. 3 hónapra teljes munkaidőben leterheli 

az építményadóval foglalkozó kollegákat, addig sem adót törölni, sem adót előírni, azaz az 

eladott és vásárolt ingatlanok után a törlő, majd az előíró határozatokat előállítani, kiadni nem 

tudnak, így közel 3 hónapra teljes mértékben kiesnek a bevételek folyamatos biztosításából, 

hiszen bevétel csak az adót előíró határozatokból keletkezik. Az ASP rendszer specialitásából 

adódóan addig nem lehet előíró határozatot hozni a vevő részére, amíg a törlő határozatot az 

eladó részére ki nem állították. Az említett 3 havi munka után még heti szinten több tíz db 

mentességi kérelem érkezik a kollegákhoz az év végéig. 

 

A fent írtak alapján javasoljuk a rendelet pontosítását és módosítását az alábbiak szerint: 

 

Az Ör. 5.§-sának (1) bekezdésének d.) pontját az alábbi szövegrészre javasoljuk módosítani: 

 

„5. § 

 

„(1) d.) Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti Üh. övezetbe sorolt és 

a rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetbe sorolt ingatlan, amelyben a magánszemély 
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tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk. szerinti hozzátartozója életvitelszerűen, 

állandó lakcímét igazolva benne lakik.” 

 

Az Ör. 5. §-sát az alábbi (2), (3) és (4) bekezdésekkel javasoljuk kiegészíteni: 

 

5. § 

 

„(2) Az Ör. 5. § (1) bekezdésének d.) pontja szerinti építményadó alóli mentességi kérelmet 

évente szükséges benyújtania az igénylőnek, melyhez minden esetben szükséges bemutatnia 

lakcímkártyáját, melyen állandó lakcímként Harkány település szerepel, szükséges továbbá 

bemutatnia a lakcíme szerinti címre és az igénylő nevére kiállított három db közüzemi számlát 

vagy csekket. 

 

 (3) Az Ör. 5. § (1) bekezdésének d.) pontja és az Ör. 5. § (2) bekezdése szerinti építményadó 

mentesség iránti kérelmet minden adóévben, legkorábban az adott év március 15. napjától 

legkésőbb az adott adóév június 15. napjáig, vagyis három hónapon át lehet benyújtani a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán, azon belül az Adócsoportnál. 

A mentességi kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. 

 

(4) Az Ör. 5. § (1) bekezdésének d.) pontja, valamint az Ör. 5. § (2) és (3) bekezdéseiben írt 

építményadó mentesség iránti kérelem benyújtása nélkül, hivatalból mentes az építményadó 

alól az az Ör. 5. § (1) bekezdésének d.) pontja szerinti övezetben állandó lakcímmel 

rendelkező és életvitelszerűen ott lakó természetes személy, aki legalább 5 éve, a 

lakcímnyilvántartó rendszerből kinyert adatok alapján, igazoltan rendelkezik az adott 

ingatlanban állandó lakcímmel.” 

 

Véleményünk szerint a mentességi kérelem benyújtására nyitva álló, általunk javasolt 3 

hónapos intervallum nem jelentene különösebb gondot a lakosságnak, hiszen aki egész évben 

itt lakik, az június 15-ig be tudja nyújtani kérelmét.  

 

A lakcím nyilvántartóból kimutatható, hogy kik azok a lakosok, akik több mint 5 éve az adott 

ingatlanban életvitelszerűen élnek. Napi szinten érkeznek panaszok az Adócsoporthoz azon 

adózóktól, akik hosszú éve laknak 1-1 ingatlant, hogy miért szükséges minden évben 

benyújtaniuk kérelmüket. 

 

A Szőlőhegyen élő családok mentesítése nagyságrendileg 200.000,-Ft-ot vonna ki az éves 

költségvetésből, így javasoljuk az Ör. 6. §-sát, mely kizárólag a rendezési terv szerinti Mk-7 

és Mk-8 övezetbe sorolt ingatlanok tulajdonosainak járó adókedvezményt tartalmazza, 

hatályon kívül helyezni a fent írt módosító javaslat szerint az Ör. 5. §-ba, mint mentességi 

kategóriát beépíteni. 

 

Az Ör. 6. §-sának hatályon kívül helyezése okán az Ör. 7. §-sában az Ör. 6. §-sára történő 

utalást törölni szükséges. 

 

A telekadó és az iparűzési adó adónemek vonatkozásában nem kívánunk módosító javaslattal 

élni. 

 

Az idegenforgalmi adó vonatkozásában szintén szükséges és indokolt az Ör. 22. § (1) 

bekezdésének módosítása, amely a Harkány Város Önkormányzata által üzemeltetett online 

elektronikus nyilvántartás vezetéséről rendelkezik. A jelenleg érvényes és hatályos rendelet 
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szövege szerint a nem kereskedelmi szálláshelyek (egyéb szálláshelyek) üzemeltetői 2018. 

december 31-ig kötelesek az elektronikus nyilvántartás vezetésén túl a papír alapú 

vendégkönyvek vezetésére. Tekintettel arra, hogy az online elektronikus rendszer sajnálatos 

módon nem felel meg az idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges kritériumoknak, így 

mindenképpen indokoltnak tartjuk a papír alapú vendégkönyvek vezetésének jövőbeni 

kötelezettségét is. Javasoljuk, hogy 2020. december 31-ig szíveskedjenek módosítani a papír 

alapú vendégkönyvek vezetésére kötelező határidőt. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és arról 

dönteni szíveskedjék! 

 

Kelt: Harkány, 2018. november 12. 

 

      Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

       

 

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: A jogszabályi változás miatt 

tehermentesítenénk a Szőlőhegyen életvitelszerűen élő adózókat a jövőbeni építményadó 

fizetési kötelezettségük alól. A mentességi kérelem benyújtására vonatkozó részletszabályok 

bevezetésével csökkentenénk az Adócsoportra háruló munkaterheket. Hivatalból 

mentesítenénk az építményadó fizetési alól azokat Üdülőövezetben vagy Mk-7, Mk-8 

övezetben élő adózókat, akik a lakcímnyilvántartó rendszerből kinyerhető adatok alapján 

legalább 5 éve a szóban forgó ingatlanban élnek. 

A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: A rendezési terv szerinti Mk-7 és 

Mk-8 övezetben élő tulajdonos adózók mentesítésével nagyságrendileg 200.000,-Ft/év bevétel 

kiesés generálódik. 

Környezeti és egészségi következménye: A tervezett módosításnak környezeti és 

egészségügyi hatása nincs. 

Adminisztratív következmények: A rendelet módosítása okán az adminisztráció nem nő, 

csupán időkeretben szorul a mentességi kérelmek beadásának és elbírálásának ideje. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: a 

módosítás okán csökkene az Adócsoport munkateher eloszlása és egy hatékonyabb, az adózók 

által is ésszerűbbnek ítélt kérelmezési eljárás kerülne bevezetésre. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Belső munkaátcsoportosítást igényel. 

 

 



Harkány Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
 

 

 

 

 

Tisztelt Testületi tagok! 
 

 

A 2018. évi helyi adóbevételek alakulásáról, valamint a 2019. évi javaslatokkal kapcsolatban 

a következőket terjesztem a T. Képviselő-testület tagjai elé. 

 

A helyi adó bevételek (befolyt) eddigi összesítései alapján tájékoztatom Önöket arról, hogy 

 

az Építményadó a 2017. október 12-ei állapothoz képest jelenleg, azaz 2018. október 

12-én 13.625.973,-Ft többletbevételt mutat. Ez kb. 9%-os növekedés. 

Ez a bevétel már a 2017. december 31-ei fordulónapi záró értéket is meghaladja 

4.585.349,-Ft-tal. 

 

a Telekadó a 2017. október 12-ei állapothoz képest jelenleg, azaz 2018. október 12-én -

1.583.104,-Ft hátralékot mutat. A 2017. december 31-ei fordulónapi záró érték a terveink 

szerint meg fog valósulni. 

 

az Idegenforgalmi adó a 2017. október 12-ei állapothoz képest jelenleg, azaz 2018. 

október 12-én 10.269.736,-Ft többletbevételt mutat. Ez kb. 12.5%-os növekedés. 

Az IFA bevételek alapján megállapítható, hogy az azonos időszakot vizsgálva 20539-rel 

több a Harkányban eltöltött vendég éjszaka, az előző év azonos időszakához képest. 

 

 

az Iparűzési adó a 2017. október 12-ei állapothoz képest jelenleg, azaz 2018. október    

12-én 9.913.065,-Ft többletbevételt mutat. Ez kb. 7.7%-os növekedés. 

 

az Gépjárműadó a 2017. október 12-ei állapothoz képest jelenleg, azaz 2018. október 

12-én 139.448,-Ft többletbevételt mutat.  

 

Az eddigi összesített adatok alapján 32.365.118,-Ft bevétel többletet értünk el a tavalyi 

évhez képest. Ez kb. 8%-os növekedés. 

Előzetes várakozásaink alapján a tervezett bevételeket biztosítani tudjuk, véleményem szerint 

kb. 42-45 millió Ft-os bevétel növekményt is lehetséges elérni, a 2017-es év összes 

bevételéhez képest. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Javaslatok: 
 

Építményadó 
Az ASP rendszer bevezetése óta a pontosabb nyilvántartásból adódóan nagymértékben nőtt az 

adófizetők befizetéseinek nyomon követése, az építményadó előírások és törlések kezelése. 

Az ASP rendszer egyik hibája, hogy ezek a gépi előírások, törlések bonyolultak, pár perc alatt 

nem megoldható feladatok sok utánjárást igényelnek. Az adózók nagy többsége, még mindig 

nincs tisztában azzal, hogy ingatlan vásárlás után építményadó bejelentést kell tenniük, melyet 

az adócsoporthoz be kell nyújtaniuk, gazdasági társaságok ezt csak elektronikus úton tehetik 

meg. 

Az építményadó összegének növelését, csökkentését nem javaslom. 

 

Nagy feladatot ró az adócsoport számára a Harkány Város Képviselő-testületének 31/2015. 

(XI.30) sz. rendelete a helyi adókról, melyben az Adómentesség 5.§ (1) bekezdésének d.) 

pontja alapján  

„Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti Üh. övezetekbe sorolt 

ingatlan, amelyben a magánszemély tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk, 

szerinti hozzátartozója életvitelszerűen benne lakik.” valamint az 

 

Adókedvezmény 6.§ „A rendezési terv szerinti MK-7 és MK-8 övezetekbe sorolt ingatlanok 

esetében kérelemre az adókötelezettség 50 százalékára díjkedvezmény jár….” 

 

A fenti rendelet alapján a lakosság körében elterjedt, hogy szinte mindenkinek jár a 

mentesség, aki bemutatja a lakcímkártyáját és behoz még 3 közüzemi csekket, vagy számlát 

az üdülő övezetben. 

Az emberek nagyrésze zúgolódik, hogy miért kell megint, minden évben bejönni, hiszen nincs 

ilyen kitétel a rendeletben. A Szőlőhegyen élő emberek nem értik, hogy miért csak 50%-os 

kedvezmény jár nekik. 

A jelenlegi adatok alapján a 2018. évben több, mint 300 kérelmet töltöttünk ki és adtuk meg 

ezek alapján az építményadó mentességet. Több mint 13 millió Ft-ot-ot mentesítettünk. 

A Szőlőhegyen élő emberekből (kb. 10 család) adókedvezményének összege kb. 200.000,-Ft. 

 

Ez a mentesítéssel kapcsolatos feladat kb. 2-3 hónapra leterheli az építményadóval foglalkozó 

dolgozókat, addig sem törölni, sem előírni azaz az eladott és vásárolt ingatlanok után a törlő, 

előíró határozatokat előállítani, kiadni nem tudjuk, tehát legalább 2-3 hónapra kiesünk a 

bevételek folyamatos biztosításából, hiszen bevétel csak az előíró határozatokból lesz. Az 

ASP rendszer specialitásából adódóan addig nem lehet előíró határozatot hozni a vevő 

részére, amíg a törlő határozatot az eladó részére ki nem állítottuk. 

 

A fentiek alapján a javaslom a rendelet pontosítását és módosítását az alábbiak szerint: 

 

„Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti Üh. övezetekbe sorolt 

ingatlan és az Mk-7 és Mk-8 övezetekbe sorolt ingatlanok, amelyben a magánszemély 

tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk, szerinti hozzátartozója életvitelszerűen 

benne lakik. Ezt a mentességi kérelmet évente kell benyújtani Harkány Város Önkormányzata 

felé (Adócsoport).  



A Kérelemhez évente csatolni kell a lakcímkártyát, melyen lakóhelyként szerepel az ingatlan 

címe, valamint 3 db közüzemiszámlát, vagy csekket. Életvitelszerű tartózkodás alatt évente a 

minimum 10 hónapos tartózkodás fogadható el. A Kérelmet legkorábban az adó év március 

15. napja után, legkésőbb az adó év június 15. napjáig lehet benyújtani, a határidő letelte 

után Mentességi kérelem építményadóval kapcsolatban nem fogadható el.  

Nem kell mentességi kérelmet annak a lakosnak benyújtania, aki legalább 5 éve már 

lakóhelyet létesített az adott címen.” 

 

A fenti szabályozással véleményem szerint, - legalább 100-150 mentességi határozat 

készítésével - időt, és pénz takarítanánk meg. A lakcím nyilvántartóból kimutatható, hogy kik 

azok a lakosok, akik több mint 5 éve az adott ingatlanban életvitelszerűen élnek. 

A Szőlőhegyen élő családok mentesítése kb. 200.000,-Ft-ot vonna ki az éves költségvetésből. 

A 3 hónapos idő intervallum a lakosoknak nem jelentene különösebb gondot, hiszen aki egész 

évben itt lakik az június 15-ig is be tudja nyújtani a kérelmet.  

Sajnos a jelenlegi szabályozás miatt, még jelenleg is jönnek heti szinten a mentességi 

kérelmek. 

 

 

 

Telekadó 

 
A Pénzügyi Bizottságnak megfontolásra ajánlom a telekadó 25%-os vagy 50%-os 

csökkentését, amely alapján kb. 7,1 millió Ft, vagy 14,2 millió Ft esne ki a bevételekből. 

A telekadó 90%-ban csak a nagy területtel rendelkező szállodákat érinti. A beszedés, illetve 

az adómérték nagy felháborodást kelt a tulajdonosok körében. 

 

 

IFA 
 

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos befizetések és bevallások az előző évhez képest 

jelentős javulást mutatnak, köszönhető ez a folyamatos, akár hétvégi vendég ellenőrzéseknek. 

Véleményem szerint érdemes lenne célzottan szállodákat, fizetővendéglátó helyeket vizsgálni.   

A vizsgálatokat végzés alapján az internetes szállás foglalások (Szállás.hu, Booking.com) 

adatközlései alapozhatnák meg, melyeket az adózók elé kellene tárni, ezzel jelentős bevétel 

növekményt lehetne elérni. A kedvezményesen vásárolt fürdőjegyek utólagos elszámoltatása 

alapján további bevallásra lehetne ösztönözni a szálláshely szolgáltatókat. 

 

Iparűzési adó 

 
Az iparűzési adóból származó bevételek a fentiekkel, valamint a gazdasági növekedéssel 

összefüggésben javuló tendenciát mutatnak, erre az adónemre közvetlen ráhatásunk nincs. 

 

Gépjárműadó 
 

Az gépjármű adóból származó bevételek a fentiekkel, valamint a gazdasági növekedéssel 

összefüggésben javuló tendenciát mutatnak, erre az adónemre közvetlen ráhatásunk nincs. 

 

 

 



 

Hátralék kezelés 
 

A fent leírtak alapján látható, hogy a bevételek folyamatos beszedése biztosított, azonban a 

jelenlegi adatok alapján 247.422.904,-Ft hátralék mutatható ki az összes adónem 

tekintetében, melyek a korábbi évekből származnak. Ebből az összegből kb. 140millió Ft 

behajthatatlan. 

A hátralék kezelésnek véleményem szerint folyamatosnak kellene lennie, ebből is több millió 

Ft bevételt lehetne utólag realizálni. Sajnos sok ügy már elévült, behajthatatlan. 

Pld.: Építményadó tekintetében, csak akkor jövünk rá, hogy elmaradtak az előírások, ha új 

adózó jelentkezik be a rendszerbe.  

Ha ezeket a hátralékokat időben kezelnénk, akkor nagymértékben elősegítenénk a bevételek 

pótlását, de erre a feladatra szükségünk lenne legalább egy új kolléga munkájára. 

(jelzálogjogok, végrehajtási jogok bejegyzése, folyamatos hátralék kezelés, fizetési 

felszólítások kiküldése.) 

A kapacitás hiányból eredően a jelenlegi munkafolyamatok mellett ezt az állományt csak 

késve tudjuk kezelni, illetve az erre fordított idő a többi feladattól vesz el időt és energiát. 

A jelenlegi állapot szerint kb. 700db tértivevényes felszólító levelet küldtünk ki a hátralékos 

adózók részére és kb. 250db elektronikus felszólítást küldtünk a gazdasági társaságok felé. 

 

Harkány, 2018.10.12. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Pozsonyi Lóránt 

adócsoport részéről 

 

 

 

 



Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 

 ../2018. (XI. ….) számú rendelete 

 

a helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) sz. rendelete 

módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat önálló 

gazdálkodásának biztosítása, az illetékességi területén élő lakosság igényeinek minél 

magasabb színvonalon történő kielégítése, a településfejlesztési lehetőségek megteremtése és 

az idegenforgalommal kapcsolatos infrastruktúra fenntartása és fejlesztése érdekében a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) 1.§ (1) bekezdésében, 5.§-ában 

valamint a 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 

31/2015.(XI.30.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. § 

 

Az Ör. 5.§-sának (1) bekezdésének d.) pontja az alábbi szövegrészre módosul: 

 

„5. § 

 

(1) d.) Kérelemre mentes az építményadó alól a rendezési terv szerinti Üh. övezetbe sorolt és 

a rendezési terv szerinti Mk-7 és Mk-8 övezetbe sorolt ingatlan, amelyben a magánszemély 

tulajdonos vagy a magánszemély tulajdonosnak a Ptk. szerinti hozzátartozója életvitelszerűen, 

állandó lakcímét igazolva benne lakik.” 

2. § 

 

Az Ör. 5. §-sa az alábbi (2), (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki: 

 

5. § 

 

„(2) Az Ör. 5. § (1) bekezdésének d.) pontja szerinti építményadó alóli mentességi kérelmet 

évente szükséges benyújtania az igénylőnek, melyhez minden esetben szükséges bemutatnia 

lakcímkártyáját, melyen állandó lakcímként Harkány település szerepel, szükséges továbbá 

bemutatnia a lakcíme szerinti címre és az igénylő nevére kiállított három db közüzemi számlát 

vagy csekket. 

 

 (3) Az Ör. 5. § (1) bekezdésének d.) pontja és az Ör. 5. § (2) bekezdése szerinti építményadó 

mentesség iránti kérelmet minden adóévben, legkorábban az adott év március 15. napjától 

legkésőbb az adott adóév június 15. napjáig, vagyis három hónapon át lehet benyújtani a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán, azon belül az Adócsoportnál. 

A mentességi kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. 

 

(4) Az Ör. 5. § (1) bekezdésének d.) pontja, valamint az Ör. 5. § (2) és (3) bekezdéseiben írt 

építményadó mentesség iránti kérelem benyújtása nélkül, hivatalból mentes az építményadó 

alól az az Ör. 5. § (1) bekezdésének d.) pontja szerinti övezetben állandó lakcímmel 

rendelkező és életvitelszerűen ott lakó természetes személy, aki legalább 5 éve, a 

lakcímnyilvántartó rendszerből kinyert adatok alapján, igazoltan rendelkezik az adott 

ingatlanban állandó lakcímmel.” 



3. §  

Az Ör. 6. §-sa hatályát veszti.  

 

 

4. §  

 

Az Ör. 7. §-sa, figyelemmel az Ör. 6. §-sának hatályon kívül helyezésére, az alábbi tartalomra 

módosul: 

 

„7. § 

 

Az Ör. 5. §-sában szereplő mentességek nem illetik meg a vállalkozót az üzleti célt szolgáló 

épülete, épületrésze vonatkozásában.” 

 

5. § 

 

Az Ör. 22. § (1) bekezdése az alábbi tartalomra módosul: 

 

„22. § 

 

(1) A szálláshelyek üzemeltetői a Harkány Város Önkormányzata által üzemeltetett online 

elektronikus nyilvántartást is kötelesek vezetni 2015. június 01. napjától. A nem kereskedelmi 

szálláshelyet üzemeltetők 2020. december 31. napjáig az Ör. 3. számú melléklete szerinti 

adattartalomnak megfelelő, a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal által hitelesített papír 

alapú nyilvántartást (vendégkönyvet) is kötelesek vezetni az önkormányzat által üzemeltetett 

elektronikus online nyilvántartás mellett.” 

 

Záró rendelkezések 

6. §  

 

(1) Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

(2) A képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történő egységes 

szerkezetbe foglalását és kihirdetését. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. november 16. napi képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 

 

 

 

Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

     polgármester       jegyző  

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Harkány, 2018. november     Dr. Markovics Boglárka  

         jegyző  

 



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i ÜLÉSÉRE 

 

4.)  Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, 

Kulturális és Idegenforgalmi 

Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

MEGTÁRGYALTA:  

2018. 11. 15-én 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS 

RENDELET: 

 

 

 
7 /2015. (II.27.) 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

1 oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI 

VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés mikulás csomag és karácsonyi 

élelmiszercsomag nyújtásáról  

Melléklet: - 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

november 16. napján tartandó rendes testületi ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag 

nyújtásáról 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Immár hagyomány, hogy az Önkormányzat Mikulás ünnepe alkalmából a gyermekek részére, 

általános iskolás korúakig bezárólag Mikulás csomaggal, karácsony alkalmából pedig a 70. életévüket 

betöltött nyugdíjasok számára élelmiszercsomaggal kedveskedik. A szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

31.§-a biztosítja a jogi alapot a gyermekek és az időskorúak települési támogatásához. 

 

A támogatás keretén belül közel 530 db Mikulás-csomagot és 730 db élelmiszercsomagot osztana 

szét az Önkormányzat az arra jogosultak között.  

 

Az élelmiszercsomagok közül azok, amelyeket a szociális otthonban életvitelszerűen lakó idősek 

között kerülnek kiosztásra, más összetételben, főként édességből kerülnek összeállításra, tekintettel 

arra, hogy az ott lakóknak nincs lehetőségük a tartós élelmiszereket sütés, főzés keretén belül 

felhasználni. A rendelkezésünkre álló információk szerint a Mikulás csomagot 880,-Ft/db, az idősek 

részére összeállított élelmiszer csomagot nagyságrendileg 2.350,-Ft/db egységáron tudja beszerezni 

Harkány Város Önkormányzata. 

 

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület 3.000.000,-Ft keretösszeget különítsen el a Mikulás-és 

Karácsonyi csomagok megvásárlására. A Pénzügyi Osztály tájékoztatása alapján a támogatáshoz a 

szükséges forrás rendelkezésre áll. 

 

A beszerzés előkészítésére és lebonyolítására javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a korábbi évekhez 

hasonlóan hatalmazza fel Remmert Ferenc alpolgármestert. Fentiek alapján kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalni és arról dönteni 

szíveskedjék! 

 

Harkány, 2018. november 06. 

      

Határozati javaslat 

Mikulás csomag és karácsonyi élelmiszercsomag nyújtásáról 

 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a 

szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 31. §-ban 

biztosított jogkörében úgy dönt, hogy a gyermekek részére az általános iskolás korúakig bezárólag 

természetbeni támogatásként Mikulás csomagot, valamint a 70. életévüket betöltöttek és az annál 

idősebbek részére természetbeni támogatásként élelmiszercsomagot nyújt, melyre a 2018. évi 

költségvetéséből………..,- Ft keretösszeget elkülönít. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Remmert Ferenc alpolgármestert, hogy a csomagok 

beszerzésének előkészítéséről és lebonyolításáról haladéktalanul gondoskodjon.  

 

Felelős: polgármester, alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 dr. Hohner Éva, s.k. igazgatási osztályvezető 



 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16. napján tartandó ülésére 

 

5.)  Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Banna Zoltán 

igazgatási ügyintéző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

 

MEGTÁRGYALTA: 2018. 11. 15-én 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

235/2016. (X.27.), 114/2015.(V.27.); 

93/2014.(IX.11.); 167/2017. (X. 27.) sz. határozat 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

 

3 oldal előterjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Piacon árusító bérlők bérleti díj 

mérséklésének tárgyában benyújtott 

kérelmének tárgyalása  

Melléklet: Kérelem. 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2018. november 16. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Piacon árusító bérlők bérleti díj mérséklésének tárgyában 

benyújtott kérelmének tárgyalása 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető 

     

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az idei évben is benyújtották a Harkányi Piacon árusítók bérleti díj csökkentés iránti 

kérelmüket. A 2014-es évtől kezdve a Képviselő-testület minden évben 20 %-os bérleti díj 

csökkentést engedélyezett azon bérlők részére, akik egy, a Képviselő-testület által határozatba 

foglalt kijelölt dátumig az esetlegesen fennálló tartozásukat rendezik. Javasoljuk, hogy a 

korábbi gyakorlathoz igazodva 20 %-os bérleti díj csökkentéssel támogassák a bérlők 

kérelmét. 

A 2017. évben a Képviselő-testület a 167/2017. (X.27.) számú határozatával 2017. december 

01-től 2018. március 31-ig engedélyezte a 20 %-os csökkentést azon bérlők részére, akik 

gondoskodnak az esetlegesen fennálló tartozásuk 2017. november 31. napjáig történő 

megfizetéséről. A kérelem támogatása körülbelül 548.431,- Ft/hó bevétel kiesést jelentett az 

Önkormányzat számára. (A befolyó bevétel alaphelyzetben 2.742.155,-Ft/hó, ennek az 

összegnek a 20%-kal csökkentett része, 2.193.724,- Ft/hó összeg volt) 

2018. október 01. napján, a piacon árusító bérlők ismét bérleti díj mérséklés iránti kérelmet 

nyújtottak be, az alábbi indokokkal: 

- csökkent a piac látogatottsága,  

- növekedtek a kereskedők költségei a minimálbér emelkedés miatt,  

- még nagyobb teret nyert a fekete-kereskedés. 

Érdemes megjegyezni, hogy a korábbi évekhez képest – változatlan bérleti díjak mellett - a 

piacon árusító bérlők fizetési hajlandósága növekedett, feltehetően a 2016. évben megkezdett 

adósságbehajtási folyamat következtében. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztályának kimutatása alapján havi bontásban a befizetések összege növekszik, 

ezzel együtt pedig a kintlévőség tömege csökken. Ez a 2018. évben a következőképpen 

alakult: 

 

2018. évben a piaci szereplők összes befizetése (2018. okt. 31.-ig) a Pénzügyi Osztály 

nyilvántartása alapján 31.942.786,-Ft összeget (ami magában foglalja a közvetített 

szolgáltatások, tehát a rezsiköltségek megfizetését is), a teljes kintlévőség pedig 878.245,- Ft 

összeget tesz ki. 

 



Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy határoz, hogy a bérlők 2018 októberében 

benyújtott kérelemnek helyt ad, akkor 20 %-os csökkentés esetén az alábbiakkal szükséges 

számolnia: 

Ezen a jogcímen befolyó bevétel havi szinten átlagosan 2.958.000,- Ft, amely 20%-kal 

csökken, azaz várhatóan havi 2.366.402,-Ft lesz, azaz a kérelem támogatása körülbelül 

591.601,-Ft/hó bevétel kiesést jelent az Önkormányzat számára, amellyel a kérelem 

támogatása esetén számolni kell. 

A korábbi évekhez hasonlóan mindenképpen javasolt a határozatba foglalni azt a kitételt is, 

hogy a kedvezmény kizárólag azon bérlőket illeti meg, akik egy, a Képviselő-testület által 

kijelölt dátumhoz viszonyítottan semmiféle lejárt bérleti díjtartozással illetve a piac 

használatával összefüggő egyéb díj-tartozással (pl. illemhely-használati díj, rezsiköltség stb.) 

nem rendelkeznek az önkormányzat felé. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a mellékelt kérelmet tárgyalják meg és arról dönteni 

szíveskedjenek! 

Határozati javaslat: 

Döntés a Harkányi Piacon árusító bérlők bérleti díj mérséklés iránti kérelmének tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkányi Piacon árusító bérlők 

bérleti díj mérséklésére irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz. 

1.) A harkányi  vásárcsarnok és vásártér azon bérlői számára ad 20 %-os bérleti díj 

csökkentést 2018. december hó 01. napjától 2019. március hó 31. napjáig, akiknek 

nincs az önkormányzat felé bérleti díj tartozásuk, illetve semmilyen más, a piac 

használatával összefüggő egyéb jogcímen fennálló tartozással (pl. illemhely-használati 

díj, rezsiköltség stb.) nem rendelkeznek. 

2.) Az a bérlő, aki jelenleg bérleti díj vagy a piac használatával összefüggő egyéb 

jogcímen fennálló tartozását legkésőbb 2018. november hó 30. napján rendezi, a 

kedvezmény igénybevételére 2018. december hó 01. napjától- 2019. március hó 31. 

napjáig jogosult. A határidő jogvesztő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Harkány, 2018. 11. 07. 

 

       dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 



 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i  ülésére 

 

6.) 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:  

2018.11.15. 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET 

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

1 oldal előterjesztés 

5 oldal feladat-ellátási szerződés 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: A Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel 

kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 

 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. november 16. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel kötött feladat-ellátási 

szerződés felülvizsgálata 

ELŐTERJESZTŐ: dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ahogy az Önök előtt is ismert, a 2016. év tavaszán megkezdte működését a Harkányi Városgazdálkodási 

Zrt., Marosi András vezérigazgató úr vezetésével.  

A képviselő-testület a cég létrehozásáról a 23/2016.(II.15.) számú határozatával döntött, a határozat tíz  

pontból állt, és az egyik része az akkori előterjesztéshez csatolt Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása 

volt. A szerződést a felek 2016. február 23-án írták alá.  

A szerződés megkötése óta eltelt mintegy 2,5 év alatt annak tartalmát egy alkalommal módosította a 

képviselő-testület, a 190/2016.(IX.08.) számú határozatával. Az akkori módosításokat egyeztettük a cég 

könyvelőjével és könyvvizsgálójával, valamint a Hivatal pénzügyi osztályával is. 

A felelős tulajdonosi kontroll keretében a jegyző által kiadott éves belső ellenőrzési munkatervnek része 

volt idén többek között a HVG Zrt. ellenőrzése is. Az ellenőrzés eredményeképpen a belső ellenőr 

javaslatot tett a Feladatellátási szerződés felülvizsgálatára, kiegészítésére, különös tekintettel a HVG 

Zrt. által a létrehozás óta ellátott többletfeladatok feltüntetésére. A módosítás előkészítésénél figyelembe 

vettük a 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltakat is. 

A szerződés-módosítást csatoltam jelen előterjesztéshez. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat 

elfogadására! 

Határozati javaslat/Alapítói határozat 

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel kötött Feladat-ellátási szerződés módosítása 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány Város Önkormányzata, valamint a 

Harkányi Városgazdálkodási Zrt. között Harkányban 2016. február 23-án aláírt Feladat-ellátási 

szerződést módosítja, és a csatolt, 2. számú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Feladatellátási 

szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint Marosi András vezérigazgatót a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksai Endre Tamás, polgármester 

  Marosi András, vezérigazgató 

       

dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 

 

 



FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(2018. november 16-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

Amely létrejött egyrészről  

Harkány Város Önkormányzata  

székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.,  

törzskönyvi azonosító szám: 724078,  

adószám: 15724076202,  

képviseletében: Baksai Endre Tamás polgármester mint Tulajdonos, a továbbiakban 

Tulajdonos/Önkormányzat; 

 

másrészről a  

Harkányi Városgazdálkodási Zrt.  

székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.,  

cégjegyzékszáma:02-10-060412 

adószáma:25495001-2-02 

képviseli: Marosi András, vezérigazgató, mint Szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató; 

együttesen: Felek 

 

között a mai napon, alulírott helyen az alábbi feltételekkel. 

 

 

Előzmények 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 14/2016. (I.27.) számú határozatával 

döntött arról, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot kíván alapítani a 

városgondnokság önálló cég keretében történő működtetése céljából, részben az addig az 

önkormányzati szakfeladaton működő városgondnokság által ellátott feladatok, részben új, 

további feladatok ellátásának érdekében. A képviselő-testület 23/2016. (II.15.) számú 

határozatával létrehozta a Harkány Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Harkányi 

Városgazdálkodási Zrt-t. 

 

A megkötött megállapodást a Felek 2016. szeptember 9-én egy alkalommal módosították, ill. a 

mai napon Harkány Város Önkormányzat képviselőtestületének …../2018.(XI.16.) számú 

határozatával az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést kötik.  

 

 

I. A szerződés tárgya 

 

1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében foglalt egyes közfeladatok – 

különösen a településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetéshez tartozó 

feladatok - ellátása érdekében kötik e Feladat-ellátási szerződést. 

1.2. E Feladat-ellátási szerződés alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni a mindenkor 

hatályos jogszabályokban, különösen Harkány Város Önkormányzatának 

rendeleteiben, valamint határozataiban és a Szolgáltató Alapító okiratában foglalt 

szabályok alapján az alábbi feladatok ellátásáról: 

 



a.) a városi zöldterületek, temetők, közterületek, rendben tartása, tisztítása parlagfű-

mentesítése, kaszálása és síkosság-mentesítése; 

b.) városi nyilvános WC-működtetése, 

c.) közterületi szobrok, szökőkutak kezelése, ezek megvilágításának karbantartása, 

d.) parkolásgátlók, kerékpártárolók karbantartása, 

e.) piac gondoki-takarítási feladatok elvégzése, 

f.) köztisztasági, településtisztasági feladatok ellátása; 

g.) a játszóterek, köztéri bútorok gondozása, karbantartása; a játszótéri balesetveszélyes 

helyzetek kezelése, 

h.) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények: Harkányi Óvoda, 

Mini Bölcsőde és Konyha, Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ 

(HKSK), Egészségház és Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal karbantartási és 

működtetési feladatainak ellátása (kivéve bérbeadás és egyéb hasznosítás); 

i.) Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal és a HKSK Sportcsarnok fűtési feladatok 

ellátása; 

j.) az Önkormányzati tulajdonú bérlakások és egyéb ingatlanok állapotának évenkénti 

ellenőrzése és azok karbantartása; ezen ingatlanok esetében javaslattétel a 

feltétlenül szükséges, állagmegóvó felújítások elvégzésére; 

k.) a városi közterületek és önkormányzati fenntartású vagy működtetésű intézmények 

vonatkozásában a kertészeti, virágosítási, faültetési-fakivágási, gallyazási feladatok 

elvégzése, a növényvédelem; 

l.) a városban megvalósuló rendezvények előkészítése, pavilonok felállítása, terek 

rendezése és takarítása;  

m.) segítségnyújtás az önkormányzat szociális tűzifa-programjainak megvalósításában 

(lsd. szállítás, aprítás, kiosztás) 

n.) az Önkormányzati géppark működtetése (munkagépek, járművek, egyéb 

eszközök);  

o.) közfoglalkoztatási feladatok (a 2011. évi CVI. törvényben, valamint a 

375/2010.(XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak szerint azzal, hogy amennyiben az 

adott közfoglalkoztatási program alanya a Tulajdonos Önkormányzat, a 

Szolgáltató közreműködik a program sikeres lebonyolításában és 

menedzselésében; 

 

1.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés hatályba lépésének napjától 

kezdődően folyamatosan biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket, a feladatok ellátásához esetlegesen szükséges engedélyeket beszerzi. 

 

II. A szerződés tartama 

 

2.1.A Feladat-ellátási szerződés annak megkötésétől számított tíz éves, határozott 

időtartamra jön létre úgy, hogy a szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a 

szerződés mindkét fél általi aláírásának napjával. A szerződés a határozott idő lejártával 

megszűnik, de nincs akadálya a Felek részéről új szerződés megkötésének. 

 

III. A felek jogai és kötelezettségei 

 

3.1.A Szolgáltató e szerződésben foglalt kötelezettségeit a vele munkaviszonyban, ill. 

munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló, a hatályos jogszabályokban 



mindenkor előírt képesítéssel rendelkező szakemberek igénybevételével, 

közfoglalkoztatási program megvalósítása esetén közfoglalkoztatott személyek 

igénybevételével látja el.  

3.2.Szolgáltató köteles a Tulajdonos felé a tárgyévet követő év május 31. napjáig a társaság 

záró pénzügyi és szakmai beszámolóját és vagyonmérlegét, egyidejűleg az aktuális év 

üzleti tervét elfogadásra benyújtani. 

3.3.Szolgáltató vállalja, hogy a fentieken túl is folyamatosan tájékoztatja a Tulajdonost a 

társaság működéséről, helyzetéről, igény szerint ellenőrzési lehetőséget biztosít a 

Tulajdonosnak; illetve erre irányuló igény esetén külön is beszámol egy-egy terület, 

vagy projekt alakulásáról.  

3.4.Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a törvényes működéséhez szükséges 

szabályzatokat legkésőbb 90 napon belül elkészíti, ill. ezen dokumentumokat 

folyamatosan aktualizálja.  

3.5. Szolgáltató a Feladat-ellátási szerződésben foglalt feladatok ellátására saját 

hatáskörben – szükség esetén további szerződéseket köthet – akkor, ha a szerződés nem 

eredményezi a Tulajdonos Önkormányzat mindenkor elfogadott költségvetési 

rendeletében meghatározott, a Szolgáltató részére átadandó pénzösszeg növelésének 

igényét. Amennyiben a Szolgáltató által megkötendő szerződés a Tulajdonos részéről 

többlet-hozzájárulást igényel, a Szolgáltató köteles a szerződés megkötését előzetesen a 

Tulajdonossal engedélyeztetni.   

3.6. Felek a szerződés teljesítése során egymással kötelesek együttműködni, a 

működéshez szükséges információkat és tájékoztatást haladéktalanul megadni 

egymásnak.  

 

IV. Finanszírozás 

 

4.1.Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkori költségvetési rendeletében 

rendelkezik a Szolgáltató részére tárgyévben átadásra kerülő összeg nagyságáról, amely 

összeget e célra köteles elkülöníteni és a tárgyévben a Szolgáltató részére működési 

támogatásként (a munkabérek, járulékok fedezetéül) átadni. 

4.2.Az előző pontban írt támogatás korrekt megtervezése érdekében Szolgáltató vállalja, 

hogy minden tárgyév január 30. napjáig a tárgyévi támogatási igényét köteles jelezni a 

Tulajdonos Önkormányzat felé.  

4.3.A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell 

megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának 

nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek 

és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a 

közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot 

is.  

4.4.Felek megállapodnak abban, hogy Tulajdonos e szerződés 1.2. pontjában felsorolt 

feladatokon kívül más, egyedi feladatok ellátásával is megbízhatja a Szolgáltatót, ez 

esetben a szolgáltatás megrendeléséről, a teljesítés feltételeiről és a szolgáltatási díjról 

külön megállapodást kötnek.  

4.5.Amennyiben a Szolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez 

tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése 

értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve 

kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének 

paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban 

foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő 

tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. 



4.6.Ha a Szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően 

meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a 

túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja 

meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a 

következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. 

A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, 

amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben 

meghatározott követelmények ellenőrizhetők. 

 

V. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

 

5.1.A Feladat-ellátási szerződés megszűnik: 

a.) rendkívüli felmondással, 

b.) közös megegyezéssel, 

c.) a Szolgáltató működési engedélyének visszavonásával,  

d.) ha a Szolgáltató az e szerződéssel érintett feladatok ellátásáról más formában kíván 

gondoskodni, 

e.) a szerződésben foglalt határozott idő lejártával.  

5.2.Az e szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a Tulajdonos vagy 

a Szolgáltató a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést, a záró leltár felvételi napjának egyidejű kitűzése mellett. 

Szolgáltató általi súlyos kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a Szolgáltató az 

e szerződésből fakadó feladatait felszólítás ellenére sem teljesíti, együttműködési vagy 

tájékoztatási kötelezettségeit a Tulajdonos felszólítása ellenére sem teljesíti, felszólítás 

ellenére sem tartja be a működésére vonatkozó szabályzatokat. 

5.3.A szerződés megszűnésének napján a Felek kötelesek egymással elszámolni, az átadott 

készletek feltüntetésével záró leltárt felvenni. A feladat-ellátási szerződés bármely 

okból történő megszűnése esetén az e szerződésben felsorolt feladatok folyamatos 

ellátásáról a Tulajdonos önkormányzat köteles gondoskodni.  

5.4.A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló dolgozókkal a Tulajdonos – az általa kijelölt szervezeti kereteken 

belül – köteles munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíteni; illetve annak 

megszüntetése esetén köteles a dolgozóknak a törvény szerint járó juttatásokat megadni.  

 

VI. Egyéb rendelkezések 

 

6.1.Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos releváns 

jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni, különös tekintettel az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás 

ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 

2012/21/EU bizottsági határozatra (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) 

6.2.Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tartalmát szükség szerint, de legalább 

kétévente kötelesek felülvizsgálni.  

6.3.Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen jogviszonyukkal összefüggésben őket 10 éves 

iratmegőrzési kötelezettség terheli. 

6.4.Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és 

saját kezűleg írták alá.  

 

Harkány, 2018.11.16. 



 

 

 

Baksai Endre Tamás     Marosi András 

Polgármester      Vezérigazgató 

Harkány Város Önkormányzata   Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 

 

Tulajdonos      Szolgáltató 

 

 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

 

dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

Urmankovics Ágota, pü. ov. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i  ÜLÉSÉRE 

 

8.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Tönkő Péter  

műszaki ügyintéző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

MEGTÁRGYALTA:  

2018.11.15. 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2. oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 
 
 

Tárgy:. Ügyfélkérelmek elbírálása 

(Műszaki osztály) 

 

Melléklet: - 



 
Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
november 16-i  képviselő-testületi ülésére. 
 
Előterjesztés címe: Ügyfélkérelmek elbírálása (Műszaki osztály) 
 
Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen előterjesztés keretében két lakossági kérelem tárgyában szükséges döntést 
hozni. 
 
1.-es kérelem: Hajagos-Tóth Roland kérelmező tulajdonába nyár folyamán került a 
Harkány Liliom u.2/B alatti ikerház. A megvásárolt ingatlan nem rendelkezik 
utcafronttal, útkapcsolata egy kis közön keresztül megvalósított. A kérelmező szerint 
a Liliom utcában kiépített közvilágítás nem éri el az ingatlanát. A gyalogos 
megközelítést biztosító közben található egy oszlop, amin vezetékek vannak, erre az 
oszlopra kéri a tulajdonos egy közvilágítási lámpatest felszerelését. 
Megvizsgálva a helyszínt megállapítást nyert, hogy az oszlop nem az 
Önkormányzatunk tulajdona, hanem a Telekom hálózatának része. A rajta lévő 
vezetékek nem a közvilágítási hálózat részei. A fentiek miatt a telepített oszlopra 
közvilágítási lámpatest nem szerelhető.  
A kérelemben szereplő Harkány Liliom u. 2/B alatti ingatlan megvilágítását csak egy 
újonnan kihelyezett oszlop és világítótest telepítésével lehetne megvalósítani, 
természetesen tervezés után, az E.On által üzemeltetett hálózatba illesztve, melynek 
költsége előzetes becslés alapján megközelítené az 1 millió forintot. 
 
 
2.-es kérelem: Kormányos Béla lakik Harkány (Terehegy) Széchenyi tér 30/C alatti 
lakos kéri az Önkormányzatot, hogy az Ő és szomszédjai (30/D, 30/B, 31 sz) ingatlanai 
előtti utat szilárd útburkolattal legyen kedves ellátni. Jelenleg a kérelmezett szakasz 
köves útalappal rendelkezik melyen több rétegben kőszórás illetve felmart aszfalt 
terítés van. A meglévő kis forgalmú kövesút egy kiegyenlítés után alkalmas az 
aszfaltréteg hordozására. A közúthálózat leírt fejlesztése előzetes becslés alapján 
bruttó 1 900 000 Ft.-ellenértékért megvalósítható lenne. 
  
Kérem a Képviselő-testület a fentiek megtárgyalására, valamint egyetértésük esetén 
a határozati javaslat megszavazására. 
 
 
Harkány, 2018. 11. 05. 
         Tönkő Péter 
         műszaki osztály 
 
Határozati javaslat: 
 
1.-es kérelem: 
 
1.-a. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, Liliom u 2/B sz. 
magántulajdonú ingatlant érintően Hajagos-Tóth Roland kérelme ügyében készített 
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy jelenlegi közvilágítási helyzeten 
nem kíván változtatni. 



1.-b. . Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, Liliom u 2/B sz. 
magántulajdonú ingatlant érintően Hajagos-Tóth Roland kérelme ügyében készített 
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a kérelemnek hely ad, a jelenlegi 
közvilágítási rendszert bővíteni kívánja, egyben felszólítja a műszaki osztályt a tárgyalt 
bővítés megterveztetésére. 
 
2.-es kérelem 
 
1.-a. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, Széchenyi tér 
30/B, 30/C, 30/D számok előtti közutat érintően Kormányos Béla kérelme ügyében 
készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy jelenleg a közúthálózati 
fejlesztési kérelmet nem tudja támogatni. 
 
1.-b. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, Széchenyi tér 
30/B, 30/C, 30/D számok előtti közutat érintően Kormányos Béla kérelme ügyében 
készített előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a közúthálózati 
fejlesztési kérelmet támogatja. Egyben utasítja a műszaki osztályt, hogy a beruházást 
készítse elő a beszerzési szabályzatunknak megfelelően a 2019.-es költségvetés 
terhére bruttó 1 900 000 Ft összeghatárig.  
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester 



 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i  ÜLÉSÉRE 

 

9.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Tönkő Péter  

műszaki ügyintéző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

MEGTÁRGYALTA:  

2018.11.15. 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2. oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 
 

Tárgy: Döntés a harkányi 0377 hrsz.-ú 
Önkormányzati közút használatáról 

 

Melléklet: - 



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron 
következő képviselő-testületi ülésére. 
Előterjesztés címe: Döntés a harkányi 0377 hrsz.-ú Önkormányzati közút 
használatáról 
Előterjesztést készítette: Tönkő Péter műszaki ügyintéző 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Ráth Mihály harkányi mezőgazdasági vállalkozó, (lakik Harkány Kölcsey Ferenc tér 
18. sz,) harkány külterület 0378/1 hrsz.-en, saját tulajdonán, nagy értékű 
gazdálkodási központ építését végzi. Az építkezést, valamint földjeit kizárólag csak 
az Önkormányzati tulajdonú Harkány külterület 0377 hrsz.-ú 880 m2 területű bekötőút 
funkciójú Önkormányzati tulajdonú közúton tudja megközelíteni. Jó gazdaként ezért 
a bekötőutat is gondozza, tisztán, hulladékoktól mentesen tartja. Más gazdálkodó a 
bekötőutat nem használja, hiszen az igen rövid, gyakorlatilag csak egy „sárrázó”, 
nem vezet sehova, másnak nincs tulajdona körülötte. 

A gazdálkodó kérelemmel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy számára 
engedélyezze a tárgyi út kapuval történő lezárását az elkészült kerítése vonalában. 
Ezzel megakadályozva az úttulajdonos Önkormányzat, és a környező ingatlanok 
tulajdonosának engedélye nélküli illetéktelen bejárást. A kapu megépítése 
elsősorban vagyonvédelmi, valamint az illegális hulladéklerakás további 
megakadályozása szempontjából kívánatos lenne. 

Az előterjesztést támogató 154/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati határozat 
végrehajtásának ügyintézése során az eljáró engedélyező hatóság, a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége a helyszínre kiszállva az eredeti kérelmet, valamint a sajátos 
körülményeket megismerve egy rövidebb határidőt és egyszerűbb ügymenetet 
tartalmazó ügyintézési módot javasolt Önkormányzatunk számára az eredeti célok 
megvalósulásának érdekében. 

Amennyiben Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestületi döntését csatolva 
kérelemmel fordul hatóságukhoz, hogy a tárgyi harkányi külterület 0377 sz.880 m2 
területű, kivett Önkormányzati út megnevezésű ingatlanának út funkcióját 
megkívánja szüntetni, akkor az egyszerűen engedélyezhető részükről.-
(megszüntetni sokkal könnyebb, mint korlátozni az út funkciót)- Az engedélyükkel a 
terület földhivatali megnevezése kivett beépítetlen területre változik. A változás 
átvezetése után az immár közlekedési funkcióját vesztett terület más célra is 
használhatóvá válik.. 

 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, 
valamint egyetértésük esetén a határozati javaslat megszavazására. 
 
 
Harkány, 2018. 11. 10. 
 
         Tönkő Péter 
         műszaki osztály 



 
 
Határozati javaslat: 
 
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány, 0377 hrsz. 
Önkormányzati közút használatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Harkány külterület 0377 helyrajzi számú 880m2 
területű Önkormányzati közút megnevezésű ingatlanának út funkcióját megkívánja 
szüntetni. A határozat értelmében megbízza a műszaki osztályt a kérelem 
összeállítására, majd benyújtására a Nemzeti Közlekedési Hatóság Baranya Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége számára engedélyezésre. 
 
2, / A Képviselő-testület megbízza a műszaki osztályt, hogy a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége határozatának 
megfelelően készítse elő a 20/2016.(X.04.) rendeletének módosítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: műszaki osztályvezető 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-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 

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2. oldal előterjesztés 

2. oldal közbeszerzési terv  

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

Tárgy: Harkány Város Önkormányzatának 2018 

évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása 

Melléklet: 2018. évi közbeszerzési terv -2. sz. 

módosításával egységes szerkezetben 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. november 16. napján tartandó rendes 

képviselő-testületi ülésére 

Előterjesztés címe: Harkány Város Önkormányzatának 2018 évi közbeszerzési tervének 2. számú 

módosítása 

Előterjesztést készítette: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető 

Előterjesztő:  Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján a helyi önkormányzatok Ajánlatkérő szervezetnek számítanak, ami azt jelenti, hogy a törvény 

személyi hatálya alá tartoznak, így annak rendelkezései mérvadóak az Önkormányzat közbeszerzéseire. 

Ezzel összhangban készült el, és került elfogadásra Harkány Város Önkormányzatának Közbeszerzési 

szabályzata. 

A Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 

ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 

31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott 

évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A 

közbeszerzési terv nyilvános. 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 

szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre 

vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. 

Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 

felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére 

feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

Figyelembe véve a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71 §-

át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni, tehát a 2018. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, 

beszerzéseket.  

A 2017. évi C. törvény 71. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti 

közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 

2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig: 

a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint, 

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti 

közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig: 

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 



Mindezek figyelembe vételével készült el Harkány Város 2018 évi Közbeszerzési terve, melyet 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2018. 03. 29-i ülésén fogadott el, majd 

2018. 05. 30-i ülésén módosított. 

 

A tervet az el nem indított beszerzések, illetve az elhúzódó beszerzések miatt ismét módosítani 

szükséges. 

 

- A TOP-os pályázatból megvalósuló piacfejlesztés és az ipari park fejlesztés csak 2019-ben indul el, 

ezért azokat majd a jövő évi közbeszerzési terv fogja tartalmazni, az idei tervből kikerülnek. 

 

- A többi esetben pedig a határidők módosulását kell szerepeltetnünk a valós megvalósítással 

szinkronban. A módosítást a közbeszerzések késői elindítása teszi szükségessé.  

 

Mindezek figyelembe vételével készült el Harkány Város 2018 évi Közbeszerzési tervének 1. számú 

módosítása a vonatkozó 1. sz. melléklet szerint.  

 

Erre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

Határozati javaslat 

Harkány Város Önkormányzata 2018 évi Közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Harkány Város Önkormányzata 2018. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú módosítását a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: műszaki osztályvezető 

Tisztelettel: 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Harkány Város Önkormányzata 

2018. évi közbeszerzési terve 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint „a 5. § (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérők – így Harkány Város Önkormányzata is, mint a Kbt. 5. 

§ (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. közbeszerzési tervet 

az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.” 

„(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén 

megfelelően szerepeltetni kell.  

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 

kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 

képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 

módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.” 

 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzés

sel 

összefüggésb

en előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére

? 

 az eljárás 

megindításá

nak, illetve 

a 

közbeszerzé

s 

megvalósítá

sának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés         

TOP pályázatokhoz kapcsolódó 

eszközbeszerzés 
Uniós 

Kbt. 82.§ (1) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. IV. 

n.év 
2019. III. n.év NEM 

EFOP pályázatokhoz 

kapcsolódó eszközbeszerzés 
Uniós 

Kbt. 82.§ (1) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. IV. 

n.év 
2019. III. n.év NEM 

Villamosenergia beszerzés 

(általános célú és közvilágítási 

célú) 

Nemzeti Kbt.112.§ (1) b.) 2018.II.n.év 2019-2020.IV.n.év. NEM 

 II. Építési beruházás      

Harkány Önkormányzati 

épületek felújítása 

(TOP, EFOP pályázatokhoz 

kapcsolódó felújítások) 

Nemzeti 
Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 

2018. II. 

n.év 
2018. II-IV. n.év NEM 

Helyi gazdaságfejlesztés 

Őstermelői piac kialakítása és 

piacfejlesztés Harkányban 

Nemzeti 
Kbt. 115. § 

szerinti eljárás 

2018. III. 

n.év 
2018. III. n.év NEM 

Harkányi zöld belváros Nemzeti 

Kbt. 113. § (5) 

a.) bekezdése 

szerinti nyílt 

2018. II. 

n.év 
2018. IV.n.év NEM 

Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése Harkányi iparterület 
Nemzeti 

Kbt. 113. § (1) 

bekezdése 

2018. III. 

n.év 
2018. IV.n.év NEM 



 

 

A közbeszerzési tervet Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2018. (XI.16.) Kt. számú 

határozatával fogadta el. 

 

fejlesztése szerinti nyílt 

Fürdőfejlesztés Nemzeti 

Kbt. 112. § (1) b) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

2018. II. 

n.év 
2018. IV.n.év NEM 

      

 III. Szolgáltatás-megrendelés      

Képzési szolgáltatások 

beszerzése 
Nemzeti 

Kbt. 113.§ (1) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. IV. 

n.év 
2019. II. n.év NEM 

Rendezvényszervezési 

szolgáltatások 

Nemzeti (3. 

melléklet 

szerint) 

Kbt. 113.§ (1) 

bekezdése 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. II. 

n.év 
2018. IV. n.év NEM 

IV. Építési koncesszió      

---      

V. Szolgáltatási koncesszió      

---      
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-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:  

- 

 

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:. Döntés a harkányi 622 hrsz-ú 

ingatlannal kapcsolatos önkormányzati 

kötelezettségvállalásról 

Melléklet: - 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. november 16. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a harkányi 622 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos 

önkormányzati kötelezettségvállalásról 

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A harkányi 622 hrsz-ú „csatorna” megnevezésű ingatlant (Vak Bottyán utca mögötti meleg vizes árok), az 

1042/2011.(III.10.) Kormány határozat alapján - mely a Magyar Állam tulajdona volt - ingyenesen Harkány 

Város Önkormányzata tulajdonába került. 

A Magyar Állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megállapodásban rögzített, 

kötelezettség vállalások teljesítéséről, a Képviselő-testületnek minden év december 31-ig nyilatkoznia kell.  

Kötelezettségvállalások az alábbiak: 

Az Önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlant nem idegenítette el, valamint a Korm. határozatban megjelölt, 

vízrendezés, csapadékvíz elvezetés céljára hasznosítja. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el. 

 

Határozati javaslat: 

Döntés a harkányi 622 hrsz-ú „csatorna” megnevezésű ingatlannal kapcsolatos 

 kötelezettség vállalásról 

 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy harkányi 622 hrsz-ú „kivett csatorna” 

megnevezésű ingatlant nem idegenítette el és az 1042/2011.(III.10.) Kormány határozat alapján megjelölt 

vízrendezés, csapadékvíz elvezetés céljára hasznosítja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t tájékoztassa a vállalt 

kötelezettségek teljesüléséről. 

 

 

Határidő: azonnal, 

Felelős:  polgármester, műszaki ov. 

 

Harkány, 2018. november 12. 

Albrecht Ferenc műszaki ov. 



 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16. ÜLÉSÉRE 

 

12.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

Jogi és Szociális Bizottság 

MEGTÁRGYALTA:  

2018.11.15. 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

21/2012. (XII.28.)  

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Rendelet 

Határozatok 

 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Minősített többség (rendelet) 

egyszerű többség (határozatok) 

 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

5 oldal előterjesztés 

6 oldal rendelet tervezet 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

Tárgy: Döntés szociális célú tűzifa rendelet 

módosításáról és az elnyert támogatási összeg 

felhasználásáról. 

 

Melléklet: Rendelet tervezet 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

november 16. napján tartandó ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés szociális célú tűzifa rendelet módosításáról és az 

elnyert támogatási összeg felhasználásáról. 

 

ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9 pontja 

alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatására.  

 

A pályázat keretében az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési 

önkormányzatai szociális célú tűzifavásárlásához vagy barnakőszén vásárlásához kapcsolódó 

támogatást nyerhettek el, mely pályázat eredményeként Harkány Város Önkormányzata 98 

erdei m3 tűzifára 1.742.440,-Ft összeget nyert. Ez a mennyiség az előző évben elnyert 126 

m3 tűzifa mennyiséghez viszonyítva csökkenést mutat. Kristóf Ildikó Veronika szociális 

ügyintézővel egyeztetve előreláthatólag a 2017. évi forduló második részeként elnyert további 

32 erdei m3 tűzifával együtt, amely a téli rezsicsökkentés részeként került megállapításra, az 

összesen 130 erdei m3 tűzifa mennyiség elég lesz a beérkező kérelmek és a kérelmek szerint a 

jogosultsági feltételeknek megfelelő lakossági igények kielégítésére. 

 

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

 

A támogatás mértéke, tekintve, hogy Harkány település nem szerepel a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési 

önkormányzatok között, így kemény lombos fafajta esetében 14.000 Ft/ erdei m3.  

 

Az elnyert támogatáson felül kemény lombos tűzifa esetében 1.000 Ft/erdei m3 mértékű 

önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak valamint a teljes ÁFA költséget, és a fuvarozás 

ellenértékét. 

 

A tűzifa szállításából – ideértbe a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az 

önkormányzatot terhelik. 

 

A támogatást az a települési önkormányzat igényelhette, amelyik a szociális rászorultság és a 

2018. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 

napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy  

 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 

ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy 

pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban 

részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével 

kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, 



b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és 

c) a háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint 

d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást 

nem kér. 

 

A fent rögzített feltételeket az önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 

Kristóf Ildikó Veronika szociális ügyintézővel való egyeztetés alapján, valamint a Jogi-és 

Szociális Bizottság javaslata alapján a kérelmek benyújtásának kezdő dátumát 2018. 

december 01. (szombati munkanap) napjában javasoljuk meghatározni. 

 

Az önkormányzatnak a támogatásból vásárolt tűzifát 2019. február 15-éig kell kiosztania a 

rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2019. 

március 31-ig történhet meg. 

 

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett 

támogatásnak minősül. 

 

A rendelet módosítás kapcsán a kérelmek benyújtásának kezdő időpontja és a tűzifa 

kiosztásának határideje kerülne aktualizálásra. 

 

Jelenleg a jövedelemhatár a következők szerint alakul: 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-a (62.700,-Ft)  

- egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310 %-a (88.350,-

Ft). 

 

A mellékelt rendelet tervezetet Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és 

Szociális Bizottsága a 2018. november 15. napján tartott ülésén megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

…/2018. (XI. …) számú határozata: 

Javaslat Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa 

juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 Harkány Város Önkormányzatának Jogi és 

Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy Harkány 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. 

(XII.28.) számú önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Ör.) módosítását az alábbiak 

szerint javasolja a Képviselő-testület részére: 

 

1. Javasolja, hogy az Ör. 7. § (2) bekezdésében az 

ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló 

kérelem benyújtásának kezdő időpontja 2018. 

december 01. napi dátumban kerüljön 

meghatározásra. 

 



2. Javasolja, hogy az Ör. 7. § (3) bekezdésében a 

tűzifa kiosztásának végső időpontja a pályázati 

kiíráshoz igazodva 2019. február 15. napi 

dátumban kerüljön meghatározásra. 

 

 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 

Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette Harkány Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. 

(XII.28.) önkormányzati rendelete módosítását. 

 

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett módosítással lehetőség nyílik 

a tárgyi szociális ellátás igénybevételére, a legnehezebb, téli hónapokban, a módosítással a 

kérelmek újra befogadhatóak lesznek, a lakosság szociális célú tűzifa ellátása ezáltal 

biztosítottá válik. 

A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás nem növeli az 

önkormányzat szociális támogatásra biztosított, előirányzat szerinti kiadásait.  

Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és 

egészségügyi hatása nincs. 

Adminisztratív következmények: a rendelet módosítása közepes mértékben növeli az 

apparátus adminisztratív terheit. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: a pályázat 

keretében a 98 erdei m3 tűzifára elnyert 1.742.440,-Ft összeg pályázati feltételek szerinti 

felhasználása és elszámolhatósága veszélybe kerül. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

feltételek adottak. 

 

A rendelet módosítása mellett szükséges döntést hozni arról, hogy a szociális tűzifa pályázat 

keretében elnyert 1.742.440,-Ft összegű támogatásból a 98 erdei köbméter fát mely 

regisztrált erdőgazdálkodótól szerzi be az Önkormányzat beszerzési eljárás útján. Az 1000.-

Ft + ÁFA/erdei m3 önerőn kívül az önkormányzatnak önerőként kell biztosítania a 

szállítás teljes költségét, melynek oka, hogy azt nem lehet a jogosultakra áthárítani, így az 

ajánlatok elbírálása során ezen költségekkel is számolnunk kell.  

 

A Beszerzési szabályzatban előírtak szerint előzetesen megtörtént 4 db árajánlat bekérése, 

azonban a bekért 4 árajánlatból csupán 2 db érkezett be: 

 

1. MÁTYÁS Fakereskedő Kft.: nem tett ajánlatot. 

2. Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete: az írásbeli ajánlat szerint a tavalyi évhez 

 hasonlóan nettó 15.000,-Ft/erdei m3 (összesen nettó: 1.470.000,-Ft), bruttó 19.050,-

 Ft/erdei m3 (összesen bruttó: 1.866.900,-Ft) áron tették meg ajánlatukat, annyi 

 kitétellel, hogy a tűzifa átadása az erdészeti rakodóhelyen történne, szállítást nem 

 vállalnak, azt egyénileg kellene megoldania az Önkormányzatnak, amely a pályázati 

 keretből el nem számolható plusz költséget generál. 

3. Tokai László egyéni vállalkozó: nem tett ajánlatot.  



4. Optiház Kft.:  az írásbeli ajánlat szerint nettó 29.500,-Ft/erdei m3(összesen nettó: 

 2.891.000,-Ft), bruttó 37.465,-Ft/erdei m3 (összesen bruttó: 3.671.570,-Ft). 

 

Tekintettel arra, hogy a fent írt 4 bekért árajánlatból összesen 2 helyről érkezett vissza ajánlat 

és abból a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete adta a kedvezőbb árajánlatot, így Remmert 

Ferenc alpolgármester úr árajánlatot kért a környező fuvarozóktól, mely alapján Szabó József 

siklósi fuvarozó 4.000,-Ft + ÁFA/erdei m3 áron, azaz 392.000,-Ft + ÁFA (bruttó 497.840,-Ft) 

összegért vállalja a fa leszállítását a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészeti telephelyéről Harkány 

Város Önkormányzatának telephelyére. A bekerülési érték így 1.470.000,-Ft + 392.000,-Ft, 

azaz összesen 1.862.000,-Ft + ÁFA (bruttó 2.364.740,-Ft) 

 

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel határozati formában a Polgármestert, 

hogy a beszerzési szabályzatban előírtaknak megfelelően a legkedvezőbb árat adó 

erdőgazdálkodóval szerződést kössön. Javasoljuk továbbá, hogy az erdészetből megvásárolt fa 

elszállítására az önkormányzat fuvarozási szerződést kössön. 

 

1. sz. Határozati javaslat: 

Döntés szociális tűzifa vásárlása kapcsán szerződő partner kiválasztásáról  

          

1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a szociális tűzifa vásárlás kapcsán az elnyert  1.742.440,-Ft összegű, 98 erdei m3 

fát a beszerzési eljárás kapcsán legkedvezőbb árat adó Mecsekerdő Zrt. Sellyei 

Erdészetétől szerezze be, az árajánlat tartalmával  megegyező tartalmú adásvételi 

szerződés megkötésével. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

2. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó József siklósi fuvarozót 

bízza meg a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészetétől  beszerzendő 98 erdei m3 tűzifának 

a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészetének  telephelyéről Harkány Város 

Önkormányzatának telephelyére történő elszállítására, amelyre bruttó 500.000,-Ft 

keretösszeget különít el. Felhatalmazza a polgármestert a  szerződés aláírására. 

 

3. Felkéri Remmert Ferenc alpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2018. évi szociális 

tűzifa pályázat kapcsán a fa beszerzéséről, annak Harkány Város Önkormányzata 

telephelyén való megfelelő tárolásáról, felaprításáról és a jogosultságot megállapító 

határozatok alapján a tűzifa kiosztásának megszervezéséről. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Előfordulhat, az Önkormányzat idén is saját költségvetése és készlete terhére támogatásban 

részesíti azokat a szociálisan rászorult kérelmezőket, akik nem férnek bele sem a 98 erdei m3 

tűzifa keretbe, sem a téli rezsicsökkentés keretén belül kiosztandó 32 erdei m3 tűzifa keretbe, 

így őket az önkormányzat a rendelkezésére álló saját tűzifa készletéből a tavalyi évhez 

hasonlóan 1-1 m3 fában részesítheti. Ebben az esetben az alábbi határozati javaslat 

meghozatala indokolt: 

 

 

 



 2. sz. Határozati javaslat: 

Döntés az Önkormányzat rendelkezésére álló saját tűzifa készletből 1-1 m3 tűzifa kiosztásáról 

a jogosultak részére. 

 

Harkány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása keretében 98 erdei m3 tűzifát nyert, melyet a 

vonatkozó helyi rendelet szabályai szerint oszt ki a jogosultaknak. A pályázaton elnyert tűzifa 

mennyiségen felül, az önkormányzat az esetlegesen rendelkezésére álló saját készletéből 

szükség és igény esetén kérelmezőnként 1-1 m3 tűzifát biztosíthat azon kérelmezőknek, akik a 

pályázat által biztosított keretbe nem fértek bele, de a rendeletben foglalt jogosultsági 

feltételeknek megfelelnek. Az önkormányzat az ehhez szükséges forrást biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást és a határozati javaslatokat 

megtárgyalni és arról dönteni szíveskedjék! 

 

Kelt: Harkány, 2018. november 05. 

 

        
      dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető s.k.  
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Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2018. (XI. …) önkormányzati rendelete 

a szociális tűzifa juttatásról szóló 

 

21/2012. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) 

pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8.a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tűzifa 

juttatásról szóló 21/2012. (XII. 28.) rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. § 

 

Az Ör. 7. § (2) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának kezdő 

időpontja 2018. december 01. napja.” 

2. § 

Az Ör. 7. § (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„A kérelem azon időpontig nyújtható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 

készlet határozattal kiutalásra nem került, azzal, hogy az önkormányzatnak a támogatásból 

vásárolt tűzifát 2019. február 15-éig kell kiosztania a rászorulók részére.” 

 

Záró rendelkezések 

3. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A képviselő-testület elrendeli jelen 

módosító rendeletnek az 21/2012. (XII. 28.) számú alaprendelettel történő egységes 

szerkezetbe foglalását és kihirdetését. 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. november 16-i képviselő-testületi ülésén tárgyalta és 

fogadta el. 

 

  Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka  

      polgármester     jegyző 
 

 

 

Kihirdetve: Harkány, 2018. november…   Dr. Markovics Boglárka 

            jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16. ÜLÉSÉRE 

 

13.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási osztályvezető 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

Jogi és Szociális Bizottság 

MEGTÁRGYALTA:  

- 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

-  

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Rendelet 

 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Minősített többség (rendelet) 

 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2oldal előterjesztés 

9 oldal rendelet tervezet 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

Tárgy: Döntés a téli rezsicsökkentésről szóló rendelet 

elfogadásáról. 

 

Melléklet: Rendelet tervezet 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 16. 

napján tartandó ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a téli rezsicsökkentésről szóló rendelet elfogadásáról. 

 

ELŐTERJESZTŐ:Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Miként az a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, a Kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése 

érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján 

Harkány Város Önkormányzatát, mint a 2017. évi szociális tűzifa pályázaton részt vevő 

kedvezményezetett, a 2017-es évben elnyert 126 erdei m3 szociális tűzifán túl, további 32 erdei m3 

keménylombos tűzifa vásárlásában támogatja, összesen 568.960,-Ft összeg erejéig. 

 

A támogatói okiratban foglaltak szerint a támogatásban vásárolt tűzifát 2019. február 15-éig szükséges 

kiosztani a jogosultak között. A támogatott összeggel 2019. április 15-éig szükséges elszámolni, 

pénzügyi felhasználása 2019. március 31-éig történhet meg. 

 

Fontos követelmény, hogy azok az igénylők részesülhetnek a téli rezsicsökkentés keretén belül 

tűzifában, akik a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelet 2017. 

évi feltételeinek megfelelnek. Tekintettel arra, hogy a téli rezsicsökkentés keretén belül történő 

faigényléssel és kiosztással párhuzamosan fog zajlani a 2018. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert 98 

erdei m3 tűzifa igénylése és kiosztása is, így célszerűnek tartja a Hivatal, hogy két külön rendelet szerint  

történjen az igénylések elbírálása és a fa kiosztása. 

 

A 2018. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert 98 erdei m3 tűzifa igénylésére és kiosztására a minden 

évben aktualizált szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.) önkormányzati rendeletben 

írtak vonatkoznának, míg a rezsicsökkentés keretében elnyert 32 erdei m3 tűzifa igénylésére és 

kiosztására, egy újonnan megalkotott [de a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet 2017. évi jogosultsági feltételeivel teljes mértékben megegyező] rendelet 

kerülne megalkotásra. 

 

Figyelembe véve a szociális tűzifa kiosztásának 2017. évi feltételeit, a  jövedelemhatár csak a 

következők szerint alakulhat a téli rezsicsökkentés keretében kérelmet benyújtók esetében: 

 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-a (62.700,-Ft)  

- egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310 %-a (88.350,-Ft). 

 

A jogosultak körén belül előnyt élveznek az Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 

a) aktív korúak ellátásában 

b) időskorúak járadékában 

c) települési támogatásban részesülők, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 

történő nyújtására (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint 

d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 

 

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 

lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, 

az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

 



Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a fent írt feltételek teljesüléséről – az a személy, 

család -  azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.  

 

Nem jogosult továbbá az a lakossági földgázfogyasztó, aki a 37/2018. (III.8.) Kormányrendelet alapján 

a téli rezsicsökkentést (12.000,- forint) igénybe vette. 

 

A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját 

használatra használhatja fel. 

 

Legfeljebb 5 m3 tűzifa osztható ki 1-1 igénylőnek. 

 

A szociális ügyintézővel való egyeztetés alapján 2018. december 01. napját javasoljuk megjelölni a 

kérelem benyújtása napjaként. A kérelmeket (a rendelet tervezet 1. számú mellékletét képező kérelem 

formanyomtatványon és a 2. számú mellékletet képező jövedelem-és vagyonnyilatkozat 

formanyomtatványon) a rendelkezésre álló tűzifa erejéig de legfeljebb 2019. január 15. napjáig lehet 

benyújtani a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán. A kérelmeket Harkány 

Város Képviselő–testülete a Jogi, Szociális Bizottsága legkésőbb 2019. január 30.  napjáig bírálja el. A 

döntést követően a Bizottság a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-n keresztül legkésőbb 2019. február 15. 

napjáig gondoskodik a tűzifa kiosztásáról. 

 

A mellékelt rendelet tervezetet Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Szociális 

Bizottsága a 2018. november 15. napján tartott ülésén megtárgyalta és javasolta annak a jelen 

előterjesztés melléklete szerinti elfogadását. 

 

Fentiek alapján a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette Harkány Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

nyújtásáról szóló rendelet tervezetét. Kérem, az előterjesztésben írtak szerint a mellékelt rendelet 

tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez 

 

A tervezett rendeletmódosítás társadalmi hatása: a tervezett rendelet megalkotásával lehetőség 

nyílik a tárgyi szociális ellátás igénybevételére, a legnehezebb, téli hónapokban, a módosítással a 

kérelmek befogadhatóak lesznek, a lakosság szociális célú tűzifa ellátása ezáltal biztosítottá válik.  

A rendelet-módosítás gazdasági, költségvetési hatása: a tervezett módosítás nem növeli az 

önkormányzat szociális támogatásra biztosított, előirányzat szerinti kiadásait, mert a keret rendelkezésre 

áll.   

Környezeti és egészségi következménye: a tervezett módosításnak környezeti és egészségügyi hatása 

nincs. 

Adminisztratív következmények: a rendelet megalkotása közepes mértékben növeli az apparátus 

adminisztratív terheit. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: a pályázat 

keretében a 32 erdei m3 tűzifára elnyert 568.960,- Ft összeg pályázati feltételek szerinti felhasználása és 

elszámolhatósága veszélybe kerül. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

feltételek adottak. 
 



Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének   /2018 (XI. ..) önkormányzati 

rendelete 

 

a 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 

nyújtásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) 

bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 

1152/2018. (III.27.) Kormányhatározatban foglaltakra, a 2017. évi szociális tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet célja, hogy a Harkány településen élők részére szociális rászorultsága alapján 

támogatást nyújtson a fenti Kormányhatározat, valamint a Belügyminiszter BMÖGF/63-

12/2018. számú támogatói okiratának megfelelően. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Harkány város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel 

rendelkező személyekre. 

(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő és háztartás fogalmára az Szt.-ben 

meghatározottakat kell érteni. 

 

2. A támogatás feltételei 

 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, -  háztartásonként 

legfeljebb 5 m3 tűzifát - biztosít annak a 2017. évi szociális célú tűzifa támogatás iránti 

igénylés feltételeinek megfelelő személynek, vagyis annak, aki fával fűt és akinek családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-

át (62.700,-Ft), egyedül élő esetén 310 % -át (88.350,-Ft) nem haladja meg. (A legkisebb 

öregségi nyugdíj összege 2018. évben: 28.500,- Ft.)  

(2) A jogosultak körén belül előnyt élveznek az Szt., valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 

a) aktív korúak ellátásában 

b) időskorúak járadékában 

c) települési támogatásban részesülők, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), 

valamint 

d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok. 



(3) Az (1) bekezdésben foglalt rászorultakon túl az Önkormányzat természetbeni tűzifa 

támogatást nem biztosít. 

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról 

több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik. 

 

3. § 

 

(1) Nem érvényesíthető szociális tűzifa támogatás azon ingatlan vonatkozásában, amely 

tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

(2) A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át 

másnak, csak saját használatra használhatja fel. 

(3) Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

3. A támogatás igénylésének menete 

 

4. § 

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, amely mellékleteként csatolni 

kell a család – a kérelem benyújtását megelőző hónapban kézhez kapott – jövedelmét igazoló 

dokumentumokat. 

(2) A kérelmeket a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező kérelem formanyomtatványon 

és a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező jövedelem-és vagyonnyilatkozat 

formanyomtatványon 2018. december 01. napjától a készlet erejéig, de legkésőbb 2019. 

január 15. napjáig lehet benyújtani a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási 

Osztályán (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) 

(3) A kérelmek elbírálásának hatásköre Harkány Város Képviselő–testületének a Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló 26/2016. (XII. 27.) számú rendelete 5. számú Mellékletének 

II. 2.) pontja alapján a Jogi, Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. (a továbbiakban: 

Bizottság). A Bizottság legkésőbb 2019. január 30.  napjáig bírálja el a beérkező kérelmeket. 

(4) A döntést követően a Bizottság a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-n keresztül legkésőbb 

2019. február 15. napjáig gondoskodik a tűzifa kiosztásáról. 

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2018. november. 16. napi képviselő-testületi ülésén 

tárgyalta és fogadta el. 

 



Baksai Endre Tamás      Dr. Markovics Boglárka 

                polgármester           jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

Harkány, 2018. november …. napján 

 Dr. Markovics Boglárka 

  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú Melléklet 

K É R E L E M  

a 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás kapcsán 

a téli rezsicsökkentés keretén belül nyújtott 

szociális tűzifára  

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ 

aláhúzni! 

 

Kérelmező neve:_________________________________születési neve:__________________ 

Születési helye: ________________________ideje:_______év_______________hó_______nap  

Anyja neve:_____________________________ TAJ-szám:    

Lakóhely:       ___________________________________________helység 

 

_________________________________utca________sz..________em.______ajtó 

Tartózkodási hely:       ___________________________________helység 

_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó 

 

Lakáshasználat jogcíme:  tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő - családtag - szívességi 

lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó   (a megfelelő aláhúzandó!) 

 

Családi állapota: Házas,  Élettárs,  Hajadon, Nőtlen, Elvált, Különélő, Özvegy (a megfelelő 

aláhúzandó!) 

Állampolgársága:__________________________ 

 

A kérelem indoklása: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a kérelemmel érintett háztartás fával 

fűthető. 



 

Alulírott igénylő aláírásommal tudomásul veszem, hogy nem nyújtható önkormányzati 

támogatás annak a személynek, aki a körülményeivel kapcsolatban valótlan adatot, tényt közöl. 

A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat  emelt 

összegével kell visszafizetni.   

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

Harkány, __________________________ 

 

        _____________________ 

                         kérelmező aláírása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. sz. Melléklet: 

 

Jövedelem-és vagyonnyilatkozat 

 

A. Személyi adatok: 

Az ellátást igénylő neve: ............................................................................................................................ 

születési neve: ............................................................................................................................................ 

születési ideje: ............................................................................................................................................ 

 

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:  ................................................................................... 

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:. ....................................................................................... 

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme: .................................. 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Az igénylővel egy háztartásban élők: 

   név       szül.idő 

házas vagy élettárs: ..................................................................................................................................... 

1)  ................................................................................................................................................................ 

2)  ................................................................................................................................................................ 

3)  ................................................................................................................................................................ 

4) ................................................................................................................................................................. 

5.)…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

6.)…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



B. Vagyonnyilatkozat: 

I. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

címe:.................................................................. becsült forgalmi érték: ....................……...Ft  

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

címe:.................................................................... becsült forgalmi érték: .................……....Ft  

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

................................................ 

címe:..............................................…………….. becsült forgalmi érték: .............................Ft  

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése: ................................................................................................................………. 

címe: .................................................................... becsült forgalmi érték: ........……...........Ft 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

1. Gépjármű: 

a./ személygépkocsi: 

......................................….típus ............ szerzés ideje ...………..........becsült forgalmi érték 

 

b./ tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz: 

......................................….típus ........... szerzés ideje ...……...……   .becsült forgalmi érték 

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)  

 

 

 

 



C. Jövedelemnyilatkozat                                                                                                            

         Forintban  

 

A jövedelem típusai 

                      

Kérelmező 

jövedelme 

Házastársa 

(élettársa) 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók jövedelme  

Összesen a. b. c. d. e. 

1. A munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

        

2. Társas és egyéni  

vállalkozásból  származó 

jövedelem 

        

3. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni 

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

        

4. Nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

        

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj stb.) 

        

6. Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, 

rendszeres szoc.segély,  

jöv.pótló támogatások, stb.) 

        

7. Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 

        

8. Egyéb (pl.: ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

        

9. A család havi nettó 

jövedelme összesen: 

        



 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ________________________ Ft/hó. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a 

határkör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, 

valamint az Szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi adatait és 

lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az 

ingatlanügyi hatóságtól. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási 

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Dátum: _________________________ 

 

                                                                                     _____________________________________ 

                                                                                      Az ellátást igénylő v. törvényes képviselőjének 

                                                                                                                   Aláírása 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. november 16. napján 

tartandó képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Harkány Városának 2018-2023 közötti ciklusra 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Banna Zoltán igazgatási ügyintéző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109/2013. (VIII. 29.) sz. határozatát 

elfogadva megalkotta Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2013-2018. éveket felölelő 

ciklusra. A Programot a jogszabályi környezetnek megfelelően kétévente felülvizsgálta, 

Intézkedési Tervében foglaltak megvalósulását nyomon követte. 

A 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatoknak öt 

évente helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadni. Tekintettel arra, hogy a fentiekben 

meghatározott Program érvényessége 2018. évben lejár, az egyes részletszabályokra vonatkozó 

kormányrendeletekben foglaltak megtartásával a következő öt évre új Programot szükséges 

elfogadni a Képviselő-testületnek. 

Az új Program tekintetében 2018. október 13. napján tartott esélyegyenlőségi fórumon részt 

vett szervek képviselőivel a Program lehetséges Intézkedési Tervének elemei megvitatásra 

kerültek. A közhiteles TeiR, KSH adatbázisainak, illetve a Siklósi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályának, a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

nyilvántartásainak, illetve a védőnői szolgálat, a családsegítő szolgálat, és a gyámügyi osztály 

adatszolgáltatásának köszönhetően a helyzetelemző rész friss, hiteles adatokon nyugszik, így a 

HEP két fő fejezetének összeállításával a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és 

formában elfogadható Harkány Városának a 2018-2023. éveket felölelő ciklusra a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja. 

A Program megvizsgálja az öt célcsoport, nevezetesen a romák/hátrányos helyzetűek; a 

gyermekek; a nők; az időskorúak; valamint a fogyatékkal élők tekintetében a településen 

felmerülő lehetséges problémákat, amelyek tekintetében az Intézkedési Terv tételesen felsorolt, 

konkretizált intézkedéseket, beavatkozásokat fogalmaz meg az arra vonatkozó határidők és 

felelősök; illetve részintézkedések feltüntetésével. 

Az Intézkedési Terv fejezetének részeivel kapcsolatban a jogszabályi környezet kétévente 

felülvizsgálatot ír elő, ami az évente összeülő esélyegyenlőségi fórum háttérmunkájával 

hatékonyan valósítható meg. 
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A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a 2018-2023. évekre 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról. 

Határozati javaslat: 

 

Döntés Harkány Város Önkormányzatának a 2018-2023. éveket felölelő ciklusra vonatkozó 

Helyi Esélyegyenlőségi Programja elfogadásáról. 

 

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozatával úgy dönt, hogy az 1. 

sz. mellékletet képező „Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.” című 

dokumentumot változatlan tartalommal és formában elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

                                                                                                        Dr. Banna Zoltán 

                                                                                                       igazgatási ügyintéző  

Harkány, 2018. november 16. 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Harkány 
Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 
a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 
Harkány városa Baranya megye déli részén található, mintegy 8 km-re a horvát határtól. Neve 
feltehetően Töhötöm fia, Horka (Harka) nevéből ered, amelyet 1323-ban említ először írásos emlék,  
Nagh Harkan néven.  
 
Harkány város lakónépessége 2007. évben 3.831 fő volt, 2011-ben 4.065 fő, 2016-ban 4.454 fő, de 
vonzáskörzete és a több, mint 3.000 üdülőegységben tartózkodó vendégeknek köszönhetően éves 
szinten jelenleg 224.832 vendégéjszakát töltenek el a bel- és külföldi turisták. 
 
Harkány közigazgatási területe 2.568,6 hektár, ebből belterület 426,6 hektár, mely 51,8 ha 
üdülőterületet is magában foglal, erdőterülete 333,6 ha. Harkány a Dél-dunántúli régió legnagyobb 
idegenforgalmával rendelkező települése, köszönhetően az egyedülálló gyógyvizének. 
Az 1990-es évektől a bevásárló-turizmus szerepének növekedése kapcsán a foglalkoztatás egyre 
szélesebb vonzáskörzetet érintett. A település fejlettségét jól mutatja, hogy a működő vállalkozások 
száma ugrásszerűen emelkedett, 1998-ban már 915 volt. A szolgáltatás, a kereskedelem és a 
vendéglátás terén a minőségi és mennyiségi fejlődés egyaránt megjelent.  
A település 59 ha 3.440 m2-es zöldterülete és az 1.962 m2-es virágos terület jól kiegészíti a 
rendezett, nagy zöldterületű magántelkeket. Új szálloda, panziók, vendéglátóegységek, üdülők, 
lakások és új intézmények, intézményrészek (iskola, óvoda, sportcsarnok, Tourinform-iroda, 
szabadtéri színpad) épültek. A közműellátás területén nagy beruházások valósultak meg 
(szennyvíztelep, szennyvízhálózat, kábel tv-hálózat, telefonközpont hálózattal, út- és kerékpárút 
építése-felújítása, hőközpont vezetékhálózattal, közvilágítás átalakítása, hegyi villamosítás, stb.). 
Ennek következtében a lakossági rész ellátottsága minden területen eléri, vagy megközelíti a 100%-
ot.  
A település fejlettsége, térségi szerepe, kiemelkedő idegenforgalmi jelentősége és a helyi 
közvélemény elvárása indokolta a képviselőtestület döntését, amely szerint kezdeményezte Harkány 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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nagyközség várossá válását. Ezt követően 1999. július 1-én Harkány, a köztársasági elnök döntése 
alapján városi rangot kapott.  
 
Egy általános és zeneiskola működik Harkányban, egy Óvoda, illetve 2018. szeptemberétől 
szervezetileg az Óvodához tartozó Mini bölcsőde várja a 2,5 évesnél ifjabb gyermekeket.  
Rendelkezünk egy benzinkúttal, autóbuszpályaudvarral, kempinggel, Gyógyfürdővel, Gyógykórházzal, 
MÁV- gyógyházzal, Szociális Otthonnal, Piaccsarnokkal, Rendőrőrssel, Könyvtárral, Művelődési Házzal 
és Sportcsarnokkal.  2011-ben 1952 fő volt a helyben foglalkoztatottak száma, 340 fő a máshová 
eljárók száma. A 10 évvel korábbi népszámláláskor, 2001-ben 87 lakos vallotta magát horvát 
nemzetiségűnek, 94 fő németnek, 7 fő roma-cigánynak, 19 fő szerbnek. Harkányban 12 nagy szálloda, 
háromszor ennyi panzió, és többszáz magánszállás hely van, melynek többsége családi 
vállalkozásként működik, de nagyrészt a vendéglátó-ipari és a kereskedelmi munkaadók biztosítják az 
aktív korúak megélhetését. Harkányban a legnagyobb munkáltató jelenleg a Gyógyfürdő, illetve a 
Gyógyfürdőkórház. 2013-ig a legnagyobb foglalkoztatók közé tartozott az Önkormányzat, de az 
iskolák államosításával (tanárok, nevelők) a közepes nagyságú foglalkoztatók közé terült. 
 
Harkány szellemisége, kulturális- és sportélete, partnerkapcsolatai (8 testvérvárosa van) terén is 
sokat fejlődött az utóbbi évtizedben, ami a közösségi hozzáállás erősödését is mutatja. Bár a 
település a XVI. században kapcsolódott a reformációhoz, 1980-ra a római katolikusok száma már 
2000 volt. A református templomok 1798-ban és 1802-ben épültek, míg a katolikus templom 1906-
ban, az új szárnya 1980. évet kezdődően épült meg. 
 
A hagyományos kisvárosi funkciókat és azok térségi hatását messze meghaladja Harkány 
idegenforgalomban betöltött szerepe, melyet az Európában egyedülálló gyógyvizének köszönhet. 
Harkány település rendelkezik az ország legrégebbi vidéki gyógyfürdőjével, a 2013-ban 190 éves 
Gyógyfürdő - mely 99,97 %-ban Harkány Város Önkormányzata tulajdona- 2013-ban elnyerte az 5 
csillagos minősítést.  
 
Az alábbi táblázatok bemutatják 2012-ig visszamenően Harkány lakónépességének alakulását, a nők-
férfiak arányát, az öregedési indexet, az elvándorlásokat, illetve az állandó lakosságot. 
 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség 
száma az év végén  

  Fő Változás 

2012 4087   

2013 4127 101% 

2014 4219 102% 

2015 4303 102% 

2016 4454 104% 

2017   0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

[D1] megjegyzést írt: TEIR-ben 2011-es adatok vannak csak. 
Máshol? 
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Az utóbbi években a lakónépesség számát tekintve egyfajta növekedés figyelhető meg, mely főleg a 
víkendtelepre költözők állandó itt tartózkodásának köszönhető.       

2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 2333 2183 4516 51,66% 48,34% 

0-2 évesek     81      

0-14 éves 229 289 518 5,07% 6,40% 

15-17 éves 52 53 105 1,15% 1,17% 

18-59 éves 1155 1164 2319 25,58% 25,78% 

60-64 éves 259 203 462 5,74% 4,50% 

65 év feletti 638 474 1112 14,13% 10,50% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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Az állandó népesség 59%-a az aktív korosztályt, a 18-59 évesek alkotják, és ebben a korosztályban a 
nők és a férfiak aránya szinte megegyezik. Az adatok szerint az állandó népességből a nők száma csak 
kb. 3 százalékkal több, mint a férfiaké. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 
Öregedési index (%) 

2013 940 495 189,90% 

2014 1 003 506 198,22% 

2015 1 060 513 206,63% 

2016 1 112 518 214,67% 

2017    

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
Az öregedési index Harkányban jóval meghaladja az országos átlagot, mely 126%, és az utóbbi 
években egyre emelkedő tendenciát mutat. 
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A 4. számú táblázat mutatja, hogy a 2013. év óta a Harkányba vándorlók száma évről-évre magasabb, 
mint az onnan elvándorlóké. 
 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2013 33 53 -20 

2014 28 53 -25 

2015 23 47 -24 

2016 24 56 -32 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
 
A természetes szaporodást tekintve elmondható, hogy míg a születések száma folyamatosan csökken 
a 2013. évtől számítva, a halálozások száma lassú növekedést mutat, a településen tehát állandó 
öregedés tapasztalható. 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Harkány értékét elsősorban a természeti adottságok és a környezet adja: az itt fellelhető, Európában 
egyedülálló gyógyvíz, melynek hatását igyekszünk minden tevékenységünkkel megmutatni és 
ajánlani; a tiszta, friss levegő, a sok napsütés, a Tenkes-hegy ölelése mind jó hatással vannak nem 
csak az itt élőkre, azok egészségére és mentalitására, de az ide érkező turisták pihenését is 
előmozdítja, segítheti. A természeti értéken túl a város etnikai színessége is említésre méltó, hiszen 
több nemzet hagyománya, kultúrája ötvöződik. Éppen ez a népességbeli összetétel segít bennünket 
ahhoz, hogy toleránsabbak, megértőbbek legyünk egymás iránt, és jobban elfogadjuk a másságot, 
empatikusabbak és segítőkészebbek legyünk azok iránt, akik segítségre szorulnak. Küldetésünk, hogy 
ebben a városban mindenki jól érezze magát, és megtaláljon Harkányban mindent ahhoz, hogy 
boldogabb, teljesebb életet élhessen. Harkányban az elmúlt 25 évben létrejött anyagi érték, valamint 
az idősebbeknek köszönhetően megőrzött kultúra mindenképpen megőrzendő és követendő példa a 
felnövekvő generációk számára. Erre törekszik Harkány Város Önkormányzata is az esélyegyenlőségi 
program létrehozásával, és a benne foglalt célkitűzésekkel, intézkedési tervvel. 
 

Célok 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Harkány Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:  

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 

 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  
 

- mélyszegénységben élők,  

- romák,  

- gyermekek,  

- nők,  

- idősek és  

- fogyatékkal élők. 
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a fent meghatározott, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő 
célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 
IT (Intézkedési Terv) tartalmazza. 
 
A HEP IT (Intézkedési Terv) célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából.  
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

▪ a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 

▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)  
▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 
 
Az EU 2020 stratégia2 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 
uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb 
és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. 
Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés 
ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, 
akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 
kirekesztődés reális veszélyt jelent.  
 
Nemzeti Reform Program3 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 

                                                           
2 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – 
Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
3 A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április 
www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf  

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
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stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik 
az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják 
a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A 
dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy 
ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi 
célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és 
intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott 
„A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban 
foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás  
politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható 
folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából 
meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek 
– hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését 
kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns 
stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az 
egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. Az NTFS a 2014. évben frissítésre került, 
további részletek, célok és eszközök kerültek megfogalmazásra, kibővítve az eredeti dokumentumban 
foglaltakat. 
 
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény 
minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek 
érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti 
Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a 
társadalom közös távlati érdeke.  
 
Roma Integráció Évtizede Program7 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 
szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv 
végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv 
négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód 
érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó 
célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a 
feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a 
négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül 
kívánja megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. 
(X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség 
összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, 

                                                           
4 Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm  
5 Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) 
Budapest, 2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia 
6 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu  
7 A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, 2008. 

http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.biztoskezdet.hu/
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valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvés i 
tervek mentén történik, a 2016-2017. évi cselekvési tervről az 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
rendelkezik.  

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbiakban felsorolt rendeletekkel 
szabályozza jelenleg az esélyegyenlőséget Harkányban: 
 
Rendeletek: 
 

- 32/2015. (XII.07.) sz. rendelet a lakások és helyiségek bérléséről:  
Az önkormányzat tulajdonába lévő szociális bérlakás igénylés és a bérlakásra jogosultság feltételeinek 
rögzítése. Az eljárás menete és a bérleti szerződés feltételeinek lefektetése. A nem lakás céljáró 
szolgáló önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadásának feltételei. 
 

- 24/2016. (XI. 30.) sz. rendelet a háziorvosi körzetek megállapításáról: 
A rendelet hatálya kiterjed az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben (a 
továbbiakban: Öotv.) meghatározott – a település közigazgatási területén működő – háziorvosokra, 
házi gyermekorvosokra és fogorvosokra (a továbbiakban: háziorvos), valamint a háziorvosok által 
nyújtott önálló orvosi tevékenységre. 
A rendelet Harkány Városban élőket különböző körzetekbe osztja be az orvosi ellátás igénybevétele 
szempontjából. 
 

- 21/2012. (XII. 28.) sz. rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról: 
 
A rendelet célja hogy az önkormányzat által - a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló mindenkor érvényben lévő BM rendelet alapján 
biztosított, valamint az Önkormányzat saját tulajdonában levő tűzifából biztosított - szociális célú 
tűzifa támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, 
a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 
 
További, esélyegyenlőséggel összefüggésbe hozható rendeletek: 
 
Harkány Város Képviselő-testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat 
sporttal kapcsolatos feladatairól 
 
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(V.3.) rendelete az Önkormányzat 
közművelődési feladatairól 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 
Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A 
jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 
november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 
legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet 
formájában hagy jóvá. Harkány Városa 2018-ra is rendelkezik hatályos, érvényes költségvetési 
koncepcióval. Az Önkormányzat költségvetése tartalmaz minden olyan bevételt és kiadást is, mely 
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hazai és EU-s pályázati forrásokkal függ össze. Az Önkormányzat megpróbál minden hazai és EU-s 
pályázatból forráshoz jutni, többek között azért, hogy mind infrastuktúrában,  mind a társadalmi 
felzárkóztatás más területein fejlessze a város lehetőségeit, és az elnyert forrásokkal hozzájáruljon az 
egyes csoportok esélyegyenlőségének növeléséhez. 
 
Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban 
élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása 
érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Harkány jelenleg is a Siklósi járáshoz tartozik, mely 
rendelkezik Szolgáltatástervezési Koncepcióval. A Szolgáltatástervezési Koncepció világosan 
tartalmazza az egyes közszolgáltatásokhoz való hozzáférés jelenlegi állapotát, illetve a későbbiekben, 
a szolgáltatások fejlesztésével elérni kívánt célt. 
 
Köznevelés-fejlesztési terv8 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, 
városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a 
településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a 
rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére 
aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási 
kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok 
készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az 
oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján 
a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és 
közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és 
köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a 
településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és 
diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv 
elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és 
országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) 
 
Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása 
érdekében – a Kormány, valamint a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével – a 
megalakulását követő egy éven belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott 
ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról. Jelenleg Harkány Városa nem rendelkezik hatályos 
településfejlesztési stratégiával, annak kidolgozása folyamatban van. A Város településfejlesztési 
stratégiáját ezidáig az intézmények, önkormányzati közterületek és a Fürdő fejlesztése jelentette, 
melyhez a jogszabályi keretet a mindig érvényben lévő rendezési terv biztosította. Ez alapján jöhettek 
létre a nem önkormányzati beruházások is. Mindegyik fejlesztés esetén az esélyegyenlőség 
betartására, vagy betartatására törekedett az Önkormányzat (fogyatékkal élők, kismamák, idősek 
figyelembe vétele).  
 
Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban 
a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a 
településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek 
elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el.  Harkány Városa rendelkezik érvényes és aktuális 
településrendezési tervvel; 1/2007. (II. 06). sz. KT határozat a Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervének elfogadásáról szól. A terv rendelkezik Harkány teljes bel- és külterületének 
szabályozásáról, annak felhasználási egységeiről. Az építési előírásokon túl a szabályozás 
meghatározza a természetvédelmi, környezetalakítási és környezetvédelmi, a művi örökségvédelmi 

                                                           
8 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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előírásokat, valamint több más szakkérdésben is előírásokat tartalmaz. A rendezési terv a mindig 
érvényben lévő OTÉK rendelkezéseivel összhangban készült, ahol a különböző esélyegyenlőségi 
előírások figyelembe vétele előírt (pl.: akadálymentesség). A településrendezési terv aktuális 
felülvizsgálata jelenleg zajlik, várhatóan 2013. 11. hóban zárul le. 
 
 
Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv 
meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek 
megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges 
műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település 
alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy 
legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább 
tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről 
kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben 
történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. Harkány Város településszerkezeti terve mindezt 
figyelembe véve rendelkezésre áll, a folyamatos felülvizsgálatot az Önkormányzat elvégzi.  A jelenlegi 
aktualizálás várhatóan 2013 11. hóban zárul le. 
 
 
Harkány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 
 
A 2016. évben elfogadott dokumentum a részletes helyzetelemzést követően prioritásonként 
tárgyalja a fejlesztendő területeket. Középtávú tervként 2030-ra erős gazdasággal rendelkező, 
elsősorban az idegenforgalomra, az egészségügyi- és wellness szektorra épülő gazdaságpolitikájával, 
a már eddig is erősségének számító kiváló ár-érték arányú szolgáltatásainak bővítésével kíván a többi, 
gyógyfürdővel rendelkező település közül kitűnni. Célként jelölte meg az infrastruktúra fejlesztését, 
kiterjedt bicikliút hálózat létesítését, a beruházásokkal pedig olyan gazdasági fejlődést kíván 
beindítani, amely képes tartósan, önerőből növekedő pályára állítani a települést. A szolgáltatások  
körének szélesítése mellett elkötelezett a zöldterületek revitalizációja és az energetikai korszerűsítés 
iránt. A dokumentumban megjelölt szempontok: Harkány gyógyhely turisztikai fejlesztése; Harkány 
idegenforgalmi gazdasági potenciálja kihasználásának növelése; Harkány Város települési 
infrastruktúrája és szolgáltatásai fejlesztése; gazdaságfejlesztés a diverzifikáció és a foglalkoztatás-
bővítés által, illetve karbon mentes és klímabarát várossá szeretné fejleszteni a települést. Az egyes 
prioritások tekintetében felvázolja a fejlesztendő területeket, megoldási, fejlesztési javaslatokat, 
azokra vonatkozóan pedig ütemterveket fogalmaz meg. A dokumentum lehetőséget nyújt arra, hogy 
a jövőben indítani kívánt egyéb képzési, foglalkoztatási programok az abban foglaltak 
felhasználásával célzottan, hatékonyan tudjanak működni a térségben. 
 
 
Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt 
megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére 
kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A 
fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a 
természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az 
ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a 
településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több település 
közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált 
településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, 
összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett 
partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza 
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a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is 
összefüggéseiben kezeli. Harkány Városa jelenleg nem rendelkezik településfejlesztési koncepcióval, 
annak kidolgozása folyamatban van. A koncepcióban és a stratégiában is meghatározásra kerülnek 
azok a prioritási szempontok, amelyek alapján a Város a fejlesztéseit tervezni és ütemezni tud ja. 
Harkány fürdőváros, ezért jelentős szerepet tölt be a tervezett koncepcióban a fürdő és 
környezetének fejlesztése. Fontos a meglévő intézményi és infrastrukturális hálózat fejlesztése, a 
környezetbarát és energiatakarékos beruházások támogatásával. További belterületbe vonások 
tervezése, és új lakóterületek kialakítása is szempont. Az „élhető” környezet kialakítása elsődleges 
cél, melyben minden esélyegyenlőségi szempont figyelembe vétele követendő feladat. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Harkány 2004 óta a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, további 52 település mellett. A siklósi 
térség társadalmi-gazdasági szempontból elmaradottnak, vidékfejlesztési szempontból 
támogatandónak minősül. Az Országgyűlés döntött 2012-ben a kistérségek megszűnéséről. Ezt 
követően a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszűnt. Az állam által biztosított 
szociális feladatok tekintetében Harkány Város jelenleg a Villányi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz tartozik. 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésekor az alábbi térségi, társulási dokumentumokra (is) 
támaszkodtunk. 
 
- Feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv Baranya megye 
2013-2018 
 
Az említett dokumentum helyzetelemző részében számba veszi Baranya megye területi- gazdasági- 
társadalmi- és kulturális- illetve természeti adottságait a köznevelés strukturális megszervezésének 
tükrében.  
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása  
 
A helyi esélyegyenlőségi program adattábláinak elkészítéséhez elsősorban a TEIR adatbázist, azon 
belül is a Központi Statisztikai Hivatal, a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, a Területi 
Statisztikai adatok rendszerét, a 2001-es és 2011-es népszámlálási adatokat, illetve a Siklósi Járási 
Hivatal Gyámügyi Osztályának, a Villányi Családsegítő Szolgálat, a Mohácsi Tankerület, illetve a 
Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyilvántartásait vettük alapul. 
 
Az adatbázisok használata mellett a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, járási 
köztisztviselők, intézményvezetők szolgáltattak adatot, illetve mindemellett helyi adatgyűjtést 
alkalmaztunk.  
 
Ahol nem találtunk adatot, ott egységesen a „na.” (nincs adat) rövidítést alkalmaztuk. Ahol az adatok 
számossága kicsi, karakterisztikus tendencia nem állapítható meg.  
A HEP készítésénél a kötelezően kitöltendő táblázatokat vettük figyelembe, az adatok egy része 
rendelkezésre áll, de vannak hiányos táblázatok is. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos 
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást 
követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére 
– nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott 
egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 
hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, 

Budapest Intézet, 2012. www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység 
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 
0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele 
községekben él). 
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 
okozza.  
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás 
súlyos társadalmi probléma.  
Ma Magyarországon a lakosság 13,4 %-a a szegénységi küszöb alatt él9. A szegénységi kockázatok 
különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák 
nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 
 
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 
mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 
teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 
kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 
érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt10.  
 
E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi 
rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő 
hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  
 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A törvény 
meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás 
finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult 
közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 
kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó 
szabályokat. 
 

                                                           
9 KSH 2017. 
10 Cserti-Csapó-Orsós 2012. 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf
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A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény 
meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások 
jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos 
legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 
 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog 
gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők 
támogatásának biztosítása. 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos 
kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak 
széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi 
nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme 
érdekében.  
 
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által 
rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai 
értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan 
rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez 
tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, 
vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza 
hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat. 
 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya alá 
tartozó ellátások vonatkozásában. 
 
A Szociális törvény szerint: 
 

4. § (1) E törvény alkalmazásában 
a)15 jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)-(1c) 

bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett 
bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;  

b)16 vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, 
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosát 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon 
áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 

 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj15param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj16param
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A Cst. szerint: 
 

i) jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként 
meghatározott - belföldről vagy külföldről származó - vagyoni érték, bevétel, amelynek havi 
összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét; 

j) rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem; 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
E fejezetben összegyűjtjük a településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző 
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal 
is. 
 
Fogalmak: 
 
Álláskereső: az a személy, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 
oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem 
jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő 
munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, 
elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik,  akit az állami 
foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 
  
Pályakezdő álláskeresők: az álláskeresők közül azok a 25. életévüket – felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők esetén 30. életévüket – be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően 
munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. 
 
A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói: a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszáma az előző 
év január 1-jei gazdaságilag aktív népesség, illetve a munkavállalási korú népesség százalékában. 
  
Jogosultsági idő: az az időtartam, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző öt év 
alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas 
vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt 
járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 
 
Bejelentett álláshelyek száma: Az NFSZ-hez bejelentett munkalehetőségek száma. 2009. január 1-
jétől az álláshelyek nem a bejelentéskor, hanem a bejelentési ügymenet lezárásakor kerülnek 
számbavételre. 
  
Álláskeresési járadékban részesülők: álláskeresési járadékban az részesülhet, aki álláskeresőnek 
minősül, az álláskeresővé válását megelőző öt éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel 
rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem 
részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az 
állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
  
Álláskeresési segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, 
a) akik min. 180 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették,  
b) akik min. 200, max. 364 nap munkaviszonnyal rendelkeznek és 
c) akiknek a kérelem benyújtásakor a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év 
hiányzik és a legalább 140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették.  
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Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők: nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az 
részesülhet, aki álláskeresőnek minősül, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, 
továbbá táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett 
eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, 
90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát 
kimerítette, a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és ezt az életkort az álláskeresési járadék folyósításának 
kimerítését követő három éven belül betöltötte, rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idővel. 
  
Rendszeres szociális segélyben részesülők : a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik 
munkanélküli ellátásra való jogosultsági idejüket kimerítették, és akiknek a települési önkormányzat 
az 1993. évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendszeres szociális 
segélyt állapított meg. 
  
Rendelkezésre állási támogatásban részesülők: azon aktív korúak ellátására jogosult álláskeresők, 
akiknek közfoglalkoztatásuk idején kívüli időszakban a települési önkormányzat az 1993. évi III. tv. (A 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendelkezésre állási támogatást folyósít. 
  
Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközben résztvevők: mindazok a személyek, akik az Flt. szerinti 
valamely foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülnek. Nyilvántartott álláskeresők esetében a 
résztvevők a támogatás idejére kikerülnek a nyilvántartott álláskereső státuszból. 
  
Megfelelő munkahely: a munkahely akkor megfelelő, ha egészségi állapota szerint az álláskereső a 
munka elvégzésére alkalmas, a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg - 
amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a 
kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, a munkahely és a lakóhely közötti naponta - 
tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli 
gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát 
nem haladja meg, az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. A felsorolt feltételeknek 
megfelelő rövid időtartamú munkalehetőség (ideértve a közfoglalkoztatást is) szintén megfelelő 
munkahelynek minősül. 
  
  

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma  

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 
 

nő férfi összesen nő férfi összesen 
 

fő fő fő fő % fő % fő %  
2013 1420 1379 2799 99 7% 91 6,6% 189 6,8%  
2014 1436 1391 2827 84 5,8% 86 6,2% 170 6,0%  
2015 1448 1399 2847 76 5,2% 77 5,5% 153 5,4%  
2016 1466 1420 2886 68 4,6% 76 5,4% 144 5,0%  

Forrás: TEIR, BMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
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Fenti táblázat nem mutat teljesen hiteles képet az aktív korúak és a nyilvántartott álláskeresők 
egymáshoz viszonyított arányát tekintve. Ugyanis 18 éves korukig a fiatalok nagy többsége nappali 
tagozaton tanulmányokat folytat, az 55-64 év közöttiek pedig már valamilyen rendszeres 
pénzellátásban részesülnek, így ez a korosztály nem jellemző a munkaerő-piacon. Másrészt vannak 
olyan munkanélküliek, akik nem jelennek meg a foglalkoztatási osztályok nyilvántartási 
rendszerében, így sem a statisztikai adatok nem jegyzik őket, sem pedig a foglalkoztatási osztállyal 
való együttműködéshez kötött ellátásokban nem részesülhetnek, így gyakran a 
legkiszolgáltatottabbak nem kerülnek fókuszba. 
A munkanélküliség aránya nem a gazdaságilag aktív népesség/nyilvántartott álláskeresők adat 
alapján került megállapításra, hanem a teljes 15-64 év közötti lakosság képezte az arányszám 
megállapításának alapját.  
 
A nyilvántartott álláskeresők száma az aktív korúakat tekintve a Foglalkoztatási Főosztály adatai 
alapján lassú csökkenő tendenciát mutat Harkányban, ezen belül a korábbi évekkel ellentétben 
immár a férfiak aránya magasabb, mint a nőké. A globális válság enyhülésére reagált a munkaerő-
piac Harkányban is, a bel- és külföldi turizmus fellendülésével ismét növekszik az elérhető 
munkahelyek száma. Az 1990-es években, évente átlagosan 1,5 millió idelátogató turisták száma 
2011. évre 650-700 ezerre csökkent, ami a munkaerőpiacon nagy arányt képviselő kereskedelmi 
munkahelyek forgalmát –így a foglalkoztatottak számát is mélyen érintette, a válság hatásainak 
csökkenésével azonban a Harkányba látogatók száma ismét növekvő pályára állt. 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya adatai alapján 
2016. évben 144 fő volt a nyilvántartott álláskeresők száma. 
 

 3.2.2. számú táblázat - regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

     2013 2014 2015 2016 2017 

 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

fő 150 167 159 208 na 

 20 éves és fiatalabb 
fő 5 4 4 5 na 

 % 2,5% 2,5% 2,6% 3,4%  

 20-24 év  
fő 20 23 18 16 na 

 % 10,4% 13,3% 11,4% 11%  

 25-29 év 
fő 22 18 15 12 na 

 % 11,8% 10,2% 9,9% 8,3%  

 30-34 év 
fő 19 15 14 13 na 

 % 9,8% 8,5% 9% 9%  

 35-39 év 
fő 22 21 24 17 na 

 % 11,5% 12,4% 15,3% 11,7%  

 40-44 év 
fő 20 11 15 13 na 

 % 10,7% 6,3% 9,8% 9%  

 45-49 év 
fő 22 17 13 17 na 

 % 11,5% 10,1% 8,6% 11,4%  

 50-54 év 
fő 23 23 13 14 na 

 % 11,9% 13,6% 8,6% 9,5%  

 55-59 év 
fő 29 23 21 17 na 

 % 15,1% 13,5% 13,4% 11,4%  

 59 év felett 
fő 9 16 18 23 na 

 % 4,9% 9,5% 11,4% 15,5%  

 Forrás: TeIR, BMKH      
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A táblázat a nyilvántartott álláskeresők korcsoportok szerinti megosztását mutatja Harkányban. Ezek 
szerint az 59 év felettieket kivéve elmondható, hogy az álláskeresők száma évről évre csökkenést 
mutat az utóbbi 5 év tekintetében. Számszerűsítve szintén az 59 év felettiek teszik ki a legnagyobb 
számú csoportot az álláskeresőkön belül, őket követik az 55-59 évesek csoportja. Az 55-59 éveseknél 
magyarázható ez a magas arány a korból adódó egészségromlással, így a munkaerőpiaci képességek, 
készségek romlásával is.  Aggasztó a fiatal családos korú álláskeresők számának aránya (30-34, és 35-
39 évesek), ők összességében az egyötödét alkotják az össz. álláskeresőknek. 
 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 
 
A nyilvántartott/regisztrált munkanélkülieknél a nők száma és aránya az elmúlt évekhez képest 

megfordult, a férfiak aránya magasabb, és ez mondható el a 6 hónapja munkanélküliek számának, 
nemek közötti arányának vizsgálatakor is. 
 
 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 20-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2013 205 210 415 12 5,9% 9 4,3% 21 5,1% 

2014 213 218 431 8 3,8% 6 2,8% 14 3,2% 

2015 201 213 414 7 3,5% 8 3,8% 15 3,6% 

2016 188 209 397 9 4,8% 8 3,8% 17 4,3% 

2017 na  na  na       0  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 
 
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a 20-29 éves korosztályhoz viszonyítva alacsonynak 
mondható, stagnáló tendenciát mutat 4% átlagos aránnyal. 2017. évi adatokkal nem rendelkezünk, 
de vélt adatok alapján elmondhatjuk, hogy kb. 8 fő lehet a pályakezdő álláskereső a 20-29 éves 
népességből. 

 

 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya  

 
év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli  

 
fő fő % 

 

 nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen  

 2013 84 75 159 39 34 73 46,4% 45,3% 45,9%  

 2014 68 87 155 39 41 80 57,4% 47,4% 51,8%  

 2015 76 77 153 35 39 74 45,9% 50,5% 48,2%  

 2016 69 70 139 31 44 75 45,1% 57,5% 51,6%  
      Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 2894 1546 1348 2575 1323 1252 319 11,0% 223 14,4% 96 7,1% 

2011 3663 1944 1719 3516 1825 1691 147 6,1% 119 1,6% 28 na 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás          
 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Harkányban a 15 év feletti lakosságot tekintve összesen 147 fő lakos 
nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel. Ez az akkori összlakossághoz képest (mely 4.065 fő lakos 
volt), mintegy 3,61 %. 
 

 

 3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint  

 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 
 

 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség  

  Fő fő % fő % fő %  

 2013 189 2 1,1% 41 21,6% 147 77,5%  

 2014 171 2 1,2% 39 23,0% 130 75,7%  

 2015 154 1 0,6% 42 27,3% 111 71,8%  

 2016 145 1 0,7% 36 25,0% 109 74,8%  

 Forrás: TeIR, BMKH       
          

Ha megnézzük a nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettségét, látjuk, hogy az általános iskolainál magasabb 
végzettségűek teszik ki az álláskeresők mintegy ¾-ét. A Siklósi Járási Hivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának 2017. márciusi adatai alapján az általuk nyilvántartott 131 fő regisztrált álláskeresőből 50 fő, azaz 
közel harmada 180 napnál hosszabb ideje, tehát több, mint fél éve álláskereső. Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást illetve szociális juttatást abban a hónapban összesen 40 fő kapott, ez az álláskeresők 30%-a. A 
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nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korúakhoz (2886 fő) képest 4,5%, melynek az országos relatív 
mutatóhoz viszonyított aránya 0,86. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők  

  év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 
száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 
száma  

 

fő Fő % 

 

 2013 na na na  

 2014 na na na  

 2015 na na na  

 2016 na na na  

 Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)  

      
Az általános iskolai felnőttoktatásban illetve a 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők számát 
tekintve nem rendelkezünk adatokkal, hiszen a felnőttoktatási intézmények nem végeznek statisztikát, 
adatgyűjtést arra vonatkozóan, hogy az intézményükben végzetteknek hol van a lakóhelyük. Helyi adatgyűjtés 
keretében esetleg az adatgyűjtés elvégezhető. 
 

 

 3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában  

 
 év 

középfokú felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásb
an  résztvevők 

szakközépiskola
i 

felnőttoktatásb
an résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásb
an résztvevők 

 

 
fő fő % fő % fő % 

 

 2003 na na na na na na na  

 2014 na na na na na na na  

 2015 na na na na na na na  

 2016 na na na na na na na  

 

 
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és  
Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)     

 
 

Ennél a táblázatnál ugyanazt mondhatjuk el, mint az előzőnél: nem rendelkezünk adatokkal.  
 
 

c) közfoglalkoztatás 
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3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma  

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

 

2015 58 1,3%  12  na  

2016 83 1,9% 16  na  

2017  49 na 13   na  
Forrás: Önkormányzat adatai      
 

Az Önkormányzat adatai szerint elenyésző a közfoglalkoztatottak száma az aktív korú lakossághoz képest, 
alig közelíti meg 1 %-ot.  A közfoglalkoztatásban részt vevő romák aránya az összes közfoglalkoztatotthoz 
képest átlagosan 20%. Sajnos nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a roma közfoglalkoztatottak száma 
hogy aránylik az aktív korú roma lakossághoz képest. Továbbá megállapíthatjuk, hogy az Önkormányzat 
által szervezett közfoglalkoztatás nem fedi le az álláskeresők munkahely-igényét. 
 

 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
 

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 
vállalkozások 

 
 

 

regisztrált 
gazdasági 
szervezet
ek száma 

a 
település

en 

Kis-
kereskedel
mi üzletek 

száma 

vendég- 
látóhelye
k száma 

állami 
szektorba

n 
foglalkozt
a-tottak 
száma 

kivetett 
iparűzési adó 

(ft) 

befizetett 
iparűzési 
adó (ft) 

működő 
foglalkozt

atási 
programo
k száma 
helyben 

foglal
koztat

ási 
progr
amok
ban 
részt 
vevők 
száma 

2013 1103 na na 
na 

124.963.917 
119.977.44

6 
na na 

2014 1091 na na na na na na na 

2015 na na na 
na 

115.031.238 
111.810.53

6 
1 na 

2016 na na na na na na 1 na 

2017 na 159 na 
na 

188.372.294 
148.258.28

8 
na na 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 

 
Mint korábban említettük, Harkány fürdőváros lévén a turisták által gyakran látogatott hely, bár az 
1990-es évek elején elért 1,5 milliós látogatottság helyett napjainkban 650-700 ezer turistát fogad. A 
regisztrált gazdasági szervezetek száma az utóbbi években állandónak mondható a településen. A 

[D2] megjegyzést írt: ASP-ből adatokat kinyerni! 
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vendéglátóhelyek száma csökkent. A foglalkoztatási programokat tekintve csak az Önkormányzati 
közfoglalkoztatás adatait tudtuk megjeleníteni a táblázatban.  
 
A befizetett iparűzési adó mértéke évről évre nőtt, ezzel együtt a befizetési hajlandóság is 
emelkedett.  

 
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 

közlekedés 
 

 elérhetős
ég átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos utazási 
idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapoko

n 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpár 
úton való 

megközelít-
hetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legköze-
lebbi 
centrum 

Siklós: 6 
perc 

20 percenként 
oda- és vissza 

is 

Siklós: 8 perc Siklós irányába 
nem 

közlekedik 

nem 
releváns 

lehetséges Siklós: 12 
perc 

Megye-
székhely 

25 perc 24 40 perc Pécs irányába 
nem 

közlekedik 

nem 
releváns 

lehetséges 1,5 óra 

Főváros 2 óra 30 
perc 

4 4 óra Budapest 
irányába nem 

közlekedik 

nem 
releváns 

nem 
releváns 

nem 
releváns 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 
Harkányba a környékről viszonylag könnyen el lehet jutni, a legközelebbi centrumból, Siklósról 
biciklivel is akár 12 perc alatt, autóval 6 perc alatt. Autóbusz meglehetősen gyakran közlekedik 
Harkányt érintve, mind Sellye, mind Pécs irányába, de van közvetlen Harkány-Siklós-Harkány 
útvonalon közlekedő járat is, így mondhatjuk, hogy 20 percenként valamelyik járattal elérhető 
Harkány Siklósról, illetve vissza. Vonat nem közlekedik Harkányon át semmilyen irányba. A vidékről 
bejárók a távolság rövidsége miatt főleg autóbusszal járnak a harkányi munkahelyekre Siklósról, de 
közkedvelt a kerékpár is, illetve a személygépkocsi. A Harkányból eljárók Pécset személyautóval, vagy 
autóbusszal közelítik meg. Siklósra járók elsősorban autóbusszal közlekednek, tavasztól őszig 
közkedvelt a kerékpáros közlekedés, köszönhetően a Siklós-Harkány között lévő kerékpárútnak, 
illetve a személyautóval való közlekedés a munkahelyekre. Megállapíthatjuk, hogy mobilitás 
szempontjából jók az adottságot Harkányt tekintve. 
 

e) a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
Nem rendelkezünk adatokkal arra vonatkozóan, hogy a fiatalok részére bármilyen, a munkaerő-piacra 
való átmenetet megkönnyítő program működne a településen. Tekintve azonban, hogy még mindig 
magas az elvándorlók aránya, célszerű lehet forrást és humán-erőt felkutatni annak érdekében, hogy 
a helyi fiatalok elhelyezkedésének megkönnyítésével biztosítható legyen megélhetésük, 
lehetőségükben álljon családot alapítani és letelepedni Harkány Városában. 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 
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3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen van 
EU által támogatott nyelvi 
képzések 

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

van Munkaügyi központ képzései 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs 

 
- 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

van 
-Siklóson, Új Esély Egyesület, 
 -Foglalkoztatási Paktum 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

van  Közmunkaprogramok 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

van  nincs adatunk erre vonatkozóan 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 
Felnőttek részére tudomásunk szerint jelenleg nyelvi képzés elérhető Harkányban EU-s támogatásnak 
köszönhetően, max. 5% önerő befizetésével, illetve a közmunkaprogram elérhető.  Legközelebb a 
vonzásközpontban, Siklóson elérhetők a Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának képzései, 
illetve munkaerő-piaci szolgáltatások a szintén siklósi telephelyű Új Esély Egyesület által.  A 
Foglalkoztatási Paktum szolgáltatásai – harkányi álláskeresőket illetően is – elérhetők Siklóson. A 
TÁMOP forrásból finanszírozott „Foglalkoztatási Paktum létrehozása a Siklósi Kistérségben” című 
pályázat keretében a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás a siklósi kistérség negatív munkaerő-piaci 
tendenciáinak csökkentését, a foglalkoztatás növelését, a helyi összefogás eredményeként a kistérség 
népességmegtartó erejének fokozását, a munkaerő-piaci kereslet – kínálat közelítését, a térségi 
igényekhez illeszkedő szakképzési rendszer kiépítésének ösztönzését, valamint a helyi források 
összehangolását tűzte ki céljául.  A program során a térség foglalkoztatási szereplőinek (vállalkozók, 
önkormányzatok, munkaügyi szervezetek, szakképző intézmények, kisebbségi és civil szervezetek, 
érdekvédelmi és szakszervezetek, stb.) bevonásával Foglalkoztatási Paktum jött létre.  Konzorciumi 
partnerként a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt., a Beremendi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Siklósi Vállalkozók Egyesülete vettek részt a 
projektben, akik a szakmai részfeladatok megvalósításában is közreműködtek. A projekt 
eredményeként elkészült a térség Munkaerő-piaci Helyzetelemzése, valamint Gazdasági és 
Foglalkoztatási Stratégiája is. A projekt keretében megtartott szakképzési fórum, helyi partnerség-
építő szemináriumok, vállalkozói fórumsorozat, idegenforgalmi vállalkozások fóruma, állásbörze és 
foglalkoztatási fórum hozzájárultak ahhoz, hogy a partnerek tudása, egymással való kommunikációja 
javuljon, folyamatossá váljon az együttműködés, és a projektben kitűzött célok megvalósulhassanak.  
  
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása  
 
A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben 
határozta meg az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 
60%-ánál kevesebből élők. Ennek megfelelően a szegénységben élők meghatározásánál a háztartások 
összes nettó jövedelmét kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, 
társadalmi juttatásból, illetve vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd csökkenteni 
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szükséges a fizetendő adókkal és járulékokkal. A KSH legfrissebb, 2017. évi felvételéből származó 
kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve alig haladta meg a nettó 73.900 Ft-ot. A 
mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen alacsony, a medián jövedelmek 
40%-a alatti a jövedelme. 
 
Harkányban az Önkormányzat által fenntartott intézmények munkatársainak kiválasztásánál mindig 
szempont, hogy az intézmény lehetőleg helyi munkaerőt alkalmazzon. Ezt a célt a képesítési 
követelmények gyakran meghiúsítják. A mélyszegénységben élők számának meghatározása nehéz 
feladat, hiszen aki már munkahellyel rendelkezik, nem tekinthető mélyszegénységben élőnek. A 
mélyszegénységben élők száma nehezen meghatározható, helyi adatgyűjtéssel fontosnak tartjuk 
felmérni. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nincs tudomásunk arról, hogy bárkit is megkülönböztetés ért volna a foglalkoztatás terén 
Harkányban. A foglalkoztatók az álláskeresők esetében az iskolai végzettséget, a rátermettséget és a 
korábbi tapasztalatokat vizsgálják, és nem az álláskereső szármázását, nemét, korát, vagy vagyoni 
helyzetét.  
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 
segély, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, 
rendszeres szociális segély. További szociális ellátások, támogatások: köztemetés, közgyógyellátás, 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj támogatás, 
beiskolázási támogatás, nappali tagozatos, felsőfokú képzésen résztvevő diákok számára. 
 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma  

év 15-64 év közötti lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 
 

2013 2799 3 0,1%  
2014 2827 6 0,2%  
2015 2847 8 0,3%  
2016 2886 12 0,4%  
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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Az álláskeresési segélyben részesülők száma Harkányban nagyon alacsony számot mutat. Vélhetően 
az álláskeresők egy része valamilyen más szociális juttatásban részesül, de azt is feltételezzük, hogy 
egy részük semmilyen ellátást nem kap, így ők mélyszegénységben élnek, vagy hamarosan azok 
lesznek. 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 189 15,50 8,2% 

2009 170,75 15 8,8% 

2010 153,50 14,25 9,3% 

2011 145,25 11,50 7,9% 

Forrás: TeIR, BMKH  
 
A járadékra jogosultak aránya a vizsgált időszakban az álláskeresők számához hasonlóan lassan 
csökkenő tendenciát mutat. Megállapíthatjuk, hogy az álláskeresőknek csupán kb. 8%-a volt jogosult 
álláskeresési járadékra.  
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres szociális segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
(álláskeresési támogatás) 

Azoknak 
a száma, 
akik 30 

nap 
munkavis

zonyt 
nem 

tudtak 
igazolni 

Azoknak a 
száma, 

akiktől helyi 
önkormányz
ati rendelet 

alapján 
megvonták a 
támogatást 

fő 15-64 évesek %-ában fő munkanélküliek %-ában 
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és az FHT 
jogosults

ágtól 
elesett  

2013 30 1,06 % 3 1,59 % na na 

2014 24 0,85 % 6 3,22 % na na 

2015 23 0,81 % 8 5,37 % na na 

2016 10 0,33 % 12 8,09 % na na 

Forrás: TeIR, BMKH    
 
 
A számadatok havi átlagot jelentenek a 2013-2016 közötti időszakban. Sajnos csak részben van 
adatunk ezekről a támogatásokról. 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
 
3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállo
mány (db) 

  

bérlaká
s 

állomán
y (db) 

  
szociális 

lakásállomá
ny (db) 

  

egyéb 
lakáscélr

a 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlano

k (db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

2012 2060 na  11  0 10  0  na  na  

2013 2060 na 11   0 10   0  na  na 

2014 2060 na  11  0 10   0  na  na 

2015 2061 na 11 0 10 0 na na 

2016 2065 na 11 0 10 0 na na 

 
Mint látható, Harkány lakásállományának számát tekintve az utóbbi 5 évben számottevő változás 
nem következett be, számuk 5 lakással növekedett. A lakásállományok nagy része lakott, egy része a 
víkendtelepen szezonálisan használt a tulajdonosok, vagy turisták által. Az Önkormányzat bérlakásait, 
illetve szociális lakásait a következő részben elemezzük. Bár nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy az 



29 
 

össz-lakásállományból mekkorára tehető azon lakások száma, melyekben elégtelenek a lakhatási 
körülmények, elmondhatjuk, hogy Harkányban néhány lakóházat leszámítva az épületekben a 
lakhatási körülmények mindenképpen elégségesek. Megfigyelhető jelenség azonban, hogy a 
víkendtelepen 25-30 évvel ezelőtt kifejezetten a családok nyári itt-tartózkodása, üdülése céljából 
épült víkendházak egy részében megjelentek az állandóan ott tartózkodók, számuk egyre növekszik. 
Mindenképpen figyelembe kell venni azt a tényt, hogy ezeknek a víkendházaknak a többsége nem 
biztosítja az állandó lakhatást (pl. fűtési lehetőség nincs kialakítva). Az itt épült házaknak a többsége 
ugyan még így is elegendő lakhatási körülményt biztosít, egy részük állaga megromlott, felújításra 
szorul. A település többi részében elmondható, hogy a lakóházak állaga, a lakóházak környezete 
gondozott. Ez ugyanúgy jellemző a belvárosi részre, mint a terehegyi, falusias övezetre. 
 

a) bérlakás-állomány 

 
Harkány Város bérlakás-állománya a legfrissebb adatok szerint 17 lakást jelent, amelyek mindegyike 
bérlővel rendelkezik. A bérlakások állapota a funkciónak megfelelő, a karbantartásukról és a 
megfelelő üzemeltetésükről az Önkormányzat folyamatosan gondoskodik. A lakásállomány többi 
része olyan felújítási költséget jelentene, amely nem tenné gazdaságossá azok bérlakásként történő 
fenntartását, ezért ezek értékesítése mellett döntött a Város. A lakások és helyiségek bérléséről 
2003-ban a Város helyi rendeletet alkotott. Ugyancsak helyi rendelet szabályozza a lakások bérének 
megállapítását. 
 
 

 

b) szociális lakhatás 

 
A szociális lakásállomány 10 lakásból tevődik össze. A szociálisan rászorulók lakáshoz jutását 
lehetőségeihez mérten segíti az Önkormányzat. A lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről, az 
önkormányzat intézményei dolgozóinak lakáshoz jutási támogatásáról helyi rendelet született, és a 
Város rendelkezik szociális rendelettel is. Ezek szerint a Város Képviselő testületének Szociális 
Bizottsága javaslata alapján a Testület dönt. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok (intézmények, középületek, gazdasági épületek) állapotáról 
elmondható, hogy az átlagos és az új között mozog. Kifejezetten rossz állagú ingatlanok elenyésző 
számban vannak, használaton kívüliek, felújításuk gazdaságtalan. Jelenleg nem tudunk arról, hogy 
hajléktalanok, vagyon nagyon egészségtelen körülmények között élnének Harkányban. Az 
Önkormányzat lehetőségeihez mindig segített a hozzá fordulókon, akár úgy, hogy felújította, 
korszerűsítette az ingatlant, akár úgy, hogy a bérlő fejlesztette, de a ráfordított összeget 
beszámították a bérleti díjba. 

 

 
e) lakhatást segítő támogatások 
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3.4.2. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2013 107 0 

2014 112 0 

2015 120 0 

2016 n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 

 
 
 
Mint a fenti számok is, és a diagram is mutatja, az utóbbi években hozzávetőlegesen állandó a 
lakásfenntartási támogatásban részesülők száma. Adósságcsökkentési támogatásról nincs adatunk.  
 

f) eladósodottság 

 
Pontos számadattal nem rendelkezünk arról, hogy mennyire tehető az eladósodott személyek, vagy 
családok száma. A fenti táblázat a lakásfenntartási támogatások stagnálását tanúsítja, ebből és az 
Önkormányzathoz egyszeri segélyhez fordulók emelkedő számából véljük, hogy munkahely 
elvesztése, vagy betegség miatt krízishelyzetbe kerülők száma az utóbbi 5 évben állandónak 
mondható. Ez a korábbi, 2007-2011-es vizsgálati időszakhoz képest kedvezőbb adat, az akkori állandó 
növekedő tendencia megállt. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői  

 

külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, 
közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása. 
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A külterületen és nem lakóövezetben nincs jelentős lakásállomány, összefüggésben a rendezési terv 
ezirányú előírásaival. Két ún. tanya található Harkányban lakóingatlannal. Ezek szilárd burkolatú úttal 
kapcsolódnak a város úthálózatához, a közművekkel a szennyvíz kivételével ellátottak. Harkányban 
nincs helyi járatú közlekedés, de az átmenő autóbusz járatok buszmegállókkal elérhetőek, melyek 
több helyen megtalálhatóak a településen, így a közszolgáltatások elérhetőek. Kábeltévés és 
telefonos szolgáltatás is rendelkezésre áll. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Harkány Városa nem rendelkezik szegregátummal, így a teljes 3.5 fejezet nem releváns. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

  

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Harkányban az egészségügyi alapellátás az 1989-ben átadott Egészségházban történik, melyben 2 fő 
felnőtt háziorvosi szolgálat, illetve 1 gyermekorvos található. Harkányban elmondhatjuk, hogy az 
orvosi praxisok száma mindig be volt töltve, jelenleg a gyermekorvos Dr. Spohn Mária, 2 fő felnőtt 
háziorvos, Dr. Ivánfi Judit, és Dr. Müller Éva személyében. A két felnőtt háziorvos látja el megbízási 
szerződéssel a harkányi lakosok nagy részét. A gyermekorvos esetében dr. Spohn Mária Harkányon 
kívül ellátja Ipacsfa, Kovácshida, Drávaszerdahely és Drávacsepely települések gyermekeit is. Dr. 
Müller Éva üzemorvosi szolgálatot is ellát.  
 
Mivel szabad orvos választás van, véljük, hogy vannak harkányi lakosok, akik nem a harkányi 
háziorvosokon keresztül veszik igénybe az egészségügyi alapellátást. 
 
Harkányban fogorvosi alapellátás, fogszabályozás, illetve orr-fül-gége szakellátás is elérhető. 
Harkányban számos fogorvosi magánrendelő is működik, szakellátással is, mint például szájsebészet.  
A felsoroltakon túl Harkányban a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. nyújt 
szakellátást, melyek az alábbiak: reumatológia, ortopédia, mozgásszervi rehabilitáció, általános fizió- 
és mozgástherápia, neurológia, belgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, nőgyógyászat. Az utóbbi 
kettő ellátás kivételével mind háziorvosi beutalóval, tehát OEP támogatással vehetők igénybe. 
Fogászati és nőgyógyászati ellátás a harkányi Arborétum Hotelben is elérhető. Tudomásunk szerint 
Harkányban magánpraxisban bőrgyógyászati ellátás is igénybe vehető. 
 
Harkányban egy Gyógyszertár működik. 

 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 
tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

2013 1 2 1 

2014 1 2 1 

2015 1 2 1 

2016 1 2 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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2016. évben a felnőtt háziorvosok által ellátott (rendelésen megjelent) esetek száma 29.592 volt, a 
gyermekorvosi esetek száma (rendelésen megjelentek) 4.763, a felnőtt háziorvosi esetek száma 
(rendelésen megjelentek) 29.452 volt, tehát mindkét ellátás esetében növekedés figyelhető meg a 
háziorvosok által ellátott szolgálatban.  
 
Harkányban a háziorvosi rendelésen túli időszakban orvosi ügyelet is elérhető.  
A korábbi évektől eltérően jelenleg az ügyelettel érintett időben 1 fő házi felnőtt- vagy gyermekorvos 
látja el feladatát, illetve az ügyelet ellátásában felügyelettel egy klinikai orvos is részt vesz, aki 
jelenleg háziorvosi szakvizsgájának letétele előtt áll. Az ügyelet ellátása Harkányon kívül 
Drávaszerdahely, Márfa, Drávacsepely, Ipacsfa, Rádfalva, Kovácshida, és Diósviszló településekre 
terjed ki. 
 
Az Egészségház épülete csak részben akadálymentesített, rámpa található. 
 
 

 
 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2013 45 

2014 68 

2015 56 

2016 83 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A 2016. év kiugrását leszámítva közel azonos számú közgyógy-igazolványt adott ki a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatala a kérelmezők és jogosultak részére. A közgyógyellátás a 
szociálisan rászorult személy részére – egészségügyi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az 
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Alanyi jogon, 
és normatív alapon kérelmezhető. A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására vonatkozó 
kérelmet a Siklósi Járási Hivatal részére nyújtják be a kérelmezők. 
 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2013 n.a. 

2014 n.a. 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
 
Az ápolási díjban részesülők számáról a vizsgált időszakban nem rendelkezünk adattal. 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 

való hozzáférés 

 
A védőnői szolgálat a prevencióra épül, a gyermekek látogatásával, tanácsadással biztosítják a 
megelőzést.  A koragyermekkori kötelező szűréseket a gyermekorvos végzi el Harkányban, a védőnők 
aktív közreműködésével. Felnőttek részére szűrőprogram Siklóson illetve Pécsett érhetők el. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Harkányban a gyógyvízre épülve számos egészségügyi fejlesztő illetve rehabilitációs ellátás is 
elérhető. A Gyógyfürdőben a pikkelysömör kezelését, illetve a reumatikus megbetegedések 
rehabilitációját segítik elő a gyógyvízzel, illetve számos gyógykezelés elérhető, mivel 
együttműködésben állnak az Országos Egészségbiztosító Pénztárral. 
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. járó- és fekvőbeteg ellátást, szakrendelések és 
különböző szolgáltatások hozzáférését biztosítja, mint például: mozgásszervi, programozott 
nőgyógyászati, reumatológiai és kardiológiai rehabilitáció. A gyógykezelések alatt szállás és étkezés is 
igényelhető. A Kórház épülete akadálymentesített, kerekes székkel megközelíthető. A Kórházban 
nagy hatékonysággal tudják gyógyítani a pikkelysömört a gyógyvíz segítségével.  
Harkányban kettő szállodában elérhető még a gyógyvíz: a Dráva és a Thermal Hotelben. Ez utóbbiban 
az OEP által finanszírozott egészségügyi kezelések is igénybe vehetők az alábbi betegségek 
gyógyítására: kopásos jellegű ízületi betegségek (Arthrosis), csípő- és térdízületi betegségek 
(Arthrosis), kis ízületek (Arthrosisa), gyulladásos ízületi betegségek (Arthritis) nyugalmi stádiumában, 
köszvény, gerincbetegségek kezelésére. A kezeléseken kívül számos terápia is elérhető itt.  
Sajátos harkányi egészségügyi intézmény a MÁV Gyógyház, amely nem kórház, hanem szanatórium-
jellegű gyógyház. 120 ágy áll a beutaltak rendelkezésére, 2 és 3 ágyas szobákban. A házban 
fizikoterápiás berendezésekkel kezelik a betegeket. Az épület udvarán hatalmas, fákkal díszített park 
található, ahol sokat sétálhatnak és pihenhetnek az itt tartózkodók. A beutaltak a táppénz terhére 
gyógyulhatnak itt, ellátásuk ingyenes. 
 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A közétkeztetést (óvodai, iskolai illetve szociális étkeztetés) jelenleg Harkány Város Önkormányzata 
az intézményeiben fenntartott konyhákon keresztül látja el. Az egészséges táplálkozás szempontjait 
igyekszik az Önkormányzat előtérbe helyezni, így rendszeresen friss zöldség, gyümölcs is kerül a 
gyermekek, idősek tányérjára.  

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A harkányi Sportcsarnokban szinte a hét minden napján lehetőségük van a sportolni vágyóknak 
különböző sportprogramokból válogatni. 
Szerdán és pénteken 19.00. órától az 1 órás aerobik-edzéseken polifoam használatával, zenére 
formálhatják alakjukat az idelátogatók. Az együtt végzett munka nem csak szórakozást, de valódi 
közösségi élményt is nyújt.  
Az asztalitenisz kedvelőinek az általános iskolások számára az iskolában hétfőn és csütörtökön 16.00.-
17.30.-ig, a sportcsarnokban 17.00.-től 19.30.-ig, míg a felnőtteknek az iskolában 17.30-tól 19.00.-ig, 
a sportcsarnokban 17.00.-tól 19.30.-ig elérhető ez a sportág. Az iskolai foglalkozásokra jellemző, hogy 
az utánpótlás kérdést hivatottak megoldani a Harkányfürdő Sportegyesület Asztalitenisz szakosztálya 
részére a HDSE-n keresztül. Az ezt követő iskolai turnus pedig egyértelműen a felnőtt versenyszerűen 
sportolóké. A sportcsarnokos időpontok ezzel ellentétben lehetőséget biztosítanak minden 
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rekreációs tevékenységnek, más egyesületekkel való közös edzésnek. A környékbeli fiatalok és idősek 
egyaránt élnek ezzel a lehetőséggel. 
A küzdősportok szerelmesei is találhatnak maguknak számukra vonzó testedzéseket. A kyokushin 
karate oktatója szerdán 17.30.-tól 19.00.-ig, pénteken 15.00.-16.30.-ig tartja meg foglalkozásait, 
legfőképp gyerekek számára. A színes edzéseken a gyerekek megtapasztalhatják a természetben való 
edzés semmihez sem fogható érzését, a dojo etikett általi fegyelmet, az önvédelem alapjait, amelyet 
a mindennapokban is hasznosítani tudnak. 
Hétfőn és csütörtökön 18.30.-tól 20.00.-ig tartja edzéseit a Thai boksz sportág megfelelő 
súlycsoportjának magyar bajnoka. Az edzéseket gyerekek is előszeretettel látogatják, így ismerve 
meg a fegyelmet a küzdeni akarást és a sportág alapjait.  
Iskolai keretek között, kisiskolások számára hétfőn 14.30.-tól 16.00. óráig, míg felnőttek részére, 
illetve a rekreáció részére hétfőn és csütörtökön 19.30.-tól vannak a kézilabda edzések. Az utóbbiak a 
Harkányfürdő SE Kézilabda szakosztályának edzései, akik a versenyszerű sportolókon kívül szívesen 
fogadják edzéseiken a csupán hobbiból mozogni vágyókat. 
És végül, talán a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás kedvelői is bőven válogathatnak az itt található 
lehetőségek közül. Ezen sportág edzései, foglalkozásai 3 külön csoportba sorolhatók: iskolai 
tömegsportra, Harkányi Diáksport Egyesületi edzésekre, illetve a Harkányfürdő Sportegyesület 
edzéseire. 
A sportcsarnok ezen edzéseken felül számos programot nyújt az idelátogatóknak. Az őszi fociszezon 
befejeztével elindulnak a különféle teremlabdarúgó kupák és bajnokságok, területi asztalitenisz 
versenyek két alkalommal egy évben, kézilabda mérkőzések szombatonként. A helyi labdarúgó 
csapat bajnoki mérkőzései a sportcsarnok melletti füves pályán. A családok sportolását elősegítő 
családi sportnap, amely 10-12 sportág kipróbálását teszi lehetővé. Ezen kívül rendelkezik egy 
műfüves pályával is, amely a melegebb nyári napokon az esi villanyfényes megvilágítással felüdülést 
jelent a játékosok számára. 
A bajnokságok befejeztével majd minden sportág 1 hónapnyi szünetet tart. A következő idényben 
való eredményes szereplés záloga a szünidő utáni edzőtáborokban rejlik. Ilyen edzőtáborokra van 
lehetőség a sportcsarnokban, amelyet ki is használnak a különféle sportágak. Helyi és hazai 
viszonylatban említhetnénk az asztalitenisz és labdarúgás sportágakat, illetve hazai szinten a 
tollaslabda és a kosárlabda jelentős még. 
A harkányi strandon rendszeresek az úszóedzések, melyek minden nap 08:00-10:00 és 18:00-20:00 
óra között látogathatók. E sportág kedvelői három csoportra oszthatók. Az első, az egészségügyi 
csoport, melyet bármilyen korosztály látogathat, a második a versenyzők előkészítő csoportja, amely 
8-14 év közötti gyerekeket készít föl a versenyutánpótlásra, míg végül a harmadik csoportba az aktív 
versenyzők szerepelnek 10-18 éves korig. Emellett igény szerint folyamatosan indul úszás oktatás 
gyerekek és felnőttek részére. 
A fenti felsorolásból látható, hogy minden mozogni vágyónak hétköznap, de akár hétvégén is 
rendelkezésre áll számos lehetőség Harkányban. A Sportcsarnok nem akadálymentesített. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása tekintetében 
megállapodást kötött korábban Harkány Város Önkormányzata a Siklósi Többcélú Kistérségi 
Társulással, mely Társulás a Siklósi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központon keresztül látja el ezeket 
a feladatokat. Az alapszolgáltatási központ Siklóson található, de minden héten fogadóórákat 
tartanak a gondozók az Önkormányzatnál. 
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületének 8/2013. (V.07) sz. a felnőtt korúakra és 
gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelete tartalmazza a 
szociális étkeztetés igénylésének szabályait. Az Önkormányzat ezt a feladatot önállóan látja el. A 
fizetendő térítési díjat Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos 
költségvetési rendelete tartalmazza. Szociális étkeztetésben kb. 85 fő részesül. 
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

 
Hátrányos megkülönböztetés vagy az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtása során - tudomásunk szerint - nem fordult elő Harkányban. 
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül pozitív diszkriminációról nincs 
tudomásunk. Bármely harkányi lakos, aki rászorul az ellátásokra, egyenlő eséllyel veheti igénybe 
azokat, hasonlóan más jogosultakhoz. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 
Harkány nagy múlttal rendelkezik a közösségi élet tekintetében, mivel a helyiek nagy hangsúlyt 
fektetnek hagyományaik megőrzésében. A Harka Művészeti Alkotói Kör 2000–ben jött létre, célja: a 
helyi kulturális értékek felkutatása, felszínre hozása, új értékek teremtése, hagyományőrzés és 
ápolás. Ebből az alkotói körből 2 csoport aktívan működnek. Az egyik a Harkányi Néptánc Egyesület, 
melynek célja a felnőttek és az ifjúság arányos bevonása a néptánc világába. Helyi és regionális 
rendezvényeken, valamint külföldi testvérvárosokban lépnek fel. 
A Harka Dalkör egy zenekedvelő csoport, akik szintén helyi és regionális rendezvényeken adják elő 
dalcsokraikat. Repertoárjukban szerepel népdal, magyar nóta, népzene, és dalos-tréfás színjátékok. 
A harkányi Nyugdíjas Klub idős emberei közel 20 éve jelen vannak Harkány közéletében. A mai napig 
aktívan működő szervezet az övék. Rendszeresen összejárnak, megbeszélik hétköznapi dolgaikat, és 
segítenek egymásnak. Működik még Harkányban a Csak Apa Kedvéért nevű rock zenekar, akik a helyi 
és környékbeli fesztiválokon lépnek fel. Zenekari próbáikat a Harkányi Művelődési Ház alagsorában 
tartják. Az utóbbi években több fiatal zenész is csatlakozott az együtteshez. 
 
A zenetagozatos Általános Iskola, az Ifjúsági Fúvószenekar, és a Big Band koncertjei nagy sikert 
aratnak a város életében. Színvonalas fellépéseikkel színesítik a különböző rendezvényeket, akár 
nemzetközi szinten is. 
Az Iskola és az Óvoda szülői munkaközössége is aktívan részt vesz a város életében. Az internet és a 
facebook világában a társasági élet sok helyen lecsökkent, de a Kulturális és Sportközpont színes 
programokkal gondoskodik arról, hogy ne szakadjon meg ez a személyes, gyümölcsöző kapcsolat. 
A Művelődési Ház ad otthont az évente rendszeresen megrendezésre kerülő Alapítványi Bálnak, 
amely az Általános Iskola, az Óvoda, a Sportkör, és a Könyvtár javára, forgórendszerben juttatja az 
alapítványi összeget. 
Fontos megemlíteni még a különböző szervezetek farsangi rendezvényeit is, mert ezek az egyik 
legnépszerűbb közösségvonzó események. 
A különböző nemzetiségi (horvát, német) rendezvények szintén nagy összetartó erővel rendelkeznek, 
és a különböző kultúrák egymáshoz közelhozásában játszanak fontos szerepet. 
Hagyományos éves rendezvényünk még az Ördögűző-Téltemető, ahol Harkány városa közösen, 
máglyagyújtással űzi el a telet. A májusfaállítás és kitáncolás a város életében már évek óta várva 
várt, és népszerű esemény, ahol is a város apraja-nagyja együtt ünnepli a majálist.  
A téli időszakot a minden évben megrendezésre kerülő szilveszteri batyus bál koronáz meg.  
A Városi Könyvtár több tízezres könyvállománnyal várja azokat az idelátogató vendégeket, olvasókat, 
akik a kultúra világában szeretnének feltöltődni, kikapcsolódni egy kicsit a mai rohanó világban. 
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

Harkányban horvát és német nemzetiségi önkormányzat is működik. A különböző nemzetiségek mind 
a helyiekkel, mind egymással harmonikus viszonyban élnek. A horvát és a német nemzetiségi 
önkormányzat tagjai és a nemzetiséghez tartozók rendszeresen részt vesznek a városi kulturális és 
sportrendezvényein, és e nemzetiségek egyes tagjai a helyi közéletnek aktív szereplői. Etnikai 
konfliktusokról nincs tudomásunk. 
 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

A harkányi lakosokra mindig is jellemző volt az adományozó kedv. Egyrészt a városban élő 
rászorulókat támogatják, de a határon túli magyarokat is szívesen segítik. Rendszeresen tartanak 
alapítványi bálokat Harkányban, teltházzal, és minden évben más-más szervezet javára fordítják a 
befolyt összeget. (pl. Sportegyesület, Óvoda, Iskola). Mind a vállalkozók, mind a helyi lakosság 
adományaival, és közreműködésével rendszeresen hozzájárulnak a városi, turisztikai rendezvények 
lebonyolításában. 
 
3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

magas a szakképzettség nélküliek száma az 
álláskeresők között 

felnőttképzési, átképzési lehetőségek 
feltérképezése 

Jelenleg nincs olyan komplex program, amely az 
álláskeresők kompetenciáinak, ismereteinek 

bővítésével segítené a térségben való 
elhelyezkedésüket  

A helyben regisztrált álláskeresők számára olyan 
fejlesztő, közvetítő programok felkutatása, amely 

hatékonyan segíti elhelyezkedésüket, 
érvényesülésüket a térségben 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
Harkányban a 2016. évi statisztikai és anyakönyvi adatok szerint a 0-14 éves korosztályt 289 fiú- és 
229 leánygyermek alkotja, ez a korosztály az összlakossághoz képest (mely 4516 fő) 11,4%. A 0-2 
évesek száma 81. A 15-17 évesek 105-en vannak. A 2001-es népszámláláskor –amikor 3573 fő volt az 
állandó lakosok száma- a 0-14 éves korosztály 427 gyermekből állt, ez pontosan 91-el kevesebb, mint 
2016. évben. A korosztály aránya az állandó lakosokhoz képest némileg változott, a korábbi 11,9%-
hoz képest jelenleg 11,4% arányt mutat, ami a helyi lakosság állandó öregedésére figyelmeztet. 
 
Harkányban jellemzően a 0-3 éves korú gyermekekkel otthon maradnak az anyukák, 3 éves kortól 
pedig óvoda áll rendelkezésre 175 férő hellyel, 7 csoporttal, 16 fő óvodapedagógussal, reggel 6-tól 
este 18 óráig tartó nyitva-tartással. Az Óvoda évről évre 100%-os kapacitással működik. Harkányban 
nincs sem bölcsőde, sem családi napközi, ez legközelebb Siklóson, mintegy 7 km-re érhető el 
Harkánytól.  
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2018. szeptemberétől a munka világába visszatérni kívánó kisgyermekes anyáknak lehetőségükben 
áll, hogy gyermeküket bölcsődei felügyeletre bízza. 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete. 

 
Szükséges áttekinteni néhány alapfogalmat: 
 
Veszélyeztetett gyermek: magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, 
amely testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, akadályozza. A veszélyeztetettség állapotát a 
gyermekkel kapcsolatba kerülő gyermekvédelmi jelzőrendszer (óvoda, védőnő, orvos, rendőrség, 
bíróság, stb.) tagjainak véleménye alapján gyermekjóléti szolgálat, valamint a települési  jegyző 
határozza meg, és megteszi a kialakult helyzet megszüntetését célzó intézkedéseket.  
 
Védelembe vétel: a gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) által meghatározott hatósági intézkedés. A járási 
hivatal jegyzője védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások 
önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a 
gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A településen 11 gyermek volt védelembe véve 
2012-ben. 
 
Hátrányos helyzetű gyermek: az a gyermek, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította 
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvényben kerültek meghatározásra a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi, vagyoni feltételei. Ennek 
figyelembevételével a jegyző a vizsgált időszakban a 4.1.2. számú táblázatban meghatározott számú 
gyermeket részesített kedvezményben.  
 
A településen élő gyermekek egészségügyi alapellátása a vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi 
körzetben történik. A gyermekek tekintetében a szociális alapellátás megfelelő.  
 
4.1.1 tábla: Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2015 4 2 4 

2016 3 2 4 

2017 5 1 5 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
A védelembe vett 18 év alatti gyermekek száma 2008-ban 5 volt, míg 2011-ben 2, 2017-ben ismét 5. 
Ha az elmúlt 10 év tendenciáit vesszük alapul, kijelenthetjük, hogy számuk stagnál. A veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek számáról ugyanez az összefüggés mondható el, számuk 4-5 között mozog. 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2013 88 na na na 54 

2014 90 na na na na. 

2015 89 na na na na. 

2016 83 na 0 na na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma a vizsgált időszakban évről évre 
enyhe csökkenést mutatott. A tartósan beteg fogyatékos gyermekek számára vonatkozóan nem 
találtunk adatot, így az arányukat sem ismerjük az összes támogatásban részesítettek viszonylatában. 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás eseteinek száma 2013. évtől elérhető adat híján nem 
követhető nyomon.  
 
A fenti táblázatban felsorolt gyermekvédelmi kedvezmények, támogatások az alábbi feltételek 
fennállása esetében igényelhetők: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A gyermekek védelméről szóló törvény (1997. évi XXXI.tv.) 
alapján meghatározott jövedelmi és vagyoni helyzet alapján adható támogatási forma. A 
gyermekvédelmi kedvezmény feljogosít gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, ingyenes 
tankönyvnek, valamint természetbeni (Erzsébet utalvány) támogatásnak az igénybevételére.  
2011-ben a jegyző Harkányban 133 gyermeket részesített gyermekvédelmi kedvezményben.  
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Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Ezen ellátásra jogosult a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek gyámja, amennyiben a gyermek tartására jogosult és nyugellátásban 
részesül. Harkányban kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem került sor. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Az ellátás részletszabályainak meghatározására a Gyer. ad 
felhatalmazást a települési önkormányzatoknak. A rendkívüli élethelyzetbe került családok 
támogatására nyújtható.  
 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya és 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
4.1.3 táblázat Kedvezményes óvodai, iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2013 48 na. na.  na na  na. 

2014 49 na. na. na na  na 

2015 44 na. na. na  na na 

2016 46 na. na. na  na  na 

 
 
Az iskolásokat tekintve először is fontosnak tartjuk elmondani, hogy a második illetve a harmadik 
oszlopban, a kedvezményes illetve ingyenes étkezésben részesülőknél a táblázat csak a harkányi 
gyermekekre vonatkozó adatokat tartalmazza, míg az ingyenes tankönyvek száma az iskolába járó 
összes gyermekre vonatkozik. Mint korábban említettük Harkányban az általános iskolába járók 55%-
a harkányi, a 45%-a vidéki gyermek. Az ingyenes étkezésben részesülő óvodás gyermekek számra 
évről évre azonos szintet mutat. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
A statisztikában nem találtunk adatot arra vonatkozóan, hogy Harkányban élnek-e nem magyar 
állampolgársággal rendelkező gyermekek. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Harkány nem rendelkezik szegregált, telepszerű lakókörnyezettel. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2013 2 48 

2014 2 49 

2015 2 52 

2016 2 41 

2017 2 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
A védőnői álláshelyek számát illetően az elmúlt 5 évben nem volt változás, folyamatosan két fő látta 
el a védőnői szolgálatot Harkányban és vonzáskörzetében. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma az 
utóbbi 3 évben nem változott, abban tendencia nem figyelhető meg. Védőnők ellátási területe: 
Harkány, Ipacsfa, Drávacsepely, Drávaszerdahely, Kovácshida. 

A Védőnői Szolgálat elsődleges feladata a prevenció, azaz a megelőzés, az egészség megőrzése és a 
betegségek kialakulásának elkerülése érdekében a családtervezéstől az időskorig. Tevékenysége 
során kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség érvényesülésére, a hátrányos helyzet 
kiküszöbölésére. 

A területi védőnő alaptevékenysége: 

• Családgondozás 
• Várandós anyák- gyermekágyas gondozás 
• 0- 6 éves korú, valamint az otthon gondozott 6- 18 éves gyermekek gondozása 
• Iskola- egészségügyi munka 
• Egészségnevelés, szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolításában való részvétel 
• Együttműködés hivatalos szervekkel, civil szervezetekkel, karitatív tevékenység. 

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
Harkányban egy gyermekorvosi praxis van, mely hosszú ideje be van töltve. A gyermekorvos neve: Dr. 
Spohn Mária. Ellátási körzete: Harkány, Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, és Drávacsepely. 
Rendelési idő: hétfő, szerda, pénteki napokon 8-12 óriág, kedd és csütörtöki napokon 8-10 óráig. 
Iskolai és óvodai szűrővizsgálatok: csütörtökön 16-17 óra között, külszolgálat minden hónap első és 
harmadik keddjén 10-13 óra között.  
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 
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A 0-7 éves korúak mielőbbi speciális egészségügyi ellátási igényének kiszűrése – a szülők mellett – a 
védőnő és a háziorvos feladata.  
 
A gyermeket érintő szociális ellátások (gyermekjóléti alapellátás, családsegítés) mindegyike elérhető 
a harkányi gyermekek számára Siklóson az alapszolgálatási központban, illetve a harkányi 
ügyfélfogadási időben. A gyermekjóléti alapellátást, családsegítést a Siklósi Többcélú Kistérségi 
Társulás biztosítja siklósi telephelyén. A gyermekétkeztetés a harkányi óvodában és iskolában vehetik 
igénybe a harkányi gyermekek. A gyermekek szociális ellátását (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény megállapítása) a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kezdeményezni.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harkányban 2018. szeptember 01. napjáig nem volt sem családi napközi, sem bölcsőde, mindkét 
szolgáltatás legközelebb Siklóson volt elérhető. Harkányban az állandó népességből a 0-2 éves korú 
gyermekek száma a 2016. évben 81, ez az össz. állandó lakossághoz viszonyítva 1,7 %. Mint korábban 
említettük Harkányban jellemzően otthon maradnak az anyukák a 3 év alatti gyermekeikkel. A 3 éves 
korú gyermekeket a harkányi óvodába járatják többségében. 

 
2018. szeptember 01. napjától elérhetővé vált Harkány Városában a Mini bölcsődei szolgáltatás, 
amely a 2 induló csoportjában összesen 14 kisgyermeknek biztosítja a nappali ellátást, lehetővé téve 
az anyukák számára, hogy hamarabb visszatérjenek a munka világába. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A gyermekjóléti alapellátást a gyermekek védelméről szóló törvény (1997.évi XXXI.tv.) szabályozza. A 
gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a gyermek testi, 
értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék 

száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális 
szempontból felvett 

gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 
bölcsődei 

férőhelyek száma 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 1 14 na 14 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a 
gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. 
A gyermekjóléti alapellátáshoz tartozik a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekek napközbeni ellátása 
(bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családi gyermekfelügyelet) a gyermekek átmeneti 
gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona). A 
gyermekjóléti szolgálatot a Villányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Szociális Központ biztosítja villányi 
telephelyén. A szolgálat szakemberei jelzésre azonnal intézkednek, Harkányban heti kétszeri 
alkalommal fogadóórát tartanak. 
 
 

e) gyermekvédelem 

 
A gyermekvédelem rendszeréről szintén törvény (1997. évi XXXI. tv.), valamint a végrehajtására 
kiadott Kormányrendelet (149/1997. (IX.10.) rendelkezik. A gyermekvédelmi rendszer gyermekekhez 
legközelebb eső hatósági szerve 2012-ig a település jegyzője volt. A jegyző hozta azokat a hatósági 
intézkedéseket (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, apai elismerő nyilatkozat), amelyek a 
gyermekek érdekeit voltak hivatottak szolgálni. 2013-tól, a közigazgatás átszervezését követően e 
feladatot a járáshivatalok gyámhatóságai látják el. A gyermekvédelmi törvény (továbbiakban: Gyer.) 
szabályozza a gyermekvédelem minden szegmensét, meghatározza a jelzőrendszer tagjait (óvoda, 
iskola, védőnő, orvos, családsegítő, rendőrség, ügyészség, ifjúság-segítő, stb.) akiknek kötelessége 
aktívan közreműködni a gyermekek jogainak biztosításában. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a helyettes szülői ellátás – sajnos a környéken nem 
működik. 
 
Gyermekek és családok átmeneti otthona a település 50 km-es körzetében Bóly, Pécs, Máriakéménd 
településeken található. Bóly és Pécs településeken működő otthonokba elsősorban az ellátási 
körzetből várják a rászorulókat.  
Problémás helyzetek megoldását segítheti még a gyermekjóléti szolgálat, a közös önkormányzati 
hivatal munkatársa, a családsegítő szolgálat szakembere, a jelzőrendszer tagjai (védőnő, orvos, 
óvoda, iskola ifjúságvédelmi felelőse). A körzetben jól funkcionáló, összehangolt tevékenységet végző 
jelzőrendszer működik.  

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 
Harkányban széles körben hozzáférhetők egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős 
programok gyermekek számára is. Erről részletesebben írtunk a 3.6. e) illetve a 3.7. a) pontokban. 

 
A középiskolás korú gyermekek iskolán kívüli elfoglaltságaira tekintettel elmondható, hogy a 
település egyelőre nem rendelkezik állandó, kifejezetten a célcsoport számára hozzáférhető olyan 
közösségi térrel, amely komplex, értékteremtő foglalkozási lehetőségeket nyújtva építi, fejleszti a 
célcsoport identitását, nyitottságát a többiek felé. A már említett sportolási lehetőségeken kívül 
számításba kell venni azt, hogy a diákok szellemi, közösségi aktivitását fokozó lehetőségeket célszerű 
teremteni, első sorban egy, csak a részükre fenntartott közösségi tér kialakításával, állandó 
fejlesztésével annak érdekében, hogy a haszontalanul, csellengéssel, italozással eltöltött szabadidő 
helyett alternatívát mutasson. E közösségi tér megszervezésével, húzó emberek „nevelésével” 
elérhetővé válhat, hogy a későbbiekben a programhoz csatlakozók példaként tekintsenek a már 
régebb óta együttműködőkre, ezáltal bővítve, fejlesztve a kialakult közösséget. Amennyiben e 
közösség fenntartható módon, állandóan fejlődne, nem csak a diákok önismeretét, identitását 
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fejlesztheti, hanem hosszútávon az itt felnövő fiatalok összetartása révén kevésbé fenyegethet az 
elvándorlás veszélye, ami Harkány öregedő társadalmára egyébként is nagyobb veszélyt jelent 
hosszútávon, mint az az országos tendencia alapján várható lenne. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 
Intézményi gyermekétkeztetés a Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben illetve a Harkányi Óvodában elérhető. 2016. évtől a hátrányos- 
illetve halmozottan hátrányos gyermekek szünidei étkeztetését szintén a Harkányi Óvoda látja el.  A 
háromgyermekeseket, gyermekvédelmi támogatásban részesülőket, a tartós beteg gyermekeket és a 
sajátos nevelési igényű gyermekek számát tekintve összesen 280-300 gyermek kap jelenleg ingyenes 
tankönyvet, ez az iskolába járó gyerekeknek több, mint a fele. Figyelembe kell azt is venni 
ugyanakkor, hogy ez a szám nem csak a harkányi gyerekekre vonatkozik, hiszen a harkányi iskolába 
járó gyermekek aránya: 55% harkányi, 45 % vidéki gyermek.  
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Az Önkormányzat minden esetben törekszik az egyenlő bánásmódra. Harkány Város 
Önkormányzatával szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárás nem indult. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül 

 
Hátránykompenzáló juttatásként megemlíthető a HHH gyermekek nyári táboroztatása, a 
tankönyvtámogatás, a beiskolázási támogatás, és a Bursa Hungarica ösztöndíj (nem az általános 
iskolai korosztály). Felzárkóztató foglalkozások: egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, az 
egyéni szükségletet. Külön fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Heti 1-2 alkalommal egyéni 
foglalkozás 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
 
Óvodai ellátás 
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 8 
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Óvodai férőhelyek száma 
175 

Óvodai csoportok száma 
7 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.00-tól 17.00-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 15 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 13 0 

Gyógypedagógusok létszáma 
0 0 

Dajka/gondozónő 
9 0 

Kisegítő személyzet 
1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
   

 
Harkányban egy Óvoda működik 175 férőhellyel, 7 óvodai csoporttal. Az óvoda 15 óvoda pedagógusa 
13 településről fogad gyermekeket reggel 6-tól délután 17 óráig. Az óvodának nincs másik telephelye. 
A nyári időszakban a nagytakarítás és egészségügyi festés időszakára, 3 hétre zárva tart az óvoda. Az 
óvoda pedagógusok munkáját 9 fő dajka segíti. A kisegítő személyzet száma 1. Az óvodában minden 
egyes csoporthoz külön vizes blokk áll rendelkezésre, a csoportszobák tágasak, világosak, jól 
felszereltek. Az óvodában külön tornaszoba is található. Az óvoda épületegyüttese 3 épületből áll, 
melyeket nagy, füves udvarrészek öveznek udvari játékokkal. 2013-ban egy DDC pályázatnak 
köszönhetően még tankert is kialakításra került, ahol a gyermekek maguk fogják ültetni és gondozni a 
zöldségeket, növényeket, ezzel is megtanítva őket az egészséges táplálkozásra és a helyes életmódra.  
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-5 éves korú 

gyermekek száma 
óvodai 

gyermekcsoportok száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2012 96 7 175 1 na. 0 

2013 92 7 175 1 161 0 

2014  96 7 175 1 152 0 
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2015 93 7 175 1 161 0 

2016 106 7 175 1 165 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 
Az óvodáskorú gyermekek számára vonatkozóan az elmúlt 5 évben csak a 3-5 éves korosztály adatait 
találtuk meg, ennek alapján véljük, hogy a 3-6 évesek száma, azaz az óvodás korosztály nagyságát 
lefedi Harkányban az óvoda, tehát a harkányi gyermekek maradéktalanul felvételre kerülnek a 
harkányi Óvodába. Olyannyira, hogy az Óvoda még további 12 településről fogad gyermekeket. A 
becsült adatok alapján elmondhatjuk, hogy a harkányi gyermekek az óvoda összes 
gyermeklétszámának kb. 65%-át teszik ki, a 35%-ot vidéki gyermekek alkotják. Az óvodában 7 csoport 
működik jelenleg is, az óvoda férőhelyének száma és az ellátott gyermekek számának aránya jelenleg 
92%. 
 
 
4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2017/2018. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma  

45 46 43 32 7 168 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  

16 12 17 11 0 56 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt időszakra 
vetítetten) 

na na na na na na 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

3 4 5 1 0 13 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 1 1 3 1 6 

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma 

 nem 
releváns 

       

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 
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az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek 
száma (az adott évből eltelt időszakra 
vetítetten) 

           

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

           

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

           

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 
E táblázatból megállapíthatjuk, hogy a harkányi gyermekek és a vidékről bejáró gyermekek aránya 
67%-33%. A teljes létszámot tekintve a 3 évesek az egyharmadát alkotják, az iskolakezdés előtt álló 6 
évesek a 10%-át az összlétszámnak. A vidékről bejáró gyermekek közül a legnagyobb létszámban az 5 
évesek vannak, de alig haladja meg számuk a 3 évesekét. A 20%-ot meghaladó hiányzó gyermekek 
számáról nem rendelkezünk adattal. A nyilvántartásból megállapítható továbbá, hogy az óvodába 
járó gyermekek összlétszámának mintegy 5%-a hátrányos helyzetű, 3%-a pedig halmozottan 
hátrányos helyzetű. 
 
Iskolai ellátás: 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános 
iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2012/2013 221 188 409 253 61,9% 

2013/2014 212 218 430 279 64,9% 

2014/2015 221 213 434 265 61,1% 

2015/2016 219 226 445 304 68,3% 
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2016/2017 233 224 457 327 71,6% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
 
A Harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe a 
2016/2017-as tanévben 457 gyermek járt, ennek kb. 45%-a vidékről járó gyermek. Az iskolába járó 
gyermekek számát tekintve az utóbbi 3 évben lassú létszám emelkedés állapítható meg. A napközis 
tanulók aránya az összes tanuló számához viszonyítva a 2016/2017-es tanévben 71,6% volt, több, 
mint 10 %-kal magasabb ez a szám a 3 évvel ezelőttihez képest, ami 62 gyermeket jelent. A napközis 
tanulókat az 1-5 évfolyam alkotják.  
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma 

a gyógypedagógiai oktatásban 
általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

1-4 
évfolyamo

n 

5-8 
évfolyamo

n 

összes
en 

1-4 
évfolyamo

n 

5-8 
évfolyamo

n 

összes
en 

db 

2014/20
15 

9 9 18 1 1 2 1 

2015/20
16 

9 10 19 1 1 2 1 

2016/20
17 

9 9 18 1 1 2 1 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar       

 
Az általános iskolai osztályok száma 18 volt az elmúlt három évben, és gyógypedagógiai osztály alsó- 
és felső tagozaton is indult 1-1.  
 
 
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskoláskorú gyermekek 
összlétszáma 

223 

[D3] megjegyzést írt: Információ Kiss Józsitól (?) 
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Más településről bejáró általános iskolások létszáma 199 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 127 

Általános iskoláskorúak közül a hh gyerekek létszáma 6 

Általános iskoláskorúak közül a hhh gyerekek létszáma na 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

Mint korábban is említettük, a harkányi iskolába járó gyerekeknek kb. az 55%-a harkányi lakos, a 

45%-a vidéki gyermek.  A harkányi iskoláskorú gyermekeknek mintegy fele jár más település 

iskoláiba, az eljáró gyermekek többségében siklósi iskolába járnak. A harkányi iskolába járó 

gyermekek közül 6 gyermek hátrányos helyzetű, az összlétszámot tekintve ez mintegy 1,4%, az összes 

iskoláskorú gyermek számához viszonyítva 3%. 

 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 18 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 0 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 22 0 

Gyógypedagógusok létszáma 3 0 

Gyermekvédelmi felelős 1 0 

Iskolaorvos 1 0 

Iskolapszichológus 1 0 

Kisegítő személyzet 5 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Az általános iskolában 22 tanár, 3 gyógypedagógus, 1 gyermekvédelmi felelős, és 18 fő nem 
szaktanítást végző tanító dolgozik. Ebből létszámból biztosított az egy fő szociálpedagógus, a 1,5 fő 
fejlesztő pedagógus, akik a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat biztosítják. 
 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
Hátrányos megkülönböztetésről, jogellenes elkülönítésről az oktatás, képzés területén, illetve 
intézményeken belüli és közötti szegregációról nincs tudomásunk. 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 

 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a 
nappali oktatásban 

tanév 

8. évfolyamot 
eredményesen 

befejezettek száma / 
aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 

fő % 

2013/2014 42 100 

2014/2015 51 100 

2015/2016 51 100 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, 
tankerületi adatok 

 
A kapott adatok szerint a harkányi általános iskolába járó gyermekek 100%-a befejezte a 8. 
évfolyamot a vizsgált időszakban. 
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4.4.14. számú táblázat Kompetenciamérési adatok 
Kitaibel Általános, Gimnázium és Alapfokú Művészoktatási Intézmény 
 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 

Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Szövegértés 

6. évfolyam 1482 1483 1466 1465 1472 na 1472 na na 

8. évfolyam 1542 1583 1512 1577 1536 na 1567 na na 

10. évfolyam                 

Matematika 

6. évfolyam 1510 1498 1439 1486 1551 na 1489 na na 

8. évfolyam 1538 1622 1510 1601 1642 na 1612 na na 

 
A kompetencia felmérési adatok szerint a harkányi általános iskolába járó gyermekek a 6-10. 
évfolyamban mind szövegértés, mind a matematika tekintetében megközelítik vagy elérik az országos 
átlagot az utóbbi 4 évben. 
 

4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

 

tanév 

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 
(érettségit adó 

képzés) (%) 

Szakiskolai képzés 
(%) 

Speciális 
szakiskola (%) 

Nem tanult 
tovább (%) 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanul

ók 
köréb

en 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanul

ók 
köréb

en 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanul

ók 
köréb

en 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanul

ók 
köréb

en 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanul

ók 
köréb

en 

2008/2
009 

42 0 26 0 30 100 2 0  na  na 



51 
 

2009/2
010 

47 0 26 0 27 100  0 0  na   na 

2010/2
011 

46 0 24 0 28 100 2 0 na   na 

2011/2
012 

52 0 22 0 21  100 5 0  na  na 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, 
tankerületi adatok       

 
Az utóbbi 4 évben a Harkányban 8. évfolyamot végzettek közel fele tanul tovább gimnáziumban, 

egynegyedük szakközépiskolában, és egynegyedük szakmunkásképzőben, elenyésző számban 

speciális középfokú intézményben folytatják tanulmányaikat. A továbbtanulók kapcsán nem találtunk 

adatot a hátrányos helyzetre vonatkozóan. 

 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

tanév 

tanodai 
progra

m 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a 

tehetséggondoz
ó program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a 

nyári 
tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a 

Alapfokú 
művészetoktatá

s 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a 

2008/200
9 

0 0 60 8 és 0 120 25 és 2 178 40 és 1 

2009/201
0 

0 0 65 5 és 3 130 30 és 5 165 35 és 0 

2010/201
1 

0 0 70 8 és 3 135 25 és 1 162 35 és 1 

2011/201
2 

0 0 80 10 és 3 140 35 és 3 154 32 és 1 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, 
tankerületi adatok     

 
A vizsgált időszakban a hátránykompenzáló programok az alábbiak voltak: tehetséggondozó program, 
nyári táboroztatás, alapfokú művészetoktatás. A tehetséggondozó programban 2008-ban 60, míg a 
2011/2012-es tanévben 80 gyermek vett részt, ez több, mint 30%-os növekedés. A nyári táborozók 
száma is növekedett a vizsgált időszakban mintegy 20 fővel, azaz 18%-kal. Az alapfokú 
művészetoktatásban részt vettek száma viszont csökkenést mutat, a csökkenés mértéke mintegy 
12%. A tehetséggondozó programban részt vettek 16%-a hátrányos helyzetű volt 2008-ban, ez az 
arány 12,5%-ra csökkent 2012-ra. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az utóbbi évben 3 fő volt 
a tehetséggondozó programban. A nyári táborokban részt vettek 20-25%-a hátrányos helyzetű, és 
alig 2%-uk halmozottan hátrányos. Az alapfokú művészetoktatásban a hátrányos helyzetű gyermekek 
aránya 22% volt 2008-ban, 2012-re 20%-ra csökkent. Ebben a hátránykompenzáló programban részt 
vettek közül mindössze egy fő volt hátrányos helyzetű. 
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Ide sorolható az ingyenes intézményi étkezés és tankönyvellátás, mint azt korábban említettük.  
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az iskolán kívüli szabadidő aktív eltöltése 
lehetőségeinek bővítése 

ifjúsági programok szervezése, közösségi tér 
létrehozása és fejlesztése 

A gyermekek, mint a jövőben veszélyeztetett 
csoport környezettudatosításának fejlesztésére 
jelenleg nincs lehetőség 

környezet-tudatosságot fejlesztő programok 
szervezése 

hátrányos helyzetű gyermekeknek jelenleg nincs 
lehetőségük kirándulásra, üdülésre idegen 
nyelvterületen 

üdültetés megszervezése 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
Harkányban a 2011-es adatok statisztikai adatok alapján a 4160 fő lakosságból 2185 fő volt a nő. A 
munkavállalási korú nők száma (jelen esetünkben ez a 15-64 éves korosztály) 1429 fő. Ebből az 
adatok szerint 655 fő a foglalkoztatott, a munkanélküliek száma 114 fő volt 2011-ben a nők közül. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2012 na na 662 711 71 79 

2013 na na 604 699 93 74 

2014 na na 611 629 79 80 

2015 1332 1388 611 655 94 114 

2016 1382 1421 na na na na 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
 
 

A gyűjtött adatokból kitűnik, hogy 2015-ben a munkavállalási korú nők 47%-a foglalkoztatott. 
Viszont javul ez az arány, ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg a munkavállalási kor 15-64 év között 
van meghatározva. A 15-18 évesek általában nem dolgoznak, nappali oktatási intézményben 
tanulnak, illetve a 60 év felettiek valamilyen nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, így nem jelennek 
meg sem a foglalkoztatottak között, sem az álláskeresők között. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Nincs információnk a nők részvételéről foglalkoztatást segítő és képzési programról. Egy típusú 
képzési program zajlik Harkányban jelenleg, Európai Uniós nyelvi képzés, és ez férfiak és nők számára 
ugyanúgy rendelkezésre áll, minimális önerővel minden 18 év felett magyar állampolgár jelentkezhet 
erre a képzésre, aki nem vesz részt nappali képzésben. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal rendelkezésre álló adataiban nem találtunk gyűjtött adatokat az 
álláskeresők iskolai végzettségére vonatkozóan, nemek szerinti bontásban. Vélt adatok és 
tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy az alacsony iskolai végzettségű nők a valóban alacsony 
iskolai végzettséget igénylő munkakörökben, mint például konyhalány, el tudnak helyezkedni a 
Harkányban nagy számban működő szálláshelyeken, ahol nagyobb forgalmat bonyolítanak le. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

Harkányban a foglalkoztatás területén nőket ért hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk. 
 
Az Önkormányzat Közfoglalkoztatási programjaiban nőket és férfiakat megkülönböztetés nélkül 
alkalmaz, beleértve a munka- és védőruházatot, valamint a munkabér összegét, a különböző 
juttatásokat. 
A közszférában foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak bérezésében nincs eltérés, 
juttatásaikat a rájuk vonatkozó törvények állapítják meg. 
 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 
családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek 
vizsgálata. 
 
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - 
különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi 
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában.  
 
Bölcsőde   
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 
 
Családi napközi 
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, 
továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az 
iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, 
nem közoktatási célú ellátása. 
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 
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Családi gyermekfelügyelet 
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját 
otthonában. 
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. 
 
Házi gyermekfelügyelet 
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes 
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem 
vagy csak részben tudja megoldani. 
 
Alternatív napközbeni ellátás 
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, 
- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint 
egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 
- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított 
nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik 
az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel. 
 
 
Óvoda 
 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen 
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)11 
 
Harkányban 175 gyermeket 7 csoportba befogadó Óvoda működik, és a 4. fejezetben említettük, 
hogy a harkányi 3-6 éves korú gyermekeket igény szerint 100%-ban el tudják látni. Bölcsőde, családi 
napközi, házi gyermekfelügyelet –intézményesített formában -nem működik Harkányban. Bölcsőde 
és családi napközi lehetőségek –amennyiben az anya a 3 év alatti gyermekét szeretné elhelyezni, 
mert vissza megy dolgozni- legközelebb Siklóson elérhetőek. A közintézmények tekintetében az 
Önkormányzat részéről elmondható, hogy nem zárkózik el a rugalmas munkaidőtől bizonyos 
munkakörök esetében. 2013-ban az Önkormányzat elnyert egy TÁMOP-os pályázatot, melynek 
pontosan az a célja, hogy a munkahelyet és a magánéletet összehangolja. Több lakossági fórum 
megtartásával szeretné feltérképezni az Önkormányzat, hogy például igény van-e arra, hogy a 
közintézmények nyitvatartási, ügyfélfogadási idejét az anyák szempontjaihoz igazítsa. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. Harkányban 
működik védőnői szolgálat az Egészségházban. 2 védőnő látja el a harkányi és a vonzáskörzetbe 
tartozó települések anyáit és gyermekeit tanácsokkal. Munkájuk lényege a tanácsadás, de az 
egészségmegőrzés preventív munkájában is nagy felelősségük van. A családtervezéssel, 
gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása a családok látogatásakor illetve a kötelező szűrések 

                                                           
11 Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt. 
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kapcsán a gyermekorvos látogatásakor. E szolgáltatásokhoz történő hozzáférés minden igénylő 
számára biztosított. 
A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítja Harkány 
Városa a gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 
családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz történő hozzáférésről ld. a 3.6. pontot. 

 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 
0-2 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 2 92 46 

2013 2 96 48 

2014 2 98 49 

2015 2 103 52 

2016 2 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   

 
Táblázatunk csak a harkányi gyermekek számát mutatja, de a vonzáskörzetből adódóan a védőnők 
kb. ennek a kétszeresét látják el. A 2012. évi adatok nem állnak rendelkezésre, de a tendenciából 
becsülni tudjuk, hogy a 0-2 éves gyermekek száma Harkányban kb. 81. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv 
tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelen leg a 
Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás.  
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 
megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns 
paragrafusai vonatkoznak. 
 

5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges feljelentések 
száma 

bírósági ítélet 

2011 2 2 1 

2002 3 3 1 

2013 3 0 1 

2014 0 1 0 

2015 1 1 0 

2016 1 1 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés   

[D4] megjegyzést írt: rendőrségtől megkérdezni? 
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A Siklósi Rendőrkapitányságtól kapott adatok szerint ebben az évben egyetlen riasztás történt családi 
viszályhoz Harkányban. Ugyanakkor fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a táblázatban csak azok az 
esetek vannak számszerűsítve, mely esetek bűncselekménnyé váltak. A feltárt esetek száma igen 
alacsony a lakosság számához viszonyítva. Azonban nem lehet tudni, hogy milyen mértékű a látencia.  
 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

 5.5. számú táblázat Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Harkányban nincs anyaotthon, 50 km-es körzetben Bólyban, Máriakéménden és Pécsett található. 
Nincs tudomásunk arról, hogy ezekben az anyaotthonokban harkányi lakóhellyel rendelkező anyák 
lennének. 
 
E témakör vonatkozásában ld. még a természetbeni szociális ellátásokról szóló 3.3. pontot, a 
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokhoz történő hozzáférésről szóló 3.6. pontot. 
 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi közéletben jelenleg több nő is jelen van. A Képviselő-testület 7 tagjából kettő képviselő nő. 
Jelenleg a Harkányi Kulturális és Sportközpont megbízott vezetője, és az Óvoda intézményvezetője is 
nő. Egy felnőtt háziorvos és a gyermekorvos is nő. A Horvát illetve a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatok elnökei is nők. Mindezek is alátámasztják azt az állításunkat, hogy Harkányban nem 
valósul meg a közéletben a nők hátrányos megkülönböztetése. 
 

[D5] megjegyzést írt: Villányi Családsegítőtől információt kérni. 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

 
Harkányban a nők általában ugyanúgy, mint az ország bármely területén hagyományos szerepet 
töltenek be a családokban: anyák, feleségek, ugyanakkor többségében munkahellyel rendelkezők is, 
akiknek ott ugyanúgy helyt kell állniuk. A kisgyermekes anyukákra fokozottabb terhelés hárul, hiszen 
a család ellátását kisgyermekük gondozása mellett kell elvégezniük, ugyanakkor közintézményekben 
is számos dolgot el kell intéznie, Jelenleg egyetlen kezdeményezésről tudunk, mely a nők életét is 
megkönnyítheti, az Önkormányzat által elnyert TÁMOP pályázat a munkát és a magánéletet próbálja 
meg összehangolni, ez az idősekre ugyanúgy vonatkozik, mint például a nőkre, illetve kisgyermekes 
anyukákra. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

HEP fórumon meghatározott problémák 
rögzítése 

HEP fórumon felmerült megoldási javaslatok 
rögzítése 

A nőket ért erőszak körében ismertté vált esetek 
száma nagyon alacsony a lakosság számához 
viszonyítva. Előfordulhat, hogy ennél jóval 
magasabb a látens családon belüli erőszakos 
cselekmények száma. 

 
Célszerű együttműködést létrehozni a családon 
belüli erőszak felderítésére 

A nők egy jelentős részének háztartási, 
gyermeknevelési ismeretei a térségben működő 
családsegítő szolgálat véleménye alapján nem 
kielégítő, így célszerű közösségépítő, csoportos 
foglalkozást, ismeretbővítést megcélzó program 
megszervezése 

Olyan programok felkutatása, amely a nők 
háztartási ismereteit, a kismamák 
gyermekgondozási, nevelési ismereteit bővíti 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 

 
A Harkányban élő idős emberekre kétféle életvitel jellemző. A terehegyi városrészben - amely egy 
falusias övezet - élők többsége falusias életvitelt folytatnak, kertjeikben dolgoznak, itt inkább 
jellemző a többgenerációs együttélés, mely miatt az idősebbekre hárul a háztartás vitele, és a ház 
körüli teendők. A város többi részében élők jobban be vannak kapcsolódva a városi életbe. Egyébként 
az idősekre jellemző Harkányban, hogy részt vesznek a hagyományos rendezvényeken, egy részük 
kifejezetten aktívan.  
2012-ben 1231 fő nyugdíjas élt Harkányban (ez nem csak a 64 év feletti korosztály), mely az 
össznépességnek a 29,5%-a, vagyis majdnem egyharmada. Az nyugdíjasok számának változásában 
szignifikáns tendencia nem állapítható meg.   
 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás. 
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Öregségi nyugdíjra jogosultak köre: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény (Tny.) 
rendelkezései alapján a nyugdíjkorhatár születési évhez kötött, az 1957-ben és az után születettek 
számára jelenleg betöltött 65. életév az öregségi nyugdíj kezdete. Az ez előtt született személyek 
esetén fokozatosan, betöltött 62. életévig válik valaki öregségi nyugdíjra jogosulttá. 
Nyugdíjszerű ellátások:  

a./ saját jogon járó ellátások: rokkantsági nyugdíj, foglalkoztatáspolitikai nyugdíjak, baleseti 
rokkantsági nyugdíj 
b./ hozzátartozói ellátások: Ideiglenes özvegyi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői 
nyugdíj, ideiglenes baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj, baleseti árvaellátás, 
baleseti szülői nyugdíj 

 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 
nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő 
férfiak száma 

nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2013 497 705 1202 

2014 492 718 1210 

2015 487 720 1207 

2016 482 735 1217 

2017 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
Harkányban 2016. évi adatok a legfrissebbek a nyugdíjasok ellátására vonatkozóan. Az összes 
nyugdíjasok száma nagyjából stagnál. A nők aránya magasabb, mint a férfiaké, minegy 30%-kal.  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a 64 év felettiek milyen arányban foglalkoztatottak 
Harkányban. 
 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 
Harkányban nem működik idősek foglalkoztatását támogató program. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 

A közösségi közlekedést tekintve elmondhatjuk, hogy Harkányban helyi járat nincs. Az Önkormányzat 
2013. augusztusában indított szociális buszjáratot, hogy a terehegyi városrészről az időseket, 
rászorulókat Harkány belvárosába szállítsa bevásárolni, orvoshoz elmenni, gyógyszertárba receptet 
kiváltani, stb. A járat 18 fő szállítására alkalmas, heti 3 alkalommal jár. 
A távolsági buszjáratokat tekintve buszmegálló 14 db van Harkányban Pécs, Drávaszabolcs és Siklós 
felé, és egy Autóbusz-pályaudvar. Vonat nem 



59 
 

 közlekedik Harkányt érintően, egy nem működő vasútállomás van.   
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Mint korábban említettük Harkány szociális alapellátását, így az idősek nappali ellátását a Villányi 
Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás látja el 2014. óta. Korábban érvényes működési 
engedéllyel működött az ÖNO, de az épület állagmegóvására és a törvény által előírt közegészségügyi 
feltételek biztosítására az Önkormányzatnak nem volt forrása, így a nappali ellátás megszűnt 
helyben.  A harkányi idősek a kistérségi megállapodás szerint elvileg a villányi telephelyre tudnának 
járni, de tudomásunk szerint azt nem veszik igénybe. 
 
A fentiek mellett az elemző részben foglaltak alapján jól látható, hogy Harkány népessége öregszik. 
Ahhoz, hogy az idősek is hozzáférhessenek az egészséget megőrző programokhoz, a kötelező 
alapellátásokon kívül célszerű új, szűrővizsgálatokat, mentálhigiénés szolgáltatást is biztosító 
programokat, tervet létrehozni. Ennek megoldása, fejlesztése nem csak az idősek egészségének 
megőrzéséhez járulhat hozzá, hanem a háziorvosi praxis gyakorlásáról is terhet vehet le.  
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

év 
65 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban 
részesülő időskorúak 

száma 

fő fő % 

2013 940 0 0% 

2014 1003 0 0% 

2015 1060 0 0% 

2016 1112 0 0% 

2017 n.a. 0 n.a. 

 
 
A 65 év feletti lakosok száma évről évre nő, 2016. évben 1112 fő volt. Nappali ellátásban egy fő sem 
részesül. Nyugdíjas klub viszont működik Harkányban, az idősek önmaguk működtetik, nagyon 
csekély mértékben az Önkormányzat anyagilag támogatja működésüket, illetve kedvezményes 
szállítási lehetőséget biztosít részükre igény esetén. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Harkányban számos rendezvényt tartanak, ezek a helyi hagyományokhoz kapcsolódó városi, vagy 
turisztikai rendezvények, általában szabad téren, a Zsigmondy sétányon megépült szabadtéri 
színpadnál zajlanak, bárki részt vehet ezeken, így az idősek is. Az idősek által működtetett 
hagyományőrző (Harka Dalkör) rendszeresen fellép ezeken a rendezvényeken. A Kulturális- és 
Sportközpont a Dalkör részére helyiséget biztosít a próbák illetve az együttlétek idejére. Ugyanígy a 
nyugdíjas klubnak is biztosítva van a havi alkalmakra a helyiség, ahol összejönnek rendszeresen.  
 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Szűk körű felmérés alapján mondható, hogy a 65 év feletti korosztályból nagyon alacsonyra tehető 
azoknak a száma, akik rendelkeznek informatikai jártassággal, vagy rendszeresen használnák a 
számítógépet.  
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Az idősek korosztálya vonatkozásában a településen 2018. január 01. napjától 2019. december 31. 
napjáig megvalósításra kerülő EFOP 3.7.3-16 Pályázat keretén belül lehetőséget kívánunk biztosítani 
arra, hogy az egyébként nem feltétlenül az e korosztályt megcélzó önfejlesztési, ismeretszerzési 
programokban részt tudjanak venni. A projektben megjelölt oktatások a célcsoport vonatkozásában 
elsősorban számítógépes ismeretek szerzése; tudatos pénzügyi magatartás kialakítása; angol és 
német nyelvi szakkör; gyógytorna; kompetenciafejlesztés keretén belül az önismeret, 
konfliktuskezelés, illetve kommunikáció fejlesztése; szőlészeti- és borászati ismeretterjesztés; 
környezetvédelmi szemléletformálás; sakktábor; közösségi konfliktuskezelő tábor pingponggal; 
szobrászati- és festészeti művészeti csoport létrehozása; irodalmi klub; főző klub; valamint egy több 
előadássorozatból álló szabadegyetem megszervezése. A tervezett programokból jól látható, hogy az 
azokon való részvétel az élet számos területére kiterjed, a holtig tartó tanulás szellemében nemcsak 
ismeretterjesztő, szemléletformáló eredménnyel jár, hanem aktív közösségépítő funkciót is szolgál. A 
fentiek mellett nem elhanyagolható, hogy a programokon való részvétel lehetőséget biztosít arra, 
hogy az idősebb korosztály tagjai találkozzanak egymással. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A házi segítségnyújtás helyi rendszere nem 
kielégítő 

önkéntesek, diákok bevonása a házi 
segítségnyújtás rendszerébe 

nincs az idősek tekintetében releváns oktatási, 
ismeretszerzési lehetőség 

igények felmérése, adatgyűjtés, támogató 
programok feltérképezése, megvalósítása 

A háziorvosi ellátáson kívül nincs egyéb, 
rendszeres szűrővizsgálatot biztosító program 

Olyan támogatott, egészségügyi program 
feltérképezése, amely az általános ellátáson kívül 
ingyenesen hozzáférhető az idősebb korosztály 

részére 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Fogyatékosság fogalma: fogyatékos személy az, aki érzékszervi – így különösen látás-hallásszervi –  
mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi 
életben való aktív részvétel során. A fogyatékosság meghatározásáról a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezik.  
 
A Harkányban élő fogyatékosok pontos számáról nincs adatunk, de feltételezzük, hogy a 
fogyatékosok valamilyen szociális ellátásban részesülnek, így az ellátórendszerben láthatókká válnak, 
így a számukat illetően támaszkodhatunk a táblázatokban szereplő adatokra, melyek nagyrészt  
rendelkezésre állnak. 
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2013 190 na 

2014 177 na 

2015 164 na 

2016 168 na 

2017 n.a. na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
Fenti táblázat elkészítéséhez az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülőket 
illetően nem állt rendelkezésünkre adat, így a megváltozott munkaképességűek számára tudunk  
alapozni. A megváltozott munkaképességűek közül az ellátásban részesülők száma drasztikusan 
csökkent 2016-ra, a korábbi Esélyegyenlőségi Program vizsgálati időszakához képest kevesebb, mint a 
felére. Ennek elsődleges oka, hogy megváltoztak a megváltozott munkaképességűek ellátásaira 
vonatkozó szabályozások, ezért kikerültek sokan ebből a körből, viszont vélhetően valamilyen más 
ellátást, más néven, más jogcímen kapnak. 
 
 b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
A foglalkoztatási törvény szempontjából megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy 
szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-
megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A törvény hatálya tehát kiterjed 
valamennyi fogyatékos, illetve a foglalkoztatást hátrányosan befolyásoló egészségkárosodást 
szenvedett személyre, függetlenül attól, hogy munkaképességének csökkenése milyen mértékű. 
 
A tartósan egészségkárosodottak, valamint a fogyatékossággal élők elsődleges jövedelmi forrása a 
rokkantsági nyugdíj vagy a rokkantsági járadék. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve 
fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak. 
Megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatásban történő alkalmazására az 
önkormányzatnak nincs lehetősége, hiszen a megváltozott munkaképességűek mindegyike 
rendelkezik ellátással, így nem minősül aktív korú, ellátatlan személynek. 
 
2011. évben jelent meg a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. 
törvény, melynek értelmében az addigi rokkantsági ellátásokban részesülők egészségi állapotának, 
illetve jogosultságának országos felülvizsgálatára került sor. A felülvizsgálat következtében jelentősen 
csökkent a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma országos szinten. 
Harkányi fogyatékos személy a vizsgált időszakban nappali ellátásban nem részesült. 
 
Nincs tudomásunk arról, hogy a fogyatékkal élőket hátrányos megkülönböztetés érné a foglalkoztatás 
területén.
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7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások 
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falugondnoki vagy tanyagondnoki 
szolgáltatás 

0 0 0 0         0 0 0 0         0 0 0 0         

étkeztetés 1 1 1 1         0 0 0 0         0 0 0 0         

házi segítségnyújtás 1 1 1 1         0 0 0 0         0 0 0 0         

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 0 0 0 0         0 0 0 0         0 0 0 0         

családsegítés 1 1 1 1         0 0 0 0         0 0 0 0         

közösségi ellátás szenvedélybetegek 
részére  

0 0 0 0         0 0 0 0         0 0 0 0         

közösségi ellátás pszichiátriai betegek  
részére 

0 0 0 0         0 0 0 0         0 0 0 0         

támogató szolgáltatás 0 0 0 0         1 1 1 1         0 0 0 0         

nappali ellátás 1 1 1 1         0 0 0 0         0 0 0 0         

Forrás: helyi adatgyűjtés                         



63 
 

 
 
Fenti táblából megállapíthatjuk, hogy a fogyatékkal élők részére Harkányban a szociális alapellátások 
közül a szociális étkeztetés, illetve családsegítés szolgáltatások elérhetők. Idősek nappali ellátást 
illetően Harkányban nincs telephely, legközelebb ez a szolgáltatás Siklóson érhető el a Kistérségi 
Társulás szervezésében. Támogató szolgálat a Kolping Támogató Szolgálattól igényelhető. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Harkányban nem tudunk ilyen programokról, vagy szolgáltatásokról, mely a fogyatékosok életvitelét 
támogatná. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli 
ellátás 

Fogyatékos személyek száma 

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 0 

Rendszeres szociális segély 4 

Lakásfenntartási támogatás 11 

Ápolási díj 6 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 0 

Természetbeni ellátás   

Egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre 
kérdezünk, akik az önkormányzat 
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ 
kártyát az OEP-től.  

0 

Közgyógyellátás 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon 
jár, nem fogyatékos személyek 
rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel 
a településen élő  fogyatékos személyek 
számának megállapítása nehéz, ez az adat 
is fontos mutató lehet.   

22 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Más jogszabályok alapján nyújtott 
ellátások 

  

Fogyatékossági támogatás n.a. 

Rokkantsági járadék n.a. 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 0 

Közlekedési kedvezmény 20 

Személygépkocsi szerzési kedvezmény n.a. 
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Parkolási igazolvány 27 

Forrás: helyi adatgyűjtés  
 
Az Önkormányzat által fogyatékosok részére nyújtott ellátások közül 2012-ben 4 személy szociális 
segélyt, 11 fő lakásfenntartási támogatást kapott, 6 fő ápolási díjban részesült. 
A közgyógyellátásban részesültek közül 22 fő volt fogyatékkal élő, közlekedési kedvezményt 20 fő 
vett igénybe. 
Az Önkormányzat igyekszik a rendelkezésére álló összes lehetőséggel támogatni a rászorultakat, így a 
fogyatékkal élőket is. 
 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Akadálymentesítettség szempontjából nem mondható el lefedettség a harkányi közintézményeket 
tekintve. A legfőbb közintézmény az Önkormányzat, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal épülete 
nincs akadály mentesítve, és infokommunikációs eszközökkel sincs ellátva. A Gyógyfürdőkórház 
akadálymentesített, kerekesszékkel megközelíthető, lift és mozgáskorlátozottak részére WC 
rendelkezésre áll. A Művelődési Háznál és az Egészségháznál csak rámpa van. 
A Gyógyfürdőben rendelkezésre áll 2 db lift, és mozgáskorlátozottak részére WC. A feljáróknál rámpa 
van, illetve az elmúlt években került beszerzésre egy rokkant kocsi emelő, amellyel az egyik 
gyógymedencét igénybe tudják venni. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 



65 
 

7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezető 

sáv 
Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó 
Rámpa 

Hangos 
tájékoztatás 

Indukciós hurok 
Tapintható 
információ 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

oktatási 
intézmények 

alapfok I N N I N N N N N 

középfok                   

felsőfok                   

egészségügyi 
intézmények 

fekvőbeteg 
ellátás  

I N I I N N N N N 

járó beteg 
szakellátás 

I N I I N N N N N 

alapellátás N N N I N N N N N 

kulturális, művelődési 
intézmények 

N N N I N N N N N 

önkormányzati, közigazgatási 
intézmény 

N N N N N N N N N 

igazságszolgáltatási, rendőrség, 
ügyészség 

N N N N N N N N N 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

I N I I N N N N N 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok civil szervezetei    



A Rendőrség épülete sem akadálymentesített. A Szociális Otthonban rámpa és lift van, illetve 
mozgáskorlátozottak részére mosdó. Egyetlen középületben sem valósul meg az infokommunikációs 
akadálymentesítettség. 
Az Óvoda illetve az Iskola épületénél rámpa van. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezet

ő sáv 
Mozgáskorlátozotta

k részére mosdó 
Rámpa 

Hangos 
tájékozta

tás 

Indukci
ós 

hurok 

Tapinth
ató 

informá
ció 

Jelnye
lvi 

segíts
ég 

Egy
éb 

A foglalkoztató neve 
és a foglalkoztatás 
jellege 

I N I I N N N N   

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást 
végző vállalkozásoknál      
 
Az egyik legnagyobb munkáltató, a Gyógykórház adatait vettük figyelembe a fenti tábla során. Ezek szerint a 
Kórház rendelkezik lifttel, rámpával, illetve mozgáskorlátozottak részére mosdóval.  
A Gyógyfürdőben 2 db lift, rámpa, mozgáskorlátozott WC, illetve a gyógymedencébe rokkant kocsi 
beemelővel rendelkeznek. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben 

  

Igen/nem 

Lif
t 

Vakvezet
ő sáv 

Mozgáskorlátozott
ak részére mosdó 

Rámp
a 

Hangos 
tájékoztatá

s 

Indukció
s hurok 

Tapinthat
ó 

informáci
ó 

Jelnyelv
i 

segítsé
g 

Egyé
b 

Közterület 
(utca/járda, 
park, tér) 

N N N N N N N N N 

Helyi és 
távolsági 
tömegközleked
és N N N N N N N N N 

Buszpályaudvar, 
buszvárók N N N N N N N N N 

Vasútállomás                   

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától 
és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől 
 
A közterületek nincsenek akadálymentesítve. Sem vakvezető sáv, sem infokommunikációs eszközök nem 
vehetők igénybe közterületen. A közlekedés során is azt tapasztaltuk, hogy a buszokra kerekes székkel 
közlekedő, vagy súlyosabban mozgáskorlátozott nem tud felszállni a magas rámpa miatt. A buszpályaudvar 
és a buszvárók sem akadálymentesítettek. A Vasútállomás jelenleg nem üzemel. 
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Harkányban nem áll rendelkezésre fogyatékosok számára helyi szolgáltatás, sem speciális közlekedési 
megoldás, sem fogyatékosok nappali intézménye. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

A településen nincs tudomásunk pozitív diszkriminációról 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

a közintézmények akadálymentesítése során a 
település ért el eredményeket, de a 

közintézmények egyelőre csak részben 
akadálymentesítettek 

pályázati források keresése az épületek 
akadálymentesítésére 

A helyi egészségügyi alapellátás bővítése 
szükséges a szellemi- és testi fogyatékkal élők 

ellátása, fejlesztése tekintetében 

Egészségügyi alapellátás bővítése a 
meghatározott problémakör vonatkozásában 

HEP fórumon beazonosított probléma HEP fórumon megjelölt megoldási stratégia 

 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
A Fontos Vagy Nekünk Egyesület 2012. decemberében alakult. Működési területe Siklós-Villány-Harkány 
térsége. Legfőbb tevékenysége az esélyegyenlőség szempontjából meghatározó célcsoportokkal való 
együttműködés, az ő segítésük, esélyegyenlőségük biztosítása (tevékenysége bővebben lásd: 
www.fontosvagynekunk.hu). Rövid működése alatt már meghatározó eredményeket tud felmutatni az 
egyesület. Húsvét hetében nyilvános passiójátékkal kedveskedtek a működési területükön élőknek, 
melynek bevételéből rászoruló családokat támogattak. Sorra látogatták a működési területen lévő szociális 
intézményeket, ahol az otthonok lakóinak adtak színvonalas zenés-verses műsort. A programsorozatot a 
Nagytótfalui Református templomban tartott jótékonysági koncert zárta. 2013. év májusában 200 rászoruló 
gyermeknek tartottak élménydús gyermeknapot Nagyharsányban, ahol egész napos ellátásban és kisebb 
tartós élelmiszercsomagban is részesültek a gyerekek. Megvalósult már szintén rászoruló gyermekek 
táboroztatása Nagytótfaluban, több napos karácsonyi vásár kulturális programokkal színesítve Siklóson. 
Folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket, megragadva minden alkalmat a rászorulók (családok, 
gyerekek, idősek stb.) támogatására.  
 
Siklósi telephellyel működik az Új Esély Közhasznú Egyesület, és a siklósi kistérségből, így Harkányból is 
fogad olyan ügyfeleket, akik a munkaerő-piaci problémáikkal keresik meg őket.  
 

[D6] megjegyzést írt: felülvizsgálni 
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Harkányban önsegítő szerveződés működik, alapítványi rendszerben. A Művelődési Ház ad otthont az 
évente rendszeresen megrendezésre kerülő Alapítványi Bálnak, amely az Általános Iskola, az Óvoda, a 
Sportkör, és a Könyvtár javára, forgórendszerben juttatja az alapítványi összeget. 
 
Harkányban több kultúrát, hagyományt őrző önszerveződés van. Ezeknek a szerveződéseknek nem csak a 
hagyományok megőrzése a célja, hanem az örömteli közösségi élet megteremtése, megőrzése is. 
 
A Harkányi Turisztikai Egyesület 2007-ben jött létre. Az Egyesület célja, hogy segítse a harkányi turisztikai 
szolgáltatókat a minél sikeresebb és hatékonyabb működésben. Az Egyesület pályázatokon nyert 
eszközeivel, szakmai dokumentációk elkészítésével, prospektusokkal, kiadványokkal segíti a vállalkozásokat 
abban, hogy minél több vendéget vonzzanak Harkányba, így a befolyt adókkal hozzá tudnak járulni Harkány 
gazdasági helyzetének javulásához, és a befolyt adók visszaforgatásával az Önkormányzat meg tudja 
valósítani a város infrastrukturális és jóléti fejlesztéseit. 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 
Harkány Város Önkormányzata jó kapcsolatot ápol a nemzetiségi önkormányzatokkal, segíti azok munkáját. 
A Horvát és a Német nemzetiségi önkormányzat vezetői aktívan részt vesznek a város kulturális életében, 
és segítik az Önkormányzat munkáját. Az Önkormányzat jó partnerségi viszonyban van a Turisztikai 
Egyesülettel, és szívesen együttműködik minden olyan civil szervezettel, mely céljaival Harkány 
felemelkedését segíti elő. Az Önkormányzat kiegyensúlyozott viszonyt ápol az egyházi szereplőkkel is. 
Minden évben egy alkalommal megrendezésre kerül, és nagy sikernek örvend a Horvát-nap (Táncház), 
illetve a Német Nemzetiségi Est. 
 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Harkány a vonzáskörzetében számos önkormányzattal partnerségi, illetve feladat-ellátási kapcsolatban van. 
Így pl. 12 település Önkormányzattal együttműködik az orvosi ügyelet ellátásában, szintén intézményi 
társulásban tartja fenn az általános iskola és óvoda működését. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Az egyes nemzetiségek –az alacsony számú közösségeikből fakadóan is- szoros kapcsolatot tartanak fenn 
egymással. A családok jól ismerik egymást, összetartóak, és segítik egymást. Rendszeresen összejárnak a 
kisgyermekes családi, baráti társaságok, és tudnak egymásra támaszkodni személyes probléma esetén is.  
Mindhárom nemzetiségi önkormányzat partnerséget vállalt az esélyegyenlőségi program intézkedéseinek 
megvalósításában, és a program készítésében. 
A településen működő nemzetiségi önkormányzatok tehát ápolják az általuk képviselt nemzetiségek 
hagyományait, részt vesznek a város közösségi életében, rendezvényeket szerveznek és gyakorolják a 
nemzetiségek jogairól szóló törvényben a nemzetiségeknek biztosított egyetértési és véleményezési 
jogokat. 
 
A harkányi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2002. évi választások után alakult, jelenleg 4 testületi tagból 
áll. Mind a négy fő horvát anyanyelvű, beszéli és használja a nyelvet. A horvátság Harkányba az évek során 
költözött be a környező horvát településekből valamint nagy része a Drávamentéről. A beköltözött lakosság 
legtöbbje beszéli anyanyelvét és őrzi szokásait, hagyományait. Minden hónapban egyszer klubdélutánt 
szerveznek, ahol meghívott előadók irodalmi, népismereti előadásokat tartanak, valamint népszokásokat, 
hagyományokat elevenítenek fel, gyakorolják anyanyelvüket. Három éve alakították meg vegyes kórusukat, 
melynek kb. 18 állandó tagja van. Évente 10-15 alkalommal lépnek fel úgy szűkebb környezetünkben, mint 
Horvátországban. Rendszeres szereplői Harkány város rendezvény sorozatának, mint pl: Gasztronómiai 
Fesztivál, Szüreti Fesztivál. Kórusuk eredeti népviseletben lép fel. Sokan otthonról a nagyszülőktől hozták a 
népviseletet, akik pedig nem rendelkeztek vele, azok számára pályázaton elnyert támogatásból készítették 
el. 
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Törekednek arra, hogy anyanyelvükön ne csak beszélgessenek, énekeljenek, táncoljanak, hanem 
imádkozhassanak, és misét hallgassanak. 15. éve minden hónap utolsó péntekjén horvát szentmisét 
tartanak a helyi katolikus templomban. Vegyeskórusukkal itt is helyt állnak, ahogy a Város kulturális 
rendezvényein. Kisebbségük aktivitása nem csak felnőttekre terjed ki. Helyi általános iskolánkban horvát 
nyelvet is oktatnak, heti három alkalommal. Több mint 60 diák tanulja a nyelvet. Horvát táncokat és 
énekeket tanítanak meg nekik, hagyományaikkal megismertetik őket. A Harkányi Óvodában heti egy 
foglalkozást tartanak horvát nyelven, papír, írószer, mesekönyv ellátásban részesítik őket. A Szociális 
Otthon lakóit is támogatják, illetve a horvát nyelvet tanulókat ingyenes nyelvtankönyvvel támogatják, a jó 
tanulók kedvezményes horvát táborozáson vehetnek részt. 
  
Harkány nem egy tipikusan német nemzetiségek által lakott település. Értjük alatta, hogy nem azon 
települések sorába tartozik, ahová Mária Terézia a török uralom után, betelepítette Németország 
területéről a német ajkú lakosságot. A II. Világháború után Harkányban, alig volt német ajkú lakosság, de a 
kitelepítési dokumentumok szerint egy családot említenek, akik a mai város területéről ki lettek telepítve.  

A ma itt élő német ajkú lakosság az egész ország területéről a németek által lakott településekről került ide, 
leginkább a 60-70-s években, amikor Harkány nagyobb fejlődésnek indult és az ide költözők az 
idegenforgalomban látták a lehetőségét annak, hogy házaikat a turistáknak kiadva jussanak plusz 
bevételekhez, és itt kamatoztassák az otthonról hozott nyelvtudásukat. A 2006-ban megalakult Német 
Kisebbségi Önkormányzattal megpróbálták ezt a sok helyről érkezett, egy nemzetiséghez tartozó réteget 
összehozni, megismertetni egymással, mert szeretnék pontosan látni, hogy ki az, aki német nemzetiségnek 
vallja magát. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint, Harkányban 247 fő vallotta magát német 
nemzetiségűnek. Aktív tagjaik, akik rendszeresen részt vesznek rendezvényeiken, összejöveteleiken, 70-80 
főre tehető. 
 
Nincsenek feszültségek a nemzetiségek között, tisztelik egymást és egymás hagyományait, látogatják 
egymás nemzetiségi rendezvényeit is. Sok esetben pont két különböző nemzetiség tagja alkot egy párt az 
életben, de baráti társaságoknál is előfordul, hogy több nemzetiség alkot összetartó társaságot.  
Az óvodában (német nemzetiségi csoport), az iskolában lehetőség van a nemzetiségi nyelvek tanulására. 
Azok a családok, akik valamely nemzetiséghez tartozónak vallják magukat, igyekeznek gyerekeiket is 
megtanítani erre a második anyanyelvre, hogy ezzel is erősítsék a nemzetiséghez tartozás érzését. Már kicsi 
korban megtanítják gyerekeiket a nemzetiség táncaira és az egyes ünnepekhez kapcsolódó szokásokra. 
Pedagógusaik is nagy hangsúlyt fektetnek hagyományaik ápolására, megismertetésére, pl. Márton napkor. 
 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Az évente megrendezett Alapítványi Bálon befolyt összeg a gyermekek nevelési, oktatási intézményeire 
fordítódik, illetve kulturális és sporttevékenységekre. 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
A két legnagyobb munkáltató Harkányban, a Gyógyfürdő Zrt, illetve a Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház Nkft. akadálymentesítettsége a legmagasabb szintű Harkányban. A többi for-profit 
szereplőről a helyi esélyegyenlőségi feladat ellátása kapcsán nem rendelkezünk információval. 
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
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a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 
Harkány Város Önkormányzata a HEP előkészítésével kapcsolatos Fórumot megtartotta a témában érintett 
szereplők bevonásával (civil, nemzetiségi, oktatási-nevelési, építési hatósági, szociális és egészségügyi 
alapellátási, fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezete, nyugdíjas klub, idősek önszerveződő köre, stb.). 
Rendszeresen konzultáltunk a bevont partnerekkel személyesen, telefonon, illetve elektronikus levelezés 
útján is. 
A HEP elkészítésében közreműködtek az Önkormányzati Hivatal szociális, igazgatási, műszaki, pénzügyi és 
munkaügyi területen dolgozó köztisztviselői is, illetve a Város Jegyzője. 
Harkány Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottsága megtárgyalta a HEP-et 
és azt elfogadásra javasolta. 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 

 
Az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot a város honlapján közzé fogjuk tenni, így az bárki számára 
megismerhető lesz. A későbbi adatgyűjtésbe, az adatok pontosításába, illetve az intézkedési terv 
végrehajtásában önkéntesek jelentkezését a lakosság részéről elfogadunk. 
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1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. Magas a szakképzettség nélküliek száma 
az álláskeresők között 
 
2. Jelenleg nincs olyan komplex program, 
amely az álláskeresők kompetenciáinak, 
ismereteinek bővítésével segítené a 
térségben való elhelyezkedésüket 

1. Felnőttképzési, átképzési lehetőségek 
feltérképezése 
 
2. A helyben regisztrált álláskeresők 
számára olyan fejlesztő, közvetítő 
programok felkutatása, amely hatékonyan 
segíti elhelyezkedésüket, érvényesülésüket 
a térségben 

Gyermekek 

1. A gyermekek nappali szabadidő aktív 
eltöltése lehetőségeinek bővítése 
2. A gyermekek, mint a jövőben 
veszélyeztetett csoport 
környezettudatosításának fejlesztésére 
jelenleg nincs lehetőség 
3. hátrányos helyzetű gyermekeknek 
jelenleg nincs lehetőségük külföldi 
kirándulásra, üdülésre, 

1. Pályázatok, forrás felkutatása annak 
érdekében, hogy a gyermekek a 
szabadidejüket közösségben, aktívan 
tölthessék el az óvodán/iskolán kívül 
2. A helyi gyermekek környezet-
tudatosságának erősítése lehetőségeinek 
felkutatása helyben szervezett 
programokkal 
 
3. Intézményen belüli lehetőségek 
felkutatása a hátrányos helyzetű gyermekek 
üdültetésére 

Nők  

 
1. A nőket ért erőszak körében ismertté vált 
esetek száma nagyon alacsony a lakosság 
számához viszonyítva. Előfordulhat, hogy 
ennél jóval magasabb a látens családon 
belüli erőszakos cselekmények száma. 
 
2. A nők egy jelentős részének háztartási, 
gyermeknevelési ismeretei a térségben 
működő családsegítő szolgálat véleménye 
alapján nem kielégítő, így célszerű 
közösségépítő, csoportos foglalkozást, 
ismeretbővítést megcélzó program 
megszervezése 
 

 
1. Célszerű együttműködést létrehozni 
a családon belüli erőszak felderítésére 

 
 
 
 
2. Olyan programok felkutatása, amely a 
nők háztartási ismereteit, a kismamák 
gyermekgondozási, nevelési ismereteit 
bővíti 

Idősek 

1. Házi segítségnyújtás nem működik 
megfelelően 
 
 

1. Önkéntesek, diákok bevonása a házi 
segítségnyújtás helyi rendszerébe 
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2. nincs az idősek tekintetében releváns 
oktatási, ismeretszerzési lehetőség 
 
 
3. A háziorvosi alapellátáson kívül nincs az 
idősek által is igénybe vehető, ingyenes 
kiegészítő (szűrővizsgálatok, mentálhigiénés 
szolgáltatás, stb.) egészségügyi program 

2. Az idősebb korosztályt megcélzó oktatási, 
önfejlesztési, közösségteremtő programok 
felkutatása 
 
3. Olyan támogatott, ingyenesen 
hozzáférhető egészségügyi program 
megszervezése, amely az idős korúak által is 
igénybe vehető 

Fogyatékkal 
élők 

1. A közintézmények csak részben 
akadálymentesítettek 
 
2. a helyi egészségügyi alapellátás nem 
nyújt megfelelő segítséget a szellemi- és 
testi fogyatékkal élő személyeknek 

1. pályázati források keresése az épületek 
akadálymentesítésére 
 
2. A helyi egészségügyi alapellátás bővítése 
speciális szakemberekkel, akik megfelelő 
ellátást, fejlesztést tudnak nyújtani a 
fogyatékkal élő személyek részére 
 
 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. Felnőttképzési, átképzési lehetőségek 
feltérképezése 
 
2. A helyben regisztrált álláskeresők 
számára olyan fejlesztő, közvetítő 
programok felkutatása, amely hatékonyan 
segíti elhelyezkedésüket, érvényesülésüket 
a térségben  
 

1.  Önkormányzati dolgozók, Siklósi JH 
Foglalkoztatási Osztály 
Felelős: Jegyző 
 
2. Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, 
Vállalkozók, álláskeresők, Harkányi Turisztikai 
Egyesület, térségi munkaerő közvetítő 
társaságok 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

Gyermekek 

1. Pályázatok, forrás felkutatása annak 
érdekében, hogy a gyermekek a 
szabadidejüket közösségben, aktívan 
tölthessék el az óvodán/iskolán kívül 
2. A helyi gyermekek környezet-
tudatosságának erősítése lehetőségeinek 
felkutatása helyben szervezett 
programokkal 
 
3. Intézményen belüli lehetőségek 
felkutatása a hátrányos helyzetű 
gyermekek üdültetésére 

1. Önkormányzat dolgozói, Óvoda és Általános 
Iskola vezetői, a térségben működő 
civilszervezetek, Harkányi Kulturális és 
Sportközpont 
Felelős: Polgármester, önkormányzat dolgozói, 
Jegyző 
 
2. Óvodavezető, Iskola-igazgató, helyi 
civilszervezetek 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
3. Iskola, Óvoda, helyi civilszervezetek 
Felelős: Jegyző 

Nők 

2. Célszerű együttműködést létrehozni a 
családon belüli erőszak felderítésére 
 
2. Olyan programok felkutatása, amely a 
nők háztartási ismereteit, a kismamák 
gyermekgondozási, nevelési ismereteit 
bővíti 

 
2. Siklósi Rendőrkapitányság, Harkányi 
Rendőrőrs, védőnők, háziorvosok 
Felelős: Polgármester 
2. Polgármester, önkormányzat dolgozói, 
védőnők, helyi civilszervezetek 
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Idősek 

1. Önkéntesek, diákok bevonása a házi 
segítségnyújtás helyi rendszerébe 
 
2. Az idősebb korosztályt megcélzó 
oktatási, önfejlesztési, közösségteremtő 
programok felkutatása 
 
3. Olyan támogatott, ingyenesen 
hozzáférhető egészségügyi program 
megszervezése, amely az időskorúak által is 
igénybe vehető 

1. Nyugdíjas Klub, Kitaibel Pál Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, környező iskolák, 
Pécsi Tudományegyetem 
 
2. Nyugdíjas Klub, Harkányi Kulturális- és 
Sportközpont, Horvát és Német NÖ, 
önkormányzat dolgozói, helyi civilszervezetek 
Felelős: Harkányi Kulturális és Sportközpont 
 
3. háziorvosok, önkormányzat dolgozói 
Felelős: Jegyző 

Fogyatékkal 
élők 

1. Pályázati források keresése a könyvtár 
akadálymentesítésére 
 
 
2. tárgyalások kezdeményezése a helyi 
egészségügyi alapellátásban résztvevőkkel 

1. Önkormányzat Műszaki Osztálya, pénzügyi 
osztályvezető 
Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, 
Jegyző 
 
2. Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, 
Jegyző 
 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a helyi társadalom elfogadott, egyenrangú tagjai. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők minden segítséget, tudást, eszközt megkapjanak a 
körülményeik javítására, hogy ők is teljesebb életet élhessenek, hogy szakmához jussanak, így növelve 
munkaerőpiaci esélyeiket. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges fejlődését, hogy boldog, kiegyensúlyozott felnőttekké 
válhassanak, hogy a szülők munkavégzését megkönnyítve a gyermekek biztonságos nappali felügyeletben 
részesülhessenek. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségére és az aktív, tevékeny időskor lehetőségeinek 
megteremtésére. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a bölcsődés korú gyermekek felügyeletének biztosítását az anyák 
munkavállalási lehetőségeinek javítása érdekében, illetve a családon belüli erőszak látens eseteinek 
feltárását. 
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a fogyatékkal élők számára akadálymentesített közintézmények és 
közlekedési eszközök álljanak rendelkezésre, hogy fogyatékossággal élők terhei tovább ne növekedjenek, 
hanem életkörülményeik javuljanak. 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések: 
 

Intézkedés címe: 
 
I/1. Felnőttképzési, átképzési lehetőségek feltérképezése 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 
Magas a szakképzettség nélküliek száma az álláskeresők között 
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 

Rövidtáv: 2019. december. A Harkányban működő vállalkozások 3-5 éven belül 
várható szakképzett munkaerő-igényeinek feltérképezése 
Középtáv: 2021. január. A szakképzettséget biztosító felnőttképzési intézmények 
felkutatása, kapcsolatfelvétel, az álláskeresők igényeinek figyelembe vételével 
átképzés, illetve szakképzés ajánlat adása az álláskeresők részére 
Hosszú táv: 2022. szeptember. Álláskeresők beiskolázása, szakképzések 
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bontásban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Szakképzett munkaerő-igény feltérképezése Harkányban 
2. Álláskeresők szakképzési igényeinek feltérképezése 
3. Felnőttképző intézmények, átképzési lehetőségek felkutatása 
4. Álláskeresők információval történő ellátása 
5. Helyi felnőttképzés megszervezésében közreműködés 

Résztvevők és 
felelős 

Munkaügyi Hivatal, Vállalkozások, álláskeresők, Harkányi Turisztikai Egyesület. 
Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Vállalkozások, Munkaügyi Központ, álláskeresők, Harkányi Turisztikai Egyesület 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. december: Vállalkozások várható munkaerőigényeinek begyűjtése 
2. 2020. szeptember: Álláskeresők szakképzési igényeinek feltérképezése 
3. 2021. január: Az igényekhez felnőttképző intézmény megkeresése 
4. 2021. augusztus: Információk megadása az álláskeresői, és a munkaerő-
igénylő részére 
5. 2022. szeptember: Felnőttképzés megszervezésében közreműködés 
6. Felnőttképzésben részt vettek nyilvántartása 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: A Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával szorosabb 
együttműködés kialakítása, a helyi, munkaerőt igénybe vevő vállalkozások 
feltérképezése 
Középtáv: Felhasználható források (pályázati; önerő) feltérképezése a cél 
érdekében 
Hosszú táv: 2021. szeptemberében képzések indítása 
Fenntarthatóság: folyamatosa nyomonkövetés 
 
Dokumentumok: levelezések, igényeket összesítő táblázatok. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával annak leterheltsége miatt nem 
lesz hatékony a kapcsolatfelvétel, az érintett célcsoportra jellemző inaktivitás 
veszélyezteti a program sikerességét 

Szükséges erőforrások 
Kapcsolatfelvétel az önkormányzat dolgozói által, pályázati lehetőségek és 
civilszervezetek megkeresése, elsősorban humánerőforrás szükséges 
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Intézkedés címe: 
I/2. A helyben regisztrált álláskeresők számára fejlesztő, közvetítő programok 
felkutatása, finanszírozása 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 
Jelenleg nincs olyan komplex program, amely az álláskeresők 
kompetenciáinak, ismereteinek bővítésével segítené a térségben való 
elhelyezkedésüket  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: 2019. A helyben regisztrált munkakeresők egyéni felmérése, 
erősségek, fejlesztendő területek meghatározása 
Középtáv: 2020. január. Olyan szervezet, szakember bevonása a finanszírozási 
lehetőségek felkutatásával, aki, vagy amely feladata az álláskeresők 
menedzselése, fejlesztése 
Hosszú táv: 2021. Helyi vállalkozások bevonása, a munkaerő kereslet és kínálat 
egymáshoz való közvetítése, az elhelyezkedés segítése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. kapcsolattartás a regisztrált álláskeresőkkel 
2. Álláskeresők egyéni kompetenciáinak felmérése 
3. Közvetítő, fejlesztő aktív bevonása 
4. Az álláskeresők és a helyi vállalkozások közötti kapcsolódási pontok 
meghatározása 
5. Álláskeresők fejlesztése, programok, közös fórumok szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Siklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Vállalkozók, álláskeresők, Harkányi 
Turisztikai Egyesület, térségi munkaerő közvetítő társaságok 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

Partnerek 
Vállalkozások, Siklósi JH Foglalkoztatási Osztály, álláskeresők, Harkányi Turisztikai 
Egyesület, munkaerő közvetítő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. december: regisztrált álláskeresőkkel a kapcsolat felvétele 
2. 2020. január: szakember, munkaerő közvetítő bevonása 
3. 2020. december: az álláskeresők kompetenciáinak meghatározása 
4. 2021. augusztus: továbbképzési lehetőségek feltérképezése, pályaorientáció 
meghatározása 
5. 2021. december: helyi vállalkozások aktív bevonása 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: 2019. december: pontos számadat a helyben regisztrált álláskeresőkről 
Középtáv: 2020. január: a kompetencia fejlesztés és a közvetítés tekintetében 
szakértelemmel rendelkező társaság, vagy szakember bevonása 
Hosszútáv: 2021. december: a Bevont szakember/társaság fejleszt, menedzsel, 
közvetít a munkavállalók és a helyi vállalkozások között 
Folyamatos nyomon követése a folyamatnak. 
 
Dokumentumok: Levelezések, szerződések, nyilvántartás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A regisztrált álláskeresők inaktivitása miatt csökkenhet a célok elérése. A 
megbízott közvetítő, fejlesztő nem ér el mindenkit, nehéz mozgósítani a 
célcsoportot. A helyi vállalkozások a vállalkozói kultúra miatt szintén inaktívak 
lehetnek. Az inaktivitás csökkentésére átfogó pr tevékenység folytatása, a 
program népszerűsítése hirdetések, a közösségi média, valamint szájhagyomány 
útján 

Szükséges erőforrások Munkaerő, a szakember/ek bevonására finanszírozási lehetőség 
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II. A gyermekek esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések: 
 
 

Intézkedés címe: 
II/1. Közösségi tér kialakítása az ifjúság részére 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekek nappali szabadidő aktív eltöltése lehetőségeinek bővítése 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtávú: 2018. augusztus: közösségszervező bevonása  
Középtávú: 2018. december: a közösségi tér létrehozása 
Hosszútávú: állandó: a közösségi tér fenntartása, állandó fejlesztése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. közösségszervező felkutatása, megbízása 
2. a célcsoport megszólítása, aktív bevonása 
3. az aktívan résztvevő közösség céljainak megfogalmazása 
4. a közösségi tér kialakítása, annak promotálása, új fiatalok bevonása 
5. Programok szervezése, önszerveződés fenntartása, fejlesztése 

Résztvevők és 
felelős 

Harkányi Kulturális és Sportközpont, Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Harkányi Óvoda,  
felelős: Jegyző, Polgármester 

Partnerek helyi civilszervezetek, Iskola és óvoda, HKSK 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2018. augusztus: Közösségszervező megbízása 
2. 2018. december: résztvevők megszervezése, alapvető célok megfogalmazása 
3. 2019. június: közösségi tér létrehozása, működési feltételeinek biztosítása 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: 2018. augusztus: közösségszervező megbízási szerződésének aláírása 
Középtáv: 2018. december: elfogadott célok közzététele 
Hosszútáv: 2019. június: közösségi tér működésének megkezdése, 
programtervezetek elfogadása 
 
Folyamatos nyomonkövetés. 
 
Dokumentumok: megbízási szerződés, közzétett célok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A célcsoport nehezen megszólítható, mozgósítható a kialakult szokásaik 
megváltoztatása nehéz feladat – húzószemélyek „nevelése”, akik példaként 
szolgálhatnak, a célcsoport tagjai tudják megszólítani egymást elsősorban 

Szükséges erőforrások Munkaerő, pályázati forrás előteremtése 
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Intézkedés címe: II/2. A helyi gyermekek környezet-tudatosságának erősítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekek, mint a klímaváltozás miatt veszélyeztett célcsoport ismeretei 
bővítésének szükségessége 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: 2018. december. Olyan program felkutatása, amely alkalmas a 
célcsoport szemléletformálására 
Középtáv: 2019. május. programok, foglalkozások szervezése a témában 
Hosszútáv: 2019. december. Tanulságok levonása, esetleges folytatás 
feltérképezése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Civilszervezetek, programok felkutatása. 
2. Iskola, óvoda bevonása 
3. Források felmérése 
4. programok szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, védőnők, Óvodavezető, Iskola-igazgató. Felelős: Polgármester 
Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Harkányi Óvoda, Kitaibel Pál Általános Iskola, Szebb Jövőért Alapítvány 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2018. december. Program felvázolása 
2. 2019. május. Szemléletformáló programok megvalósítása 
3. 2019. december. A program sikereinek, kudarcainak tanulsága, a folytatás 
lehetőségének tervezése 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

1. Források feltérképezése 
2. Programok megszervezése. 
3. Helyi civilszervezetek, Iskola és óvoda bevonása. 
4. Tanulságok levonása 
5. Folytatás lehetőségeinek megfogalmazása 
 
Dokumentumok: Megkeresések, Pályázatok, Program anyagai. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forrás hiány miatt célszerű pályázati forrást felkutatni 

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő. Állami, önkormányzati, pályázati források. 
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Intézkedés címe: II/3. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése idegen nyelvi területen 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A hátrányos helyzetű családoknak nem áll módjában, hogy gyermekeik külföldi 
üdülésen vehessenek részt 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: 2019. június. Olyan forrás felkutatása, amely alkalmas a célcsoport 
külföldi útjának finanszírozására 
Középtáv: 2019. A külföldi utaztatás, vagy utaztatások megtervezése 
Hosszútáv: 2020. augusztus. A hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésének 
megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Forrás felkutatása 
2. Az üdültetés megszervezése 
3. Az üdültetés végrehajtása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Iskola-igazgató, helyi civilszervezetek Felelős: Polgármester 
Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek 
Harkányi Óvoda, Kitaibel Pál Általános Iskola, helyi kisebbségi önkormányzatok, 
Harkányi Turisztikai Egyesület 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. június. Forrás felkutatása 
2. 2019. december. A külföldi üdülés megszervezése 
3. 2020. augusztus. A külföldi üdülés végrehajtása idegen nyelvterületen 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

1. Források feltérképezése 
2. Utazás megszervezése 
3. Utazás lebonyolítása 
4. Beszámoló tartás 
 
Dokumentumok: Megkeresések, Pályázatok, Program anyagai. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forrás hiány miatt célszerű pályázati forrást felkutatni 

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő. Állami, önkormányzati, pályázati források. 
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III. A nők esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések: 
 
 

Intézkedés címe: III/1. Együttműködést létrehozni a családon belüli erőszak felderítésére 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nőket ért erőszak körében ismertté vált esetek száma nagyon alacsony a 
lakosság számához viszonyítva. Előfordulhat, hogy ennél jóval magasabb a 
látens családon belüli erőszakos cselekmények száma. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: 2019. március. Együttműködés kialakítása a Rendőrséggel 
Középtáv: 2019 december. Látens esetek felderítése, gyűjtése 
Hosszútáv: 2020. február. Intézkedési terv készítése a családon belüli erőszak 
visszaszorítására, a nők védelmére. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Látens esetek felderítésére együttműködés kialakítása a Rendőrséggel 
2. Látens esetek felderítése, gyűjtése 
3. A látens esetek nagy száma esetén intézkedési terv készítése a családon belül i 
erőszak visszaszorítására, a nők védelmére. 

Résztvevők és 
felelős 

Rendőrök, háziorvosok, védőnők. Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, 
Jegyző 

Partnerek Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Rendőrőrs. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. március: Együttműködés kialakítása 
2. 2019. december: Látens esetek felderítése, gyűjtése 
3. 2020. február: Intézkedési terv készítése a családon belüli erőszak 
visszaszorítására, a nők védelmére. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtávú: Együttműködés létrejötte 
Középtávú: Esetek felderítése, gyűjtése 
Hosszútávú: Intézkedési terv elkészítése 
 
Dokumentumok: együttműködés tárgyában levelezések. A rendőrség jelentései. 
Intézkedési terv. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Ha a látens esetek nem felderíthetők. A nők a szégyenérzet és a családi integritás 
megőrzése miatt nem együttműködők.  

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő.  
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Intézkedés címe: III/2. Nők háztartási- és gyermeknevelési ismereteinek bővítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A helyi, hátrányos helyzetű nők, kismamák körében tapasztalt ismeret és 
gyakorlat hiány veszélyezteti a családok integritását, a közvetlen környezet 
tisztán tartását, ezáltal a gyermekek és kismamák egészségét 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: 2018. decemberig: Pályázati forrás felkutatása 
Középtáv: 2019. március: Az oktatásban résztvevők felkutatása, megbízása, 
programok megtervezése 
Hosszútáv: 2020. június. A tervezett programpontokon való végighaladással 
átfogó képzés nyújtása a hátrányos helyzetű nők, kismamák részére 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati források felkutatása 
2. Az oktatók, közösségszervezők megbízása 
3. Komplex program kidolgozása, amely a fenti célcsoportot célozza meg  
4. Oktatások, közös foglalkozások megtartása 

Résztvevők és 
felelős 

Harkányi Kulturális- és Sportközpont, védőnők, oktatók 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

Partnerek Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Harkányi Kulturális- és Sportközpont 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2018. december: Pályázatok felkutatása 
2. 2019. március: szakemberek felkutatása, megbízása, programpontok 
kidolgozása 
3. 2020. június: Oktatások, foglalkozások megtartása 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtávú: Együttműködés létrejötte 
Középtávú: Programpontok, célok meghatározása 
Hosszútávú: Átfogó oktatás, foglalkozások megtartása, tanulságok levonása 
 
Dokumentumok: együttműködés tárgyában levelezések. megbízási szerződések, 
célok, programok kidolgozása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A szükséges forrás, szakember felkutatása nehézséget okozhat. Célcsoport 
nehezen megszólítható – pályázatírók munkája, közösségi média felhasználása 
segíthet eljutni a célcsoport tagjaihoz  

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő, pályázati forrás 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések: 
 

Intézkedés címe: IV/1. Házi gondozás bővítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek gondozásával foglalkozó szociális munkások kapacitása nem teszi 
lehetővé a házi gondozás szakszerű, szükséges és elégséges ellátását 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: 2019. március: Igények és források felmérése 
Középtáv: 2019. szeptember. A házi gondozás bővítése diákok, önkéntesek 
bevonásával, a szükséges oktatás megtartásával 
Hosszútáv: 2020. március. Önkéntesek és diákok bevonása a házi gondozás 
redszerébe 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Igények felmérése az idősek körében. 
2. Források felmérése az állami, önkormányzati költségvetésben 
3. Önkéntesek keresése, a környező iskolák megkeresése 
4. Oktatás tartása 
5. A házi gondozás intézményes ellátásának kibővítése a jelentkező 
önkéntesekkel és diákokkal 

Résztvevők és 
felelős 

Nyugdíjas Klub vezetője, környező iskolák, szociális munka hallgatók, 
önkéntesek, helyi civilszervezetek, Pécsi Tudományegyetem 
Felelős: Polgármester, Jegyző, iskola igazgató, kórház igazgató 

Partnerek 
Nyugdíjas Klub, Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pécsi 
Tudományegyetem környező iskolák, helyi civilszervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. március. Igények és források felmérése 
2. 2019. szeptember. A programba jelentkező önkéntesek, diákok, hallgatók 
részére oktatás 
3. 2020. március. A programba bevont önkéntesek megkezdik a házi 
gondozásban való közreműködésüket 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: Igények felmérése, és források kutatása megtörténik. 
Középtáv: A szakszerű ellátáshoz szükséges oktatás megszervezése. 
Hosszútáv: A program kibővítésének fenntartási lehetőségei 
 
Dokumentumok: Igényeket rögzítő lapok. jelentkező lapok, 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A program iránti érdektelenség, lévén ellenszolgáltatás nélküli elfoglaltságot 
jelent – megfelelő kommunikációval annak hangsúlyozása, hogy az abban való 
részvétel gazdagít, jó cél érdekében hasznosítja erőforrásait, önismerete, 
empátiája fejlődik 

Szükséges erőforrások Munkaerő 
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Intézkedés címe: IV/2. Az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése Harkányban 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Jelenleg nem elérhető a célcsoport részére oktatási, önfejlesztési, 
közösségteremtő program Harkányban 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: 2018. december. Forrás, komplex program felkutatása 
Középtáv: 2019. március. A megvalósítandó program céljainak meghatározása 
Hosszútáv: 2020. augusztus. A Program megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Idősek igényeinek felmérése.  
2. Forrás, Program feltérképezése 
3. A forrás lehetőségeihez mérten a program céljainak meghatározása 
4. Program megvalósítása 
 

Résztvevők és 
felelős 

nyugdíjasok, Harkányi Kulturális és Sportközpont, helyi civilszervezetek 
Felelős: Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Nyugdíjas Klub, Harkányi Kulturális és Sportközpont 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2018. december. Forrás felkutatás 
2. 2019. március. Elérhető célok megfogalmazása 
3. 2020. január. Programok elindulása, idősek bevonása 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: Forrás 
Középtáv: A Program céljai, részelemei megfogalmazódnak 
Hosszútáv: Programok elindulása, nyomon követése 
 
Dokumentum: pályázatok, program 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Az idős korosztályt nehéz megszólítani. Széleskörű hirdetéssel, személyes 
megkeresésekkel lehetséges a motiválás 

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő, pályázati források 
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Intézkedés címe: 
IV/3. Az alapellátást kibővítő, ingyenesen hozzáférhető, komplex egészségügyi 
szolgáltatás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A háziorvosi alapellátáson kívül nem érhető el helyben az idősek részére 
ingyenes kiegészítő (szűrővizsgálatok, mentálhigiénés szolgáltatás, stb.) 
egészségügyi program 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtáv: 2018. szeptember. Forrás, komplex program felkutatása 
Középtáv: 2019. március. Az érintett szakemberek (házi- és gyermekorvosok, 
védőnők, ápolók, pszichológus, stb.) bevonása, megbízása 
Hosszútáv: 2020. március. A program tanulságai, folytatásának lehetőségei 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. A lakosság egészségügyi állapotának felmérése.  
2. Forrás, Program feltérképezése. 
3. A programban résztvevő szakemberek megbízása 
4. Program megvalósítása 
5. Tanulságok levonása, eredmények számba vétele 
 

Résztvevők és 
felelős 

Helyi házi- és gyermekorvosok, védőnők, kórház, önkormányzati dolgozók 
felelős: Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Házi- és gyermekorvosok, védőnők, kórház 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2018. december. Forrás felkutatás 
2. 2019. március. A programban résztvevő szakemberek megbízása, a rendszer 
megszervezése 
3. 2020. március. A program eredményeinek számbavétele, folytatás 
lehetőségének megvitatása 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: Forrás 
Középtáv: A programba bevont szakemberek szolgáltatásának megkezdése 
Hosszútáv: Tanulságok levonása, nyomon követés 
 
Dokumentum: pályázatok, megbízási szerződések, nyújtott szolgáltatások 
körének meghatározása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A programban részt vevők köre széles, így kialakítani a rendszert és koordinálni 
nehéz – a szükséges munkaerő biztosításával lehetséges a koordináció 

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő, pályázati források 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések: 
 

Intézkedés címe: V/1. Pályázati források keresése a könyvtár akadálymentesítésére 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Művelődési Ház könyvtára nem akadálymentesített 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövidtávú: 2019. március. Források keresése 
Középtávú: 2019. december. A forrás biztosításával a könyvtár 
akadálymentesítésének megtervezése 
Hosszútáv: 2020. december. A könyvtár akadálymentesítésének megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati források keresése 
2. Meglévő források esetén a könyvtár akadálymentesítésére vonatkozó 
tervdokumentáció elkészítése 
3. Az elkészült tervdokumentáció alapján az akadálymentesítés végrehajtása 

Résztvevők és 
felelős 

Pénzügyi osztályvezető, Műszaki Osztályvezető, pályázatírók. Felelős: 
Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző 

Partnerek Pályázatíró szervezetek, Harkányi Kulturális- és Sportközpont.  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. március. Források keresése 
2. 2019. december. Az elkészült tervdokumentáció alapján a szükséges 
engedélyezési eljárások lefolytatása 
3. 2020. december. Akadálymentesítés végrehajtása 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: Minél több pályázati lehetőség felkutatása 
Középtáv: Tervek elkészülte 
Hosszútáv: Akadálymentesítés 
 
Dokumentum: tervek. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Ha nincs pályázati forrás, a jelen állás szerint gyakorlatilag kivitelezhetetlen a 
közintézmények akadálymentesítése. 

Szükséges erőforrások Pályázati források. 
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Intézkedés címe: 
V/2. A helyi egészségügyi alapellátás kibővítése a fogyatékkal élők segítése 
vonatkozásában 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A helyben működő egészségügyi alapellátás nem alkalmas a szellemi és testi 
fogyatékkal élők segítésére 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

 
Rövidtávon: Az alapellátás kibővítésének financiális feltételeinek felkutatása 
Középtávon: A megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberek 
bevonása 
Hosszútávon: Az alapellátás kibővítése, a program fenntarthatóvá tétele 
 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1.  Kapcsolatfelvétel a helyi házi- és gyermek orvosokkal, védőnőkkel a 
fogyatékkal élők igényével kapcsolatban 
2. Források keresése 
3. Szakemberek bevonása 
4. A program elindítása, az alapellátás kibővítése 
5. Annak fenntarthatóvá tétele 

Résztvevők és 
felelős 

Helyi házi- és gyermekorvosok, védőnők 
Felelős: Jegyző, Képviselő-testület, Polgármester 
 

Partnerek 
Kiegészítő egészségügyi szolgáltatással foglalkozó szakemberek 
(gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, mozgás terapeuta) 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. december. Kapcsolatfelvétel az egészségügyi alapellátásban résztvevőkkel 
2019. június. az egészségügyi alapellátás kibővítése 
2020. június. a program fenntarthatóságának vizsgálata 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtáv: Kapcsolatfelvétel megtörténik. 
Középtáv: Létrejönnek a tárgyalások, forrás biztosítva 
Hosszútáv: az alapellátás kibővítése a megfelelő szakemberekkel 
 
Dokumentum: a tárgyban folyt levelezések, megbízási szerződés, szolgáltatások 
köre, félfogadási rend. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A program nehezen elérhető és nagyobb számú szakember közreműködésének 
szükségességét veti fel – pályázatírók, kapcsolati tőke felhasználása, pályázati 
forrással a megfelelő ellentételezés vonzóvá teheti az ellátásban részt vevők 
közreműködését 

Szükséges erőforrások Munkaerő, pályázati forrás 
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2. Összegző táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelethez 



 

 87 
 

  A B C D E F G H I J 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

I/1. Felnőttképzési, 
átképzési 
lehetőségek 
feltérképezése 

Magas a 
szakképzettség 
nélküliek száma 
az álláskeresők 
között  

A 
mélyszegénységben 
élő regisztrált 
álláskeresők 
kompetenciáinak, 
szakértelmének 
bővítése 

Siklósi Paktum, 
Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája 

A felnőttképzés 
eszközeivel a 
mélyszegénységbe
n élők 
ismereteinek, 
kompetenciájának 
fejlesztése, 
bővítése 

Jegyző, 
Polgármeste
r, Képviselő-
testület 

2022. 
szeptember 
30. 

nyilvántartás a 
mélyszegénységben 
élőkről, a programban 
résztvevők száma, 
képzések száma 

papír, toll, 
humánerőforrá
s 

folyamatos 
nyomonköveté
s 

2 

I/2. A helyben 
regisztrált 
álláskeresők 
számára fejlesztő, 
közvetítő 
programok 
felkutatása, 
finanszírozása 

A helyi 
álláskeresők és a 
környékbeli 
foglalkoztatók 
közötti közvetítő 
feladatokat a SJH 
Foglalkoztatási 
Osztálya nem látja 
el hatékonyan. 
Emellett 
önmenedzselési 
ismerettel nem 
rendelkeznek az 
álláskeresők 

Szemléletformálás 
az álláskeresők 
tekintetében, 
közvetítők 
bevonása, akik 
hatékonyan 
alakíthatnak ki 
kapcsolatokat a 
környékbeli 
vállalkozások és az 
álláskeresők között 

Nemzeti 
Felzárkóztatási 
Stratégia 

Munkaerő-igények 
felmérése, 
álláskeresők 
igényének 
felmérése, 
szakemberek 
bevonása, akik 
oktatási és 
közvetítői 
tevékenységet 
látnak el a 
célcsoport 
tekintetében 

Polgármeste
r, Jegyző 

2021. 
december 

Csökkenő 
munkanélküliség, az 
álláskeresők 
aktivitásának és 
problémamegoldásán
ak fejlődése 

Humánerő-
forrás, tárgyi 
eszközök, 
helyiség, 
pályázati forrás 

 folyamatos 
nyomonköveté
s 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

II/1. Közösségi tér 
kialakítása az ifjúság 
részére 

A gyermekek 
nappali szabadidő 
aktív eltöltése 
lehetőségeinek 
bővítése 

Helyben tartó, 
értékteremtő 
közösség 
megteremtése 
szabadidős 
programokkal, 
foglalkozásokkal 

"Legyen Jobb a 
gyerekekenek" 
Nemzeti Stratégia, 
Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája, 
Nemzeti Ifjúsági 
Stratégia 

Anyagi és humán 
források 
felkutatása, célok 
meghatározása, 
közösségi tér 
létrehozása, 
fenntartása, 
toborzás az ifjúság 
köréből, 
programok, 

Jegyző, 
Polgármeste
r 

2019.06.30. 

pályázati forrás, a 
program iránt 
érdeklődő gyerekek 
száma, a közösségi tér 
létrejötte, működése 

Humánerő-
forrás, 
pályázati forrás 

folyamatos 
nyomonköveté
s 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

foglalkozások 
szervezése 

2 

II/2. A helyi 
gyermekek 
környezet-
tudatosságának 
erősítése 

A klímaváltozás 
miatt a 
gyermekek, mint 
jövőbeni 
veszélyeztetett 
csoport 
szemléletformálás
a szükséges 

Olyan 
szemléletformálás, 
amely felkészíti a 
gyermekeket a 
tudatosabb 
hulladékkezelésre, 
energia-
felhasználásra, 
környezetvédelemr
e 

Legyen jobb a 
gyerekeknek 
Nemzeti Stratégia, 
Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája 

Közösségteremtő 
foglalkozások, 
programok 
szervezése 
meghatározott 
tematikára épülve 

Polgármeste
r, Képviselő-
testület, 
Jegyző 

2019.12.31. 
A programokon részt 
vett gyermekek 
száma, ajándéktárgyak 

Pályázati- és 
humán forrás 

folyamatos 
nyomon 
követés, helyi 
szerveződés 
jövőbeni 
beindítása 

3 

II/3. Hátrányos 
helyzetű gyermekek 
üdültetése idegen 
nyelvi területen 

A hátrányos 
helyzetű családok 
gyermekeinek 
nem áll 
lehetőségében 
idegen nyelvi 
területen 
tapasztalatot 
szerezni 

A hátrányos 
helyzetű gyermekek 
idegen nyelvi 
területen való 
üdültetése, amely 
kultúra- és 
nyelvismeret 
hozzásegíti őket 
szemléletváltozásho
z, későbbi 
elhelyezkedéshez 

Legyen jobb a 
gyerekeknek 
Nemzeti Stratégia, 
Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája 

Hátrányos 
helyzetű 
gyermekek idegen 
nyelvi területen 
való üdültetése 
iskolai keretek 
között 

Polgármeste
r Képviselő-
testület, 
Jegyző 

2020. 08 31. 
Üdülésen részt vett 
gyermekek száma 

Pályázati forrás 
és önerő a 
helyi 
civilszervezete
k bevonásával 

folyamatos 
nyomon 
követés, 
alkalmai 
szervezés 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

III/1. 
Együttműködést 
létrehozni a 
családon belüli 
erőszak 
felderítésére 

A nőket ért 
erőszak körében 
ismertté vált 
esetek száma 
nagyon alacsony a 
lakosság 
számához 
viszonyítva. 
Előfordulhat, 
hogy ennél jóval 

a családon belüli 
erőszak 
visszaszorítása 

EU 2020 stratégia 

Együttműködés 
kialakítása a 
Rendőrséggel, 
látens esetek 
felderítése, 
gyűjtése, 
intézkedési terv 
készítése a nők 
védelmére. 

Polgármeste
r, Képvisel-
testület, 
Jegyző 

2020.02.28. 

Egüttműködés 
létrejötte. Adatok 
rendelkezésre állása. 
Intézkedés 
megfogalmazása. 

Humánerő-
forrás. 

folyamatos 
nyomonköveté
s 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

magasabb a 
látens családon 
belüli erőszakos 
cselekmények 
száma. 

2 

III/2. Nők háztartási- 
és gyermeknevelési 
ismereteinek 
bővítése 

A hátrányos 
helyzetű nők 
körében 
hiányosak a 
háztartási, 
gyermeknevelési 
ismeretek 

A hátrányos 
helyzetű nők 
körében olyan 
szemléletformáló, 
ismeretszerző 
oktatás, program 
szervezése, amely 
fejleszti a család 
integritását, a 
higiénikus, 
egészséges 
környezet 
megteremtését 

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája 

Közösségteremtő 
oktatás, 
foglalkozás 
szervezése 

Polgármeste
r, Jegyző 

2018.06.30. 

Egüttműködés 
létrejötte. Adatok 
rendelkezésre állása. 
Intézkedés 
megfogalmazása. 

Humánerő-
forrás, 
pályázati 
forrás. 

folyamatos 
nyomonköveté
s 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
IV/1. Házi gondozás 
bővítése 

A helyi házi 
gondozás 
kapacitása nem 
elégséges annak 
szakszerű 
ellátására 

A helyben 
megvalósuló házi 
segítségnyújtás 
rendszerébe 
bevonni 
önkénteseket és 
diákokat 

Szociális 
Szolgáltatástervezé
si Koncepció, 
Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája 

Helyi önkéntesek, 
szociális munka 
szakos hallgatók, 
illetve diákok 
bevonása a házi 
segítségnyújtás 
rendszerébe, hogy 
az az idősek által 
igénybe vehető 
legyen 

Felelős: 
Polgármeste
r, Jegyző, 
iskola 
igazgató, 
kórház 
igazgató 

2020.03.31.. 

A programba bevont 
helyi önkéntesek, 
diákok, szociális 
munka szakos 
hallgatók száma 

Humánerő 
forrás,  

folyamatos 
nyomon 
követés 

2 

IV/2. Az élethosszig 
tartó tanulás 
lehetőségeinek 
megteremtése 
Harkányban 

Nincs a 
településen az 
idősek 
célcsoportját 
megcélzó, 

Tevékeny időskor 
biztosítása, 
foglalkoztatást, 
közösségépítést 
elősegítő 

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégia, Szociális 
Szolgáltatástervezé

Idősek igényeinek 
felmérése, 
lehetőségek 
felmérése az 
oktatásra, 

Felelős: 
Polgármeste
r, Képviselő-
testület, 
Jegyző 

2020.01.31. 

Igények megléte, 
lehetőségek megléte. 
Idősek oktatása, 
közösségteremtő 
foglalkozások száma 

Humánerő 
forrás. 
Pénzügyi forrás 

 folyamatos 
nyomon 
követés 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedé
s 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

közösségteremtő 
oktatási, 
fejlesztési 
program 

programok si Koncepció tevékeny 
időskorra. 

3 

IV/3. Az alapellátást 
kibővítő, ingyenesen 
hozzáférhető, 
komplex 
egészségügyi 
szolgáltatás 

A helyben 
megvalósuló 
egészségügyi 
alapellátáson 
kívül nincs egyéb, 
ingyenesen 
hozzáférhető 
egészségügyi 
szolgáltatás 

Olyan átfogó 
egészségügyi 
program és 
szolgáltatás 
létrehozása, amely 
ingyenes 
szűrővizsgálatokkal, 
mentálhigiénés 
szolgáltatásokkal 
bővíti az 
alapellátások körét 

Harkány Város 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiája 

Az egészségügyi 
alapellátás 
bővítése speciális 
szakemberek 
közreműködésével 

felelős: 
Polgármeste
r, Képviselő-
testület, 
Jegyző 

2020.03.31. 

Az alapellátás 
bővítésébe bevont 
szakemberek, 
szolgáltatások 

Pályázati 
forrás, 
humánerő-
forrás 

Folyamatos 
nyomonköveté
s, 
nyilvántartások 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

V/1. Pályázati 
források keresése a 
művelődési ház 
könyvtárának 
akadálymentesítésér
e 

A könyvtár nincs 
akadálymentesítv
e 

A fogyatékkal élők 
életének, 
életkörülményeinek 
javítása 

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégia, Szociális 
Szolgáltatástervezé
si Koncepció 

Források keresése, 
akadálymentesítés 
megtervezése, 
akadálymentesítés 

Polgármeste
r, Képviselő-
testület, 
Jegyző 

2020.12.31. 
források megléte, 
tervek megléte, 
akadálymentesítés 

Humánerő 
forrás. 
Pénzügyi 
forrás. 

folyamatos 
nyomonköveté
s 

2 

V/2. A helyi 
egészségügyi 
alapellátás 
kibővítése a 
fogyatékkal élők 
segítése 
vonatkozásában 

A helyi 
egészségügyi 
alapellátás nem 
biztosít 
lehetőséget a 
fogyatékkal élők 
szakszerű 
ellátására, 
fejlesztésére 

A fogyatékkal élők 
életkörülményeinek 
javítása 

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Program 

Olyan 
szakemberek 
bevonása az 
egészségügyi 
ellátás bővítésébe, 
akik tudják 
fejleszteni a 
szellemi és testi 
fogyatékkal élők 
ellátását 

Felelős: 
Jegyző, 
Képviselő-
testület, 
Polgármeste
r  

2020.06.30. 

A bővített 
egészségügyi 
ellátásban résztvevő 
szakdolgozók száma, 
szolgáltatások száma 
és minősége 

Pályázati 
forrás, 
humánerő-
forrás 

folyamatos 
nyomon 
követés 
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3.  Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
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megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
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Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Dr. Markovics Boglárka 
jegyző  felel. 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megeszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt  
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
II. Ezt követően Harkány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a …/2018 (XI. 16.) számú határozatával 
elfogadta. 

 
Harkány Város Önkormányzatának képviselő testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
felülvizsgálta, és azt a 101/2014. (IX.11.) sz. határozatával elfogadta, mely határozat szerint az 
Esélyegyenlőségi Programot  2016. augusztus 29-ig újra felülvizsgálja. 
 

 
Harkány, 2018. november 15. 
 
 
               Baksai Endre Tamás 
         polgármester 
 
          
 
             Dr. Markovics Boglárka 
             jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i  ülésére 

 

15.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Hohner Éva 

igazgatási 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 

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

3 oldal előterjesztés 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés igazgatási szünet elrendeléséről 

a 2018. évi karácsonyi időszakban. 



2 
 

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. november 16. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés igazgatási szünet elrendeléséről a karácsonyi időszakban 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

A munkavállalók éves szabadságának kiadása minden évben nagy nehézségbe ütközik. Az 

évek során felgyülemlett és ki nem adott szabadságok kiadása szinte teljesíthetetlen feladat a 

folyamatos ügymenet biztosítása mellett.  

Harkány Város Önkormányzata első alkalommal a 2015., majd a 2016. és 2017. évi 

karácsonyi időszakban élt az igazgatási szünet elrendelésének jogszabály által biztosított 

lehetőségével.  

Az igazgatási szünet elrendelése a munkavállalók éves szabadságának kiadásával kapcsolatos 

problémát –annak nagyságrendje miatt- nem oldja meg teljesen, de egy jelentős lépést jelent a 

probléma megoldása felé vezető úton. 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban a zavartalan ügymenet és feladatellátás ezen 

időszak alatt is minden évben biztosított egy úgynevezett ügyeleti rend fenntartása mellett.  

Az igazgatási szünet tartama alatt minden osztályon jelen van egy-egy ügyeletes munkatárs és 

az ügyfélfogadásra csak a dolgozókkal történő előzetesen egyeztetett időpontokban kerülhet 

sor. Az ügyfeleket a portán fogadja egy kollega és elkíséri az ügyintézőhöz. 

A Hivatal feladatainak jellegéből adódóan, a szigorúan előírt határidők betartása érdekében a 

munkavégzés teljes felfüggesztésére, leállítására nincs lehetőség.  

Fent írtakon túl az igazgatási szünet időszaka alatt is gondoskodni kell a hatósági eljárásokban 

felmerülő eljárási cselekmények megtételéről, valamint a postán beérkező levelek folyamatos 

iktatásáról és szignálásáról.  

A javasolt igazgatási szünet a testületi munkában nem okoz fennakadást, és arról 

természetesen előre értesítjük a lakosságot is.  

A javaslat alapján az igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint 

alakulna:  

Tekintettel arra, hogy december 24. napját (hétfő) országos szinten – a vonatkozó NGM 

rendelet alapján - 2018. december 01. szombati napján dolgozzuk le, így 2018. december 

24., 25. és 26. napja egybefüggően munkaszüneti nap lesz.  

A szűk értelemben vett igazgatási szünet mindössze két napra, 2018. december 27. 

csütörtöktől 2018. december 28. péntekig tartó időszakra korlátozódna.  
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2018. december 31. napját (hétfő) országos szinten – a vonatkozó NGM rendelet alapján 

- 2018. december 15. (szombat) napján dolgozzuk le, 2019. január 01. napja pedig 

ünnepnap.  

Fent írtak szerint az alábbi napokon lenne igazgatási szünet: 

2018. december 27. csütörtök pihenőnap, nincs ügyfélfogadás, 

2018. december 28. péntek igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, pénteki munkarend 

szerinti ügyfélfogadás. 

A rendes ügyfélfogadási rend 2019. január 2. napján, szerdán állna vissza. 

A döntésnek költségvetési kihatása nincs.  

A választott időtartam ügyfélforgalom szempontjából is kevésbé frekventált időszak, a 

karácsonyi iskolai szünet miatt. 

Az igazgatási szünet elrendelésének jogszabályi háttere: 

I. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése 

alapján a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes 

szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ily módon kiadott rendes szabadság 

nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 

háromötödét.  

II. a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet 

tartalmazza a 2018. december 24. napját kiváltó 2018. december 01. napi, valamint a 2018. 

december 31. napját kiváltó 2018. december 15. napi kötelező munkarendet. 

 

III. A közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 

közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai további ajánlásokat 

tartalmaznak az igazgatási szünet elrendelésére.  

„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama  

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig 

tart,  

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékesség évében 

ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.  

(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.  

14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a 

szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, 

valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetén a folyamatos feladatellátást.  
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15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-

testülete, valamint a Kttv. 2. §-sában felsorolt szervek számára ajánlja igazgatási szünet 

elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.” 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Harkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal vonatkozásában az igazgatási szünet elrendeléséről dönteni szíveskedjék. 

Kelt: Harkány, 2018. november 05. 

       Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Határozati javaslat: 

Döntés a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. év téli igazgatási szünet 

elrendeléséről. 

 1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Harkányi 

 Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi téli igazgatási szünetének időtartama: 

2018. december 27. csütörtöktől 2018. december 28. péntekig tart, az  alábbiak 

szerint: 

 2018. december 27. csütörtök pihenőnap, nincs ügyfélfogadás, 

 2018. december 28. péntek igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, pénteki 

 munkarend szerinti ügyfélfogadás. 

 Az igazgatási szünet időtartama alatt a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

 osztályai ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. 

 2. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

 Jegyző útján tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka Jegyző útján 



 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i  ülésére 

 

16.) 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:  

- 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET 

 

 

határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

1 oldal előterjesztés 

19 oldal Harkányi KÖH SZMSZ 

egységes szerkezetben 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

Tárgy: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti-és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Melléklet: Harkányi KÖH SZMSZ egységes 

szerkezetben 



 

 

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. november 16. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti-és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016. évben került sor a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti-és működési 

szabályzatának (SZMSZ) megalkotására. Az SZMSZ elfogadásáról Harkány Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete 201/2016.(IX.08.) számú határozatával, Drávaszerdahely Községi Önkormányzat 

képviselő-testülete 41/2016.(IX.19.), számú, Márfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

29/2016.(IX.14.) számú, míg Szava Községi Önkormányzat képviselő-testülete 38/2016.(IX.23.) számú 

határozatával döntött. A szabályzat 2016. november 1-én lépett hatályba.  

 

Az SZMSZ 2016. évi megalkotása és elfogadása óta nem lett módosítva, jelen előterjesztés keretében 

azonban több, kisebb igazítás szükséges, amelyek indokait az alábbiakban foglaltam össze: 

 

 

- a közvetlenül jegyzői felügyelet alá tartozó munkaköröknél feltüntetésre kerül az adatvédelmi 

tisztviselő személye,  

- a gyakorlati helyzetnek és a mai reális állapotoknak megfelelően pontosításra került a jegyző 

kistelepülési ügyfélfogadási rendje, sajnos a kistelepüléseken egyre kevésbé biztosítható a 

megfelelő szakmai minőségű ügyintézői munka, a feltételek teljeskörűen már csak a Hivatal 

székhelyén, részlegesen pedig a kirendeltségen biztosíthatók; 

- aktualizálásra került a dokumentum 3. számú melléklete, amely az egyes szervezeti 

egységekben létrehozott munkakörök és az azokhoz tartozó feladat-és hatáskörökről szól (lsd. 

adatvédelmi tisztviselő, valamint önálló soron igazgatási osztályvezetői funkció feltüntetése)  

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a csatolt, módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szervezeti-és működési szbaályzat tervezetét alábbi határozati javaslattal fogadja el! 

 

Határozati javaslat 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti-és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 

szerinti tartalommal, 2018. december 1-i hatályba lépéssel elfogadja. 

 

Határidő: 2018.12.01. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

      Dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k. 



3. számú melléklet:  

 

 

Az egyes szervezeti egységekben létrehozott munkakörök és az azokhoz 

tartozó feladat-és hatáskörök 
 

Az egyes munkakörökben foglalkoztatott dolgozók munkakörét személyre szabott, részletes 

munkaköri leírások állapítják meg. A melléklet által felsorolt munkakörök nem mindegyike 

önálló; egyes esetekben bizonyos munkakörök összevontan jelennek meg egy-egy 

köztisztviselő feladatkörében.  

1.) Jegyző 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

• előkészíti a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a 

képviselő-testület elé kerülő előterjesztések jogi kontrollját, 

• ellátja a testület és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos 

feladatokat,  

• tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein, 

• törvényességi észrevételeket tehet a döntés-előkészítés során vagy az előterjesztés 

vitájában, 

• gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyet a polgármesterrel ír 

alá, 

• rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a Képviselő-testületet és a bizottságokat az 

önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a polgármesteri hivatal munkájáról és az 

ügyintézésről, 

• gondoskodik a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló képviselő-

testületi ülésre történő előterjesztéséről, 

• döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 

• ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket,  

• dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, e körben szabályozza a kiadmányozás rendjét,  

• dönt azokban a hatósági ügyekben, amit a polgármester átad, 

• szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját, 

• ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő 

feladatokat, 

• rendszeres időközönként fogadóórát tart, 

• ellátja a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal jogi képviseletét; 

• az önkormányzat pályázati tevékenységének teljes körű felügyelete. 

 

Feladatai az önkormányzati törvényben és más jogszabályokban meghatározottakon túlmenően 

a következők: 

 

• a képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok, a polgármester, 

alpolgármester tevékenységével kapcsolatos hivatali feladatok összehangolása, különös 

figyelemmel a szervezeti és működési szabályzatnak a képviselő-testületi ülések 

előkészítésére, az előterjesztésre, határozati javaslatok és a jegyzőkönyv készítésre, az 

önkormányzati rendeletalkotásra, valamint a határozatok nyilvántartására vonatkozó 

rendelkezéseire; 



• a képviselő-testület (a közös önkormányzati hivatal) ellenőrzési programjával, továbbá a 

polgármester eseti intézkedésével elrendelt gazdasági, törvényességi vizsgálatok vezetése, 

• jogszabályi rendelkezések szerinti igazgatási feladatok ellátása, 

• gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, 

munkavállalói tekintetében, 

• szervezi és ellenőrzi az apparátus szakmai képzését. 

 

2.) Aljegyző 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

o feladatait, a jegyző irányításával látja el, 

o tevékenységéről, a jegyző által adott megbízatások teljesítéséről, beszámolási 

kötelezettséggel tartozik, 

o feladata a hivatali munkafolyamatok szabályozása, munkatechnológiák kidolgozása, 

az érintett közreműködésével, 

o szervezeti egységén belül személyi felelősséggel gondoskodik a távollevő 

köztisztviselők munkakörének helyettesítéséről, 

o gondoskodik a szervezeti egység feladat-és hatásköri jegyzékének, s az ahhoz 

kapcsolódó munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról, 

o felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező 

feladatok), utasítások szakszerű döntés előkészítéséért, a határidőben történő 

végrehajtásáért, 

o gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási 

jogot, 

o előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 

o köteles részt venni az egyes képviselő-testületek ülésén, meghívás alapján, a bizottsági 

üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni, 

o kapcsolatot tart a szervezeti egységek működését elősegítő külső szervekkel, 

o ellátja a tisztségviselők, a testület, valamint a bizottságok közötti koordinációt 

o figyelemmel kíséri a Képviselő-testület fenntartásában működő intézmények 

működését, előkészíti a köztisztviselők kinevezésével, munkaviszony megszüntetésével 

és az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, 

intézkedéseket, 

o közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések 

előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, 

o Az Iratkezelési Szabályzatban rögzítettek szerint gondoskodik az Iratkezelés és az 

Irattárazással kapcsolatos koordinációs feladatok megszervezéséről és felügyeli azok 

végrehajtását. 

o Figyelemmel kíséri az elektronikus ügyintézés folyamatát, szükség esetén javaslatokat 

fogalmaz meg. 

o jogi előkészítő feladatokat lát el (különösen: a rendelet-tervezetek szövegezését, 

előzetes felülvizsgálatát, kihirdetését és nyilvántartását, az előterjesztések, eseti 

törvényességi ellenőrzését)  

 

 

3.) Igazgatási osztályvezető 

 



o feladatait a jegyző és az aljegyző irányításával látja el, 

o szervezeti egységén belül személyi felelősséggel gondoskodik a távollevő 

köztisztviselők munkakörének helyettesítéséről, 

o gondoskodik a szervezeti egység feladat-és hatásköri jegyzékének, s az ahhoz 

kapcsolódó munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról, 

o felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező 

feladatok), utasítások szakszerű döntés előkészítéséért, a határidőben történő 

végrehajtásáért, 

o gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási 

jogot.  

o előkészíti, illetve szakmailag kontrollálja a feladatkörébe tartozó előterjesztéseket, 

o igény esetén részt vesz a képviselő-testület üléseken, meghívás alapján, a bizottsági 

üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni, 

o a tisztségviselők előtt beszámol a szervezeti egység tevékenységéről, 

o gondoskodik a vezetése alatt működő egység vonatkozásában, a munkafegyelem 

betartásáról, a Hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok 

megtartásáról. 

o jogi előkészítő feladatokat lát el (különösen: a rendelet-tervezetek szövegezését, 

előzetes felülvizsgálatát, kihirdetését és nyilvántartását, az előterjesztések, eseti 

törvényességi ellenőrzését)  

o irányítja a közterület felügyelők, az igazgatási, hatósági és szociális ügyintézők 

valamint az adócsoport és a Szavai Kirendeltség munkáját 

o gondoskodik a rendeleteknek és a testületi ülési jegyzőkönyveknek a Nemzeti 

Jogszabály Tár (NJT) rendszerbe történő határidőn belüli feltöltéséről. 

o Helyi önkormányzati rendelet tervezetek készítése, szerkesztése és a rendeletek 

egységes szerkezetbe foglalása; 

o Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító 

okirataival kapcsolatos ügyintézés; 

o Részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzatok testületi üléseinek szervezésében, 

dokumentálásában, előterjesztéseinek elkészítésében, 

o Felelős a Nemzetiségi Önkormányzatok jogszabályban előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségeik teljesítéséért, 

o Kapcsolatot tart a város helyi civil szervezeteinek vezetőivel, előterjesztést készít a helyi 

civil szervezeteket érintő önkormányzati döntésekhez, 

o Koordinálja a helyi adók kivetését, beszedését és behajtását, valamint törekszik a 

hatékonyság növelése. 

 

 

 

4.) Pénzügyi osztályvezető 

 

A munkakörhöz tartozó feladatok-és hatáskörök: 

o szervezeti egységén belül személyi felelősséggel gondoskodik a távollevő 

köztisztviselők munkakörének helyettesítéséről, 

o gondoskodik a szervezeti egység feladat-és hatásköri jegyzékének, s az ahhoz 

kapcsolódó munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról, 

o felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező 

feladatok), utasítások szakszerű döntés előkészítéséért, a határidőben történő 

végrehajtásáért, 



o gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási 

jogot.  

o előkészíti, illetve szakmailag kontrollálja a feladatkörébe tartozó testületi 

előterjesztéseket, 

o köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, meghívás alapján, a bizottsági üléseken, 

akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni, 

o kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel, 

o figyelemmel kíséri a Képviselő-testület fenntartásában működő intézmények 

működését, előkészíti a köztisztviselők kinevezésével, munkaviszony megszüntetésével 

és az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, 

intézkedéseket, 

o közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések 

előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, 

o a tisztségviselők előtt beszámol a szervezeti egység tevékenységéről, 

o gondoskodik a vezetése alatt működő egység vonatkozásában, a munkafegyelem 

betartásáról, a Hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok 

megtartásáról. 

o szükség esetén osztályértekezletet tart; 

o közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések 

előkészítésében (költségvetéssel, helyi adókkal, zárszámadással kapcsolatos rendeletek 

esetében), 

o gondoskodik a pénzügyi, turizmus-és városfejlesztési bizottság működésével 

kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról, 

o az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, az önkormányzati intézmények 

gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása és koordinálása (különösen a 

költségvetés-, zárszámadás tervezet előkészítése, beszámolók összeállítása, 

intézmények költségvetéseinek összeállítása), 

o gondoskodik az egyéb gazdálkodási (számviteli) feladatok elvégzéséről (számviteli 

nyilvántartások, gépi adatfeldolgozás, kintlévőségek kezelése, pályázatok előkészítése) 

o folyamatos kapcsolatot tart pénzügyi-gazdálkodási és számviteli vonatkozásban a 

polgármesteri hivatal osztályaival és az önkormányzati intézményekkel, 

o a hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben 

előterjesztéseket készít a testületi ülésekre, patronálja az önkormányzat pénzügyekért 

felelős bizottságát; 

o ellátja az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények pénzügyi, szakmai 

irányítását és ellenőrzését. 

 

 

 

5.) Műszaki osztályvezető 

 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

o szervezeti egységén belül személyi felelősséggel gondoskodik a távollevő 

köztisztviselők munkakörének helyettesítéséről, 

o gondoskodik a szervezeti egység feladat-és hatásköri jegyzékének, s az ahhoz 

kapcsolódó munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról, 

o felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező 

feladatok), utasítások szakszerű döntés előkészítéséért, a határidőben történő 

végrehajtásáért, 



o gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási 

jogot, 

o előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 

o köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, meghívás alapján, a bizottsági üléseken, 

akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni, 

o kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel, 

o figyelemmel kíséri a Képviselő-testület fenntartásában működő intézmények 

működését, előkészíti a köztisztviselők kinevezésével, munkaviszony megszüntetésével 

és az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, 

intézkedéseket, 

o közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések 

előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, 

o a tisztségviselők előtt beszámol a szervezeti egység tevékenységéről, 

o gondoskodik a vezetése alatt működő egység vonatkozásában, a munkafegyelem 

betartásáról, a Hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok 

megtartásáról, szükség szerint osztályértekezletet tart. 

o településfejlesztéssel, rendezéssel, a városrendezési tervének felülvizsgálatával 

kapcsolatos feladatok végrehajtása, 

o az önkormányzati fejlesztésekkel összefüggő tervezési, előkészítő, lebonyolító és 

műszaki ellenőrzési feladatok; 

o a közlekedéssel, energiaszolgáltatással összefüggő hatósági és egyéb feladatok 

o kapcsolattartás és egyeztetés a Városgazdálkodási Zrt-vel, 

o utak, járdák karbantartási, felújítási (korszerűsítési) szükségességének jelzése, az 

elvégzett munkálatok szakmai felügyelete; a közüzemi hibaelhárítások utáni 

helyreállítás figyelemmel kísérése,  

o szakmailag koordinálja a város műemlékeit érintő tervezési, fejlesztési és egyéb 

feladatokat 

o a kommunális, infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő feladatok tervezése, ezek 

végrehajtásának ellenőrzése, 

o a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósításának elősegítése, 

o az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések elkészítése (pl.: 

HÉSZ, RRT, hulladékgazdálkodással és közműépítési hozzájárulással kapcsolatos 

témakörökben) 

o az illetékes hatóságokkal a környezetvédelmi feladatok koordinálása, 

o az építészeti értékek védelmével jelentkező feladatok ellátása, 

o a jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatok előkészítése, 

o az építésügyi-műszaki nyilvántartások vezetése, a műszaki tervtár kezelése, 

o az informatikával kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása 

o az önkormányzat pályázati tevékenységének műszaki szakmai koordinálása és 

felügyelete 

o szakhatósági közreműködés más hatósági eljárásokban. 

 

Főépítészi tevékenysége keretében: (A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendeletben foglaltak szerint) 

- az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve 

elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek 

összhangjának kialakítását, 



- folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól 

évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület 

(közgyűlés) részére, 

- közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a 

kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri 

rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, 

- szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji 

és építészeti arculatának alakítását, 

- közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök 

nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan 

felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében. 

 

6.) Szociális ügyintéző 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

A jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladat- és hatáskörén belül: 

- Eljár Harkányban és/vagy a társtelepüléseken a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény, halmozottan hátrányos helyzet megállapításában, megváltoztatásában és 

megszüntetésében. 

- A pénzügyi osztály közreműködésével gondoskodik gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők számára az Erzsébet-utalványok megrendeléséről és kiosztásáról. 

- A fentiekkel kapcsolatos helyi és országos (Országos Szociális Információs Rendszer 

PTR) nyilvántartások naprakész vezetése. 

- Az egyes feladatkörökhöz kapcsolódó negyedéves, féléves, éves statisztikák elkészítése. 

- A gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben elkészíti a vagyonleltárt 

és a környezettanulmányt. 

- Elkészíti a bírósági/társhatósági megkeresésekben kért környezettanulmányokat. 

 

Jegyzői hatáskörhöz kapcsolódóan: 

- Elkészíti a hagyatéki leltárokat, beszerzi a helyi és más települések adócsoportjától a 

kapcsolódó adó-és értékbizonyítványokat, felveszi a póthagyatékot, 

- Felveszi és tartja a kapcsolatot a közjegyzővel, 

- Gondoskodik a szálláshely üzemeltetési és kereskedelmi engedélyek kiadásáról és azok 

megszűntetéséről, 

- A szálláshely üzemeltetési és kereskedelmi ügyekben kapcsolattartó a társhatóságokkal, 

- Elkészíti az éves vendégforgalomra vonatkozó jelentést. 

- Másodfokú döntésre felterjeszti a területét érintő fellebbezéseket.  

 

Képviselő-testületi hatáskörhöz kapcsolódóan: 

- Eljár a települések helyi szociális rendeleteiben megállapított települési 

támogatásokkal kapcsolatos kérelmek ügyében, és elvégzi az ehhez kötődő 

adminisztrációs feladatokat. 

- Vezeti a hozzájuk kapcsolódó- az Szociális törvényben és PTR-ben – meghatározott 

nyilvántartásokat. 

- Havonta feladást készít a pénzügyi osztálynak az utalandó ellátásokról. 



- Határozattal elrendeli a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások 

visszafizetését. 

- Előkészíti a köztemetés elrendeléséről szóló határozatot, felveszi a kapcsolatot a 

temetkezéssel, önkormányzatokkal. 

- Előkészíti a fellebbezésekhez kapcsolódó előterjesztéseket. 

- Intézi a szociális célú tűzifa juttatással kapcsolatos lakossági igények begyűjtését, 

elkészíti a kiutaló határozatokat. 

- A pénzügyi osztály részére elkészíti az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást és 

mellékleteket 

- Előkészíti a fogadóórákon bejelentett – területét érintő – panaszokra a válaszleveleket, 

és benyújtja az osztályvezetőnek. 

- Előkészíti a szociális bizottság részére az előterjesztéseket, megírja a határozati 

javaslatot; 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatáson belüli étkeztetéssel 

kapcsolatos feladatok: 

 Szociális étkeztetés igényléséhez tartozó kérelmek, igazolások begyűjtése, 

 Szociális étkeztetést igénybe vevővel a megállapodás megkötése, 

 A szociális étkeztetéssel kapcsolatos határozatok elkészítése, 

 Napi adatszolgáltatást nyújt a szociális étkezés igénybe vételéről a tevékenység 

adminisztrációs rendszeren keresztül, 

 Elkészíti a szükséges adatszolgáltatásokat; 

 Napi kapcsolatot tart az élelmezésvezetővel és az ételkihordóval. 

 

7.) Igazgatási ügyintéző 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

• Jogszabály változások figyelemmel kísérése; 

• Az Önkormányzati ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződések előkészítése; 

• A harkányi Piac területére vonatkozó bérleti szerződések előkészítése; 

• Hirdetményekkel kapcsolatos ügyintézés; 

• Közérdekű munkával kapcsolatos ügyintézés; 

• Ipari engedéllyel kapcsolatos ügyintézés; 

• Birtokvédelmi eljárásokkal kapcsolatos ügyintézés; 

• Vadkárral kapcsolatos ügyintézés; 

• Képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítése, 

 

 

Drávaszerdahely, Márfa és Szava Önkormányzatánál ellátandó feladatok: 

• Heti egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban ügyfélfogadást tart  

• A lakosság által benyújtott kérelmeket átveszi, tájékoztatja az ügyfeleket az esetleges 

mellékletek beszerzésének szükségességéről, az ügymenetről, egyedi ügyeiknek 

állásáról. 

• Kapcsolatot tart, információt szolgáltat a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

szakügyintézői, és a lakosság közt.  

• Képviselő-testületi ülésekhez kapcsolódó jogi és adminisztratív feladatok ellátása. 

 



 

Esélyegyenlőségi referensi feladata:  

• A Helyi Esélyegyenlőségi Program teljesülésének vizsgálata, az aktuális beszámolók 

határidőre történő elkészítése; 

• A következő időszakra vonatkozó Esélyegyenlőségi terv előkészítése, munkáltatóval és 

a munkavállalói érdekképviseletekkel való egyeztetése; 

• Kapcsolódó jogszabályok figyelemmel kísérése, változás jelzése – érdekképviselet, a 

munkáltató felé; 

• Együttműködés az érdekképviselettel az esélyegyenlőség biztosítására, részvétel a 

panaszkezelésben és egyéb, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos akciókban. 
 

8.) Anyakönyvvezető 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

– Ellátja az anyakönyvi igazgatási feladatokat, az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos 

ügyintézést, házasságkötéssel valamint egyéb családi eseményekkel kapcsolatos 

feladatokat. 

 

9.) Mezőgazdasági ügyintéző 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

- ebtartással és az állattartással kapcsolatos hatósági ügyek intézése, 

- eb-nyilvántartás vezetése, aktualizálása, veszélyes ebek nyilvántartása,  

- állattartási szabályok megsértése esetén intézkedik az állattartás korlátozásáról vagy 

megtiltásáról, intézkedik a kóbor ebek befogásáról, elhelyezéséről, 

- vételi és haszonbérleti ajánlatok kifüggesztése, záradék kiadása (a hirdetmény 

feltöltése az Internetre ügyfélkapun keresztül), 

- önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérletének nyilvántartása, 

- szúnyog, rágcsáló és rovarirtáshoz kapcsolódó megrendelések, szerződések 

lebonyolítása 

- fakivágás engedélyezése vagy megtiltása a közterületeken, 

- közterületi fák permetezéséhez kapcsolódó ügyintézés, 

- vegyszeres növényvédelmi munkák végzésekor az illetékesek (méhészek) 

figyelmeztetése, értesítése 

- védetté nyilvánított területek nyilvántartása, természetvédelmi területek ellenőrzése, 

- parlagfüves területek tulajdonosainak felszólítása (belterületen). 

- mezőőri tevékenység ellenőrzése, 

- méhészek nyilvántartása, méhek vándorlásának nyilvántartása, 

- figyelemmel kíséri a szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati rendeleteket, a 

szükséges változtatásokra javaslatot tesz, 

- elvégzi a szakterületéhez kapcsolódó statisztikai jelentéseket, 

- kisegítő jelleggel ellátja hivatalhoz érkező beadványok iktatását, az ügyiratok 

kezelését. 

 

10.) Közterület-felügyelő 

 



Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök:  

 

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedély kiadása és az 

engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 

szabályszerűségének ellenőrzése; 

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 

- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a 

közbiztonság és a közrend védelmében; 

- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 

- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében; 

- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 

- közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása 

 

Részletes feladatai: 

- külön jogszabályokban részletezett közlekedési szabályszegéseket elkövető gépkocsik 

tulajdonosainak és üzemben tartóinak bírságolása, bírság befizetésére felszólítás, 

szabálysértési vagy közigazgatási eljárás kezdeményezése, 

- közösségi együttélés szabályait megsértő személyek ellen eljárás kezdeményezése, és 

lefolytatása; 

- ellenőrzi a közterület hasznosítására vonatkozó egyéb szerződések betartását 

(reklámtáblák elhelyezése, területhasználat nagysága), 

- az osztályvezető által adott egyéb feladatok végrehajtása, 

- Ellátja mindazokat a feladatokat, amivel a Jegyző állandó, vagy eseti jelleggel 

megbízza.  

- adóellenőrök munkájának segítése. 

 

 

11.) Adóhatósági ügyintéző 

 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

 Teljes körűen eljár az önkormányzatok helyi adórendeleteiben szabályozott adókkal 

kapcsolatos adóigazgatási eljárásokban, ennek keretében: 

- Bevallás benyújtására felhívások kiadása. 

- Bevallások beszedése, felülvizsgálata, földkönyvvel való összehasonlítása 

- Az adó megállapítása 

- Kivetési iratok elkészítése. 

- Fizetési határozatok kiadása. 

- Fizetési könnyítés iránti kérelmek döntésre előkészítése, határozatok kiadása. 

- Az évközi változások (törlések-előírások) határozattal történő helyesbítése. 

- Fellebbezések felterjesztése. 

- Megkeresésekre adatközlés, adó-és értékbizonyítvány kiállítása 

- Környezettanulmányok, igazolások, szakvélemények megkérése. 

- Adóellenőrzések lefolytatása, jegyzőkönyvek felvétele; az ellenőrzéssel feltárt 

jogsértés esetén adóigazgatási eljárás indítása. 



 Részt vesz egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos 

előkészítési feladatok elvégzésében és a fokozott behajtás időszakában a helyszíni 

végrehajtásban. 

 Munkakörével kapcsolatos ügyfélfogadás ellátása, 

 A hivatal belső szervezeti egységeitől kapott végrehajtási jegyzőkönyvek alapján 

gondoskodik a hátralékok behajtásáról. Munkáját a bírósági végrehajtás szabályainak és az 

eljárási törvénynek megfelelően végzi. 

 Információ szolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, figyelemmel az adótitok 

megtartására. 

 Szükség szerint adatszolgáltatást, adattisztítást, adatgyűjtést végez. 

 Idegenforgalmi adó ellenőrzésének körében: 

- Heti ütemterv készítése, ütemterv szerinti munkavégzés, 

- Szálláshely-üzemeltetési engedély ellenőrzése, 

- Vendégkönyvek naprakész vezetésének ellenőrzése, 

- Elektronikus hozzáférési jogosultság mellett szorosan együttműködik a Harkányi 

Turisztikai Egyesülettel, a Harkányi Turisztikai Kártyarendszer regisztrációs 

rendszerének működtetésében, ellenőrzésében, melynek keretében adatokat ellenőriz 

és adatokat vet össze az idegenforgalmi adóbevallás hatékonysága és hitelessége 

érdekében, 

- Idegenforgalmi adó szálláshelyenkénti nyilvántartása, az adócsoportnál rögzített 

adatok egyeztetése a saját nyilvántartással, 

- Idegenforgalmi adó elszámolások ellenőrzése, (magánszemélyeknél a 

vendégkönyvhöz csatolt csekkek) 

 A felettese beosztása szerint – heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon - 

történő munkavégzés 
 

 

12.) Adóhatósági könyvelő 

 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

 A helyi adóval kapcsolatos banki nyilvántartások vezetése, könyvelése, 

 A helyi adók kivetésével és beszedésével kapcsolatos összes nyilvántartás vezetése, 

 A helyi adókkal kapcsolatos ügyfélforgalom lebonyolítása, 

 Az önkormányzattal szembeni tartozások behajtása, 

 A hatósági bizonyítványok, igazolások, adó-és értékbizonyítványok kiadása. 

 Adatszolgáltatási feladatok: 

- társhatóság felé- kérelemre 

- MÁK felé: adatszolgáltatás zárásokról- félévente, évente 

- Jegyző, polgármester, aljegyző/igazgatási osztályvezető felé: esetenként a kért 

tartalommal. 

 Ellenőrzési feladatok keretében: a helyszíni felülvizsgálatok, a bevallások adatainak 

ellenőrzése. 

 

13.) Iktató 

- Iktatórendszer kezelése, irattárazás, irattár kezelése, rendezése; iktatott iratok 

kezelése; a vezető szignálását követően iratok átadása az illetékes ügyintézőnek; 

- Postai küldemények érkeztetése, postára juttatása 

- Hivatalon belüli kisegítőmunka (adókivetés postázása, időszakos portaszolgálat) 



 

14.) Személyügyi ügyintéző 

 

Munkakörébe tartozó főbb feladatok: 

 
• teljes körűen ellátja a hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak, az önkormányzat által fenntartott 

intézmények vezetőinek, az önkormányzat közalkalmazottainak, valamint az önkormányzat által 

foglalkoztatott közmunkások személy- és munkaügyeit;  

• Ellátja a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ közalkalmazottainak, munkavállalóinak 

személy-és munkaügyeit.  

• Ellátja a társközségek – Drávaszerdahely, Márfa – tekintetében a foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat 

(munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony) 

• Elkészíti a képviselőkkel, polgármesterekkel kapcsolatos munkaügyi feladatokat;  

• Elkészíti az önkéntes munkások szerződéseit (Harkány-Márfa-Drávaszerdahely) vonatkozásában, az arra 

jogosult által leigazolt jelenléti ív alapján a ledolgozott napokról szóló igazolást elkészíti; 

• személyi anyagok összeállítása, naprakészen tartása, nyilvántartása; előmenetel figyelemmel kísérése és a 

szükséges intézkedések megtétele; 

• munkaügyi tárgyú szervezeten belüli és kívüli adatszolgáltatások, statisztikák teljesítése; 

• nyilvántartja a jubileumi jutalmak kifizetésének időpontját, elkészíti a határozatokat, gondoskodik azok 

kifizetéséről; a rendszeres és az eseti rendkívüli munkavégzés után járó illetmények adminisztrációjával 

kapcsolatos feladatok ellátása; 

• megszervezi a Hivatal dolgozói részére az éves munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásokat; és üzemorvosi 

alkalmassági vizsgálatát; 

• naprakész nyilvántartást vezet a közfoglalkoztatottak foglalkoztathatósági szakvéleménye kiadásának 

időpontjáról. Gondoskodik az orvosi alkalmassági vizsgálatok határidőben történő lebonyolításáról; 

• köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatkör ellátása (pl. közigazgatási alap-és 

szakvizsgák, továbbképzések, képesítési előírások nyomon követése), ellátja a TÉR-rendszerben és 

TARTINFO –rendszerekben elvégzendő adminisztrációs feladatokat valamint a Közigazgatási 

Továbbképzési és Vizsgaportálon, és a Pro Bono portálon, képzési referensi feladatkört; 

• éves szabadságolási terv összeállítása, jóváhagyásra történő előkészítése; szabadságok nyilvántartásához 

kapcsolódó feladatok teljes körű ellátása; 

• illetményekkel, megbízási szerződésekkel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos számfejtési, jelentési 

feladatokról gondoskodik;  

• köztisztviselők cafeteria-juttatásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

15.) Adminisztrátor 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

− a jegyző, az osztályvezetők illetve a dolgozók által igényelt információk összegyűjtése, 

szóbeli jelentés, tájékoztatás; telefonüzenetek vétele; 

− Jegyző ügyiratainak kezelése (iktatás, előadói könyv vezetése, tárolás, irattárazás), a 

jegyző által megjelölt ügyiratok elintézése;  

− levelek, jelentések leírása diktálás vagy kézirat alapján; 

− megbeszélések, értekezletek, tanácskozások szervezése, előkészítése; hivatalos látogatók 

fogadása; önkormányzati rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó reprezentáció, a 

látogatók fogadása és eligazítása; 

− Dokumentációk és statisztikák összeállítása és vezetése. 

− Kimenő posta előkészítése, teljességének és helyességének ellenőrzése. 

− aláírásra előkészített anyagok, ügyiratok gyűjtése, illetve aláírás utáni postázása; 

− a képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések teljes körű előkészítése (meghívók 

érintettek részére történő eljuttatása, testületi, bizottsági anyagok komplett 

összegyűjtése, sokszorosítása, dokumentálása, archiválása; jegyzőkönyvezés, 



jegyzőkönyvek továbbítása a jogszabályok és önkormányzati SZMSZ, illetve jegyzői 

utasítás szerint) 

− határozat-kivonatok elkészítése, archiválása, továbbítása;  

- Ügykezelési feladatok körében: 

• határidők nyilvántartása, 

• rutinlevelezés (beleértve az elektronikus levelezést is) önálló intézése, 

• beérkező és kimentő posta intézése, 

• levelezés, iratok rendezése, nyilvántartása 

• sokszorosítás, szkennelés, prezentációs anyagok technikai előkészítése. 

 

16.) Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

A Közös Önkormányzati Hivatal, az alapító Önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a 

társulások és költségvetési szervek vonatkozásában: 

- költségvetési rendelet-tervezetek, rendelet módosítások elkészítése  

- elemi költségvetés elkészítése, MÁK felé jelentése 

- előirányzatok (eredeti, módosított) főkönyvi könyvelése, nyilvántartása 

- a bankszámláknak, pénztáraknak, bejövő és kimenő számláknak, pénzmozgással nem 

járó gazdasági eseményeknek az integrált pénzügyi rendszerben történő kontírozása és 

főkönyvi könyvelése 

- a MÁK bérszámfejtése, valamint a nettó finanszírozás táblái alapján személyi kiadások, 

járulékok, nettósított állami támogatások kontírozása és főkönyvi könyvelése  

- könyvelési zárlati munkálatok és beszámoló elkészítése 

- a mérleget alátámasztó leltárak elkészítése, a mennyiségi leltárfelvételek előkészítése, 

megszervezése, selejtezés elkészítése  

- zárszámadási rendeletek elkészítése  

- adóbevallások készítése, továbbítása az ügyfélkapun keresztül, szükség szerinti 

mellékletek papíralapú továbbítása 

- EADAT rendszer napi szintű figyelése, az ott feltüntetett információk szükség szerinti 

továbbítása az osztályvezető részére 

- EBR-en keresztül állami támogatások igénylése, elszámolása 

- beruházások analitikus nyilvántartásának vezetése, beruházás statisztika elkészítése 

- hosszú lejáratú kötelezettségek, követelések nyilvántartása,  

- a külső szolgáltató által vezetett ingatlan vagyonnyilvántartáshoz, 

eszköznyilvántartáshoz adatszolgáltatás készítése negyedéves gyakorisággal, a 

szükséges dokumentumokkal való alátámasztással 

- a havonkénti pénzforgalmi információ jelentések elkészítése, a kötelezően csatolandó 

dokumentum (főkönyvi kivonat) feltöltése az EADAT rendszerbe 

- a negyedévente kötelező mérlegjelentések elkészítése 

- pénzgazdálkodással kapcsolatos hatásköri rendről szóló szabályzat alapján: 

érvényesítés 

 

17.) Pénzügyi ügyintéző 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

- a Hivatal ellátási területéhez tartozó szervek átutalással bejövő számláinak 

nyilvántartása, integrált pénzügyi és könyvelő rendszerbe történő rögzítése 

- banki átutalása; 



- bankszámlákkal kapcsolatos szerződések, aláírás-bejelentő dokumentációk őrzése és 

nyilvántartása; 

- elektronikus úton érkező bankkivonatok, postai csekkek kinyomtatása, lefűzése, 

alapbizonylatokkal történő felszerelése 

- az állami támogatásokhoz és települési támogatásokhoz, szociális kifizetésekhez 

kapcsolódó elszámolások analitikus nyilvántartásának vezetése, a megfelelő 

dokumentációval felszerelve; 

- a reprezentációs kifizetések figyelemmel kisérése, számláinak másolati példányának 

átadása a reprezentációs analitikát készítő ügyintézőnek; 

- a pénzügyi szabályzatok teljes körű megismerése és alkalmazása; 

- részvétel a főkönyvi könyvelésben, a könyvelési zárlati munkálatokban, a beszámoló 

elkészítésében 

- bérleti-, közterület-foglalási díjak számlázása, egyéb kimenő számlák elkészítése, 

- a kintlévőségek naprakész nyilvántartása érdekében a könyvelő programban a 

folyószámla nyilvántartás figyelemmel kísérésével a befolyt bevételek folyamatos 

nyomon követése a vevői számlák tekintetében 

- a kintlévőségek folyamatos figyelése, felszólítók küldése valamint a behajtással 

kapcsolatos intézkedések elvégzése 

- közmű hozzájárulások analitikus nyilvántartásának vezetése, 

 

18.) Pénztáros 

A Közös Önkormányzati Hivatal, az alapító Önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, 

a társulások és költségvetési szerveik pénztárainak vezetéséhez kapcsolódóan: 

 

- készpénz ki és befizetések szabályszerű lebonyolítása, munkabérek kifizetésének 

előkészítése, kifizetése, nyilvántartása 

- pénztári be és kifizetéshez kapcsolódó bizonylatok integrált pénzügyi és könyvelő 

rendszerbe történő rögzítése 

- a nem rendszeres bevételekhez kapcsolódó vevő számlák kiállítása 

- készpénz felvétel, illetve befizetés az önkormányzattokkal szerződésben álló 

bankoknál, 

- elszámolásra kiadott előlegek analitikus nyilvántartása, határidő figyelése, 

- munkabér előlegek, fel nem vett munkabérek analitikus nyilvántartása, 

- kedvezményes utazási utalványok kiadása, nyilvántartása, 

- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 

- étkezési utalványok vásárlása, kiosztása, analitikus nyilvántartása,  

- saját személygépkocsik hivatalos célú használatának analitikus nyilvántartása 

- a kiküldetési rendelvények analitikus nyilvántartása 

- reprezentáció analitikus nyilvántartása 

- valutapénztár vezetése 

- a pénzügyi szabályzatok teljes körű megismerése és alkalmazása; 

- az adó vagy járulékköteles kifizetések havi feladása a KIRA rendszerben 

- a pénztárban tartott készpénz és értékpapírok (értékek) szabályszerű kezelése, 

megőrzése. 

 

19.) Műszaki ügyintéző 

 



Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

- hulladékgazdálkodással, és az önkormányzatot érintő egyéb közszolgáltatásokkal és 

közmű szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,  

- a hivatal és intézményei tekintetében a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok 

koordinálása; 

- önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos felújítási, karbantartási, 

állagmegóvási munkák intézése (együttműködve a Városgazdálkodási Zrt-vel), 

- önkormányzati vagyongazdálkodással és a vagyonkataszterrel kapcsolatos feladatok; 

gondoskodik a kataszter hitelességéről és aktualizálásáról; 

- informatikával és telekommunikációval kapcsolatos feladatok, 

- önkormányzati parkolókkal kapcsolatos feladatok 

- a feladatkörébe tartozó ügyekben rendelet-tervezetek és előterjesztések elkészítse 

- részt vesz, és szakmai tapasztalatával elősegíti a városban jelentkező, önkormányzatot 

érintő műszaki problémák megoldását, 

- ügyfélkérelmek elintézése. 

 

20.) Pályázati referens 

 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: 

- Európai Uniós és hazai pályázatok figyelése, 

- Az Önkormányzat intézményei részére pályázatok figyelése, kapcsolattartás az 

intézményvezetőkkel és a pályázat kiíróival, közreműködő szervezetekkel, 

- Az Önkormányzati intézmények pályázati igényeinek felmérése, pályázati lehetőségek 

beazonosítása, Önkormányzati Intézmények részére pályázati lehetőségekről szóló 

beszámoló, tájékoztató szervezése, 

- Pályázati információs napokon való részvétel, tájékoztatás, dokumentálás, 

közreműködés, 

- Képviselő-testületi döntést követően pályázat előkészítése, illetve megírása, a pályázati 

dokumentáció összeállítása, az ezzel kapcsolatos ügyintézés, 

- A pályázat elkészítésének és a pályázati anyag beadási fázisig tartó 

munkafolyamatainak koordinálása, 

- projekt teljes ideje alatt szükséges az előírásoknak megfelelő, egyúttal a gazdasági 

monitoring tevékenység ellátása, 

- Pályázati elszámolások (projekt előrehaladási jelentések) elkészítése, 

- Projektek záró elszámolásának elkészítése, 

- A lezárult projektek után követése. 

- Pályázati nyilvántartás vezetése, aktualizálása, pályázatokkal kapcsolatos szervezeten 

belüli és azon kívüli adatszolgáltatások, tájékoztatás. 

 

 

21.) Informatikus, operátor 

- Javaslattétel informatikai tárgyú beszerzésekre; gépek vírusmentességének 

fenntartására és a rendszeres ellenőrzésre; informatikai tárgyú szervezeten belüli és 

azon kívüli adatszolgáltatások, statisztikák, tájékoztatások megadása; 



- Leltárt készít a gépekről és a hozzá tartozó programokról, a dokumentációkat 

nyilvántartja, ellenőrzi, aktualizálja; informatikai hozzáférési jogosultságot biztosít a 

dolgozóknak; 

- Elvégzi az új gépek és egyéb hardver eszközök beállításait, majd rendszeres 

ellenőrzéseket végez az előforduló hibák felderítése érdekében.  

- Kapcsolatot tart a szervizelő szakemberekkel, ellenőrzi az elvégzett munkát, erről 

munkanaplót vezet, kapcsolatot tart az Internet szolgáltatóval, 

- Rendkívüli esetekben (pl. súlyos vírusfertőzés, a hálózat sérülése, rendszerösszeomlás) 

az észlelést vagy értesítést követő 24 órán belül gondoskodik a hiba elhárításának 

megkezdéséről 

- Jelenti az osztályvezetőnek a károkat és rongálásokat. Ha a károkozó személye 

kideríthető, javaslatot tesz az anyagi kártérítésre. 

- Biztosítja az intézményben az alapfeladatok ellátásához szükséges szoftverek 

működését. A meglévő szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencszerződéseket 

nyilvántartja. Összegyűjti a licenccel nem rendelkező programokat, és javaslatot tesz a 

legalizálásra, vagy más, hasonló képességű, de ingyenes programok használatára. 

- Az intézmény által vásárolt, munkavégzést segítő programokat feltelepíti, beállításait 

elvégzi, a lehetőségekhez mérten biztosítja a beállítások megőrzését. 

- Az irodákban szükséges (és beszerzett) új szoftvereket installálja, elindításukat és 

használatukat bemutatja. A programok kezelésének betanítása nem feladata. 

- A feletteseivel előre egyeztetett módon biztonsági adatmentést végez. 

- Biztosítja a Hivatal és az önkormányzat számítógépes hálózatának hatékony, 

biztonságos üzemeltetését; 

- Felhasználók-támogatása: segítségnyújtás a különböző szoftverek, hardverek 

(nyomtatók, scannerek, multifunkciós eszközök) használatában, betanításában;  

- Kisebb-nagyobb szoftveres/hardveres hibák elhárítása, adminisztrációja, egyes hibák 

esetén továbbítás a hw-karbantartó rendszergazdának 

- Alkalmazás-támogatás (programok-telepítése, frissítése, javaslatok szoftver-

beszerzésre, szükség esetén operációs-rendszerek telepítése 

- Üzemeltetési és adatvédelmi támogatás 

- ICT felhasználói szintű üzemeltetése 

- Kapcsolattartás (külső/belső) az Önkormányzatnál alkalmazott szoftverek készítőivel, 

beszállítóival szükség esetén részükre a hibák továbbítása 

- Bérelt, vásárolt multifunkcionális eszközök, informatikai eszközök karbantartóival való 

kapcsolattartás, hibaelhárítás, hibák továbbítása, kellékek rendelése, nyomtatók-

multifunkciós eszközök felhasználókra való testre-szabása, beállítása 

- ICT (vezetékes-telefon, Internet, adatkommunikáció, non-voice, multifunkciós 

eszközök stb.) terén költséghatékony megoldások keresése, javaslatok megtétele, 

piacfigyelés, ajánlatok elemzése, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel az érintett 

szegmens(ek)ben, rendszerintegrációs javaslatok 

- Pályázatok informatikai támogatása, javaslatok kidolgozása,  

- Közreműködés az Informatikai-Biztonságot érintő szabályok kidolgozásában,  

- Harkány Város hivatalos Honlapjával kapcsolatos feladatok ellátása; 

- Eljár a közvilágítással és az önkormányzatot érintő energetikával kapcsolatos ügyekben. 

 

22.) Adatvédelmi tisztviselő 



 

- közreműködik és segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 

meghozatalában, az érintettek jogainak biztosításában, 

- tájékoztatást és szakmai tanácsot ad az adatkezelő, vagy az adatfeldolgozó továbbá az 

adatkezelést végző alkalmazottak részére adatvédelmi kérdésekben, 

- ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamit a belső adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek megtartását, ideértve a feladatkörök 

kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyek tudatosság-növelését és 

képzését, 

- részt vesz az adatvédelmi tárgyú szabályzatok megalkotásában, aktualizálásában,  

- részt vesz az adatvédelmi-és adatbiztonsági tárgyú ellenőrzések lebonyolításában, 

együttműködik a hatósággal, felügyeli az ilyen típusú auditokat, javaslatokat tesz az 

esetleges  hiányosságok, hibák kiküszöbölésére. 
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Harkány Város, Drávaszerdahely, Márfa és Szava Községek Önkormányzatai által az 

önkormányzatok működésére, a polgármester, a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 

döntésre vonatkozó előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 

megállapodással létrehozott Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

Szervezeti - és Működési Szabályzatát Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete, 

mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a szerinti 

irányítói hatáskörök gyakorlója – figyelemmel az Áht. 9.§ b.) pontjára és 10.§ (5) bekezdésére 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 13. § rendelkezéseire is - az alábbi tartalommal állapítja meg.  

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. A Hivatal neve: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

  Székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u .2-4. 

  Levelezési címe: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 

  E-mail címe: titkarsag@harkany.hu 

  Honlap: www.harkany.hu 

  Törzskönyvi száma: 331241 

Statisztikai kódja: 0221528 

KSH számjele: 15331249-8411-325-02 

A Hivatal az általános forgalmi adónak nem alanya, adószáma: 15331249-1-02 

 

2. A hivatal telephelye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Szavai Kirendeltsége, 

7813 Szava, Kossuth L. u. 41. 

 

3. Az alapítók neve:  

- Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

- Szava Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

- Márfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

- Drávaszerdahely Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

 

4. A Hivatal jogállása: A Hivatalt az alapítók Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-86.§-ai alapján hozták létre, a Harkányban, 

2013. február 12-én kelt, 716/2013. számú alapító okirattal, amelyben az alapítás 

időpontja: 2013.03.01. A hivatal önálló jogi személy. Az Áht. 10.§ (4) bekezdése szerint 

előirányzatokkal rendelkező, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását saját gazdasági 
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szervezettel biztosító költségvetési szerv. A hivatal gazdasági szervezetének Ügyrendje 

a szervezeti-és működési szabályzatának mellékletét képezi. (1. számú melléklet) 

5. Alapítói jogokat gyakorló szervek: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő – 

testülete, Szava Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Márfa Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete, Drávaszerdahely Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete. 

6. Irányító szerv neve, székhelye: Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) 

7. A Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt 

alaptevékenységek: a Szervezeti-és Működési Szabályzathoz csatolt Alapító Okiratban 

foglaltakkal (2. számú melléklet) egyezően. 

8. A Közös Hivatal ellátandó tevékenysége: ellátja az önkormányzatok működésével, 

valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat Harkány, Szava, Márfa és Drávaszerdahely települések 

vonatkozásában. A polgármester a képviselő-testület döntési szerint és saját 

önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt, a jegyző javaslatainak figyelembe 

vételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának 

szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A Hivatal vállalkozási 

tevékenységet nem folytat. A Hivatalt a jegyző vezeti. 

 

9. A feladatok ellátásának anyagi forrását és mértékét az éves költségvetés határozza meg. 

A Hivatal az éves költségvetésben jóváhagyott működési, fejlesztési és felújítási célú 

előirányzatokkal gazdálkodik. A gazdálkodás szabályozott keretek között folyik. 

II. 

A Hivatal belső szervezeti felépítése, szervezeti egységei, irányítása, vezetése 

Nemzetiségi önkormányzatok és egyéb költségvetési szervek, amelyek részére a 

Hivatal feladatellátást biztosít 

 

A Hivatal teljes engedélyezett, mindenkori létszámkeretét Harkány Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében határozza meg. A testület által megállapított 

létszámkereten belül az egyes szervezeti egységek létszámát a feladatokhoz igazodóan a 

polgármester véleményének kikérése mellett a jegyző állapítja meg. A Hivatal három belső 

szervezeti egységgel, osztállyal működik az alábbiak szerint. 

Jegyző 

Aljegyző 

 

Igazgatási Osztály (1) 

Adócsoport 

Közterület-felügyelők 

Szavai Kirendeltség 

 

Műszaki Osztály (2) 
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Pénzügyi Osztály (3) 

 

1. A Hivatal szervezeti ábrája: 

 

Titkársági ügyintéző             Jegyző                       Személyügyi ügyintéző 

        Adatvédelmi tisztviselő 

Aljegyző 

 

Pénzügyi Osztály   Igazgatási Osztály   Műszaki Osztály 

vezeti:osztályvezető   - közterület-felügyelők  vezeti:osztályvezető 

    -adócsoport 

    - Szavai Kirendeltség 

 

Az egyes szervezeti egységekhez tartozó feladat-és hatáskörök, ügycsoportok leírását a III. 

fejezet tartalmazza.  

 

2. A Hivatal irányítása 

 

2.1. Harkány Város Polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében 

irányítja Hivatalt; ennek keretében: 

- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatalnak feladatait az 

önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, 

egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, ill. a Hivatal 

ügyintézőjére; 

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 

meghatározására; 

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 

- gondoskodik a Hivatal tevékenységének értékeléséről és a következő időszak feladatainak 

meghatározásáról, ennek érdekében szükség szerint értekezletet tart, 

- a Hivatal irányítása és a belső szervezeti egységek tevékenységének és a gazdasági programja 

koordinációja érdekében rendszeres vezetői értekezletet tart, 

 - szükség szerint munkaértekezletet hív össze az érintettek részvételével az egyes feladatok 

meghatározása, illetve a feladatok végrehajtásának ellenőrzése céljából.  
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2.2. Harkány Város Alpolgármestere – a polgármester által meghatározott körben 

közreműködik a polgármesternek jelen SZMSZ-ben meghatározott feladatai ellátásában. A 

polgármester távollétében vagy akadályoztatása esetén az alpolgármestert megilletik a 

polgármester jogosultságai. Az alpolgármester a polgármester munkájának segítésére, a vele 

kialakított munkamegosztás szerint ellátja a polgármester állandó vagy eseti megbízásából 

adódó önkormányzati feladatokat. Az alpolgármester feladatait a jegyző szakmai segítségével 

és a Hivatal közreműködésével látja el. 

 

3. A Hivatal vezetése 

 

A jegyző 

 

1. A jegyző a hivatal vezetője, felelős a hivatal működéséért, az ügyek megoldásáért, a 

döntések végrehajtásáért, képviseli a Hivatalt. 

2. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályok társadalmi rendeltetésének 

megfelelő alkalmazásáért, a színvonalas ügyintézésért, a hozott döntésekért és azok 

végrehajtásáért. 

3. Feladatai: 

- a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásáról; 

- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület illetve képviselő-testület 

bizottságainak ülésén; 

- jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 

- vezeti a hivatalt, szervezi a hivatal munkáját, évente beszámol a képviselő-testületnek a 

hivatal tevékenységéről; 

- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, illetve 

dönt a polgármester, vagy a képviselő-testület által hatáskörébe utalt ügyekben; 

- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, dönt a hatáskörébe 

utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 

- a hivatal köztisztviselői tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; továbbá 

gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; gondoskodik a 

dolgozók rendszeres továbbképzéséről; 

- ellátja a jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat; 

- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

- a képviselő-testület működésével kapcsolatosan előkészíti, előkészítteti a testületi 

üléseket, a testületi előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket; 

- gondoskodik a testületi üléseken a jegyzőkönyvvezetésről, a döntésekről tájékoztatja az 

érdekelteket. 

 

 

Az aljegyző 

 

1. Az aljegyző a polgármester által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) vonatkozó rendelkezései szerint 

határozatlan időre kinevezett vezető beosztású köztisztviselő. 

2. Az aljegyző feladatait a jegyző irányításával látja el. 

3. A jegyző távolléte esetén (szabadság, továbbképzés, betegség) az aljegyző helyettesíti, 

aki köteles a tett intézkedéseiről a jegyzőt távollétét követően haladéktalanul 

tájékoztatni. A jegyző és az aljegyző együttes tartós távolléte esetén (6 hónapot 
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meghaladó betegség, fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED, stb.) a helyettesítésükről 

a képviselő-testület gondoskodik. 

4. Az aljegyző részletes feladatait a jegyző határozza meg. 

 

4. Nemzetiségi önkormányzatok és egyéb költségvetési szervek,  

amelyek részére a Hivatal feladatellátást biztosít 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglaltaknak megfelelően 

a Hivatal az alábbi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában látja el a jogszabályokban 

illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak a települési önkormányzatokkal kötött 

együttműködési megállapodásokban részletezett feladatait: 

 

Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 

Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat  7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 

Szavai Roma Nemzetiségi Önkormányzat   7813 Szava, Kossuth L. u.103. 

Szavai Német Nemzetiségi Önkormányzat   7813 Szava, Kossuth L. u. 90. 

 

A Hivatalhoz tartozó költségvetési szervek az Áht. 10.§ (4a) a.) pontja alapján: 

 

Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A. 

Harkányi Körzeti Óvodai Társulás    7815 Harkány, Dankó P.u.7/1. 

Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha   7815 Harkány, Dankó P. u. 7/1. 

Szavai Körzeti Óvodai Társulás    7813 Szava, Kossuth L. u. 41. 

Szavai Óvoda       7813 Szava, Kossuth L. u. 41. 

 

A Hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi Osztály. Jelen SZMSZ rendelkezéseit a gazdasági 

szervezettel rendelkező Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szervek – az irányító szerv által jóváhagyott – a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 

tartalmazó megállapodásban rögzítettek figyelembe vételével kell alkalmazni.  

 

 

III. 

A Hivatal a szervezeti egységeinek feladat-és hatásköre  
 

 

A Hivatal szervezete, tagozódása 

 

1. A Hivatal egységes hivatalt képez. Az egyes osztályok a Hivatal belső szervezeti egységei. 

A Képviselő-testület, annak bizottságai, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe 

tartozó önkormányzati, valamint államigazgatási ügyeket döntésre a Hivatal szervezeti 

egységei készítik elő. Ellátják a végrehajtással kapcsolatos feladataikat, gyakorolják a 

jogszabályokban biztosított jogköröket.  

2. A Hivatal feladatait a következő szervezeti felépítésben látja el:  

a.) Igazgatási osztály feladatai: 

 - Szavai Kirendeltség munkájának felügyelete 

- Közterület-felügyelők munkájának szakmai felügyelete 

 - Kereskedelmi - és ipari ügyintézés 

 - Anyakönyvvel kapcsolatos és népesség-nyilvántartási feladatok  

 - Mezőgazdasági ügyintézés 

 - Szociális és hagyatéki ügyintézés 
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 - Törzskönyvi nyilvántartás kezelése 

 - Piac működtetése és felügyelete 

 - Lakásügyek 

 - Testvérvárosi kapcsolatok koordinálása 

 - Nemzetiségi önkormányzatok patronálása 

 - Adócsoport 

 - Vendégellenőrzés 

b.) Pénzügyi osztály feladatai. 

 - Könyvelés 

- Költségvetési és gazdálkodási feladatok ellátása 

c.) Műszaki osztály feladatai: 

 - Egyes, a jegyző hatáskörébe utalt hatósági, szakhatósági feladatok ellátása 

 - Beruházások lebonyolítása 

 - Pályázatok írása és menedzselése 

 - Informatikai feladatok  

 - Kapcsolattartás és egyeztetés a Városgazdálkodási Zrt.-vel 

 - Katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása 

 - Közművek üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 

 - Értéktárral kapcsolatos feladatok ellátása 

 - Ingatlanvagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása 

 

 

d.) Közvetlenül jegyzői irányítás alatti munkakörök: 

 - Titkársági ügyintéző 

 - Személyügyi ügyintéző 

 - Adatvédelmi tisztviselő 

 

3. Az egyes szervezeti egységek vezetését a jegyző által - a polgármester egyetértésével- 

határozatlan időre kinevezett, a képesítési előírásoknak megfelelő osztályvezetők látják el. 

4. Az egyes munkakörökbe beosztott köztisztviselők közvetlenül az osztályvezetők, illetve a 

jegyző irányításával látják el a munkaköri leírásukban meghatározott feladat- és hatásköröket. 

5. A szervezeti egységek működéséért a vezetők a hivatalt vezető, a munkáltatói jogkört 

gyakorló jegyzőnek felelnek.  

6. A hivatal valamennyi szervezeti egysége a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján 

működik, külön belső szabályzatot a szervezeti egységek nem készítenek.  

7. A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és egyéb alkalmazottai 

tekintetében. A polgármester a jegyző munkáltatói jogai gyakorlásával kapcsolatos egyetértési 

jogát és annak tartalmát a Mötv. 81. §. (4) bekezdésben felsorolt körben gyakorolja. 

8. A gazdálkodás folyamatában gyakorolt feladat-és hatásköröket külön szabályzatok rendezik. 

 

Az osztályvezetők 

 

1. A Hivatalban dolgozó osztályvezetők száma: három fő, beleértve az aljegyzőt, aki 

egyben az igazgatási osztály vezetője is. A pénzügyi osztály vezetője a Hivatal 

gazdasági szervezetének vezetője is.  

2. A Hivatal osztályvezetőinek általános feladatai: 

- szervezeti egységén belül személyi felelősséggel gondoskodik a távollevő köztisztviselők 

helyettesítéséről; 

- gondoskodik a szervezeti egység feladat-és hatásköri jegyzékének, s az ahhoz kapcsolódó 

munkaköri leírásoknak naprakészen tartásáról; 
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- engedélyezi az osztályokhoz beosztott köztisztviselők szabadságát, és a munkaidő alatti 

eltávozást, folyamatosan ellenőrzi munkavégzésüket, javaslatot tesz jutalmazásukra, fegyelmi 

felelősségre vonásukra; 

- tevékenységi körében utasítási és ellenőrzési jogot gyakorol a szervezetileg közvetlenül hozzá 

tartozó munkatársak felett, beszámoltatja őket munkájukról; 

- javaslatot tesz az általa vezetett osztály köztisztviselőinek teljesítménykövetelményeire és 

teljesítményértékelésére; 

- felelős a szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott (jelentkező 

feladatok), utasítások szakszerű döntés-előkészítéséért, a határidőben történő végrehajtásáért; 

- gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot; 

- előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket; 

- köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, meghívás alapján, a bizottsági üléseken, 

akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni; 

- kapcsolatot tart a szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel; 

- figyelemmel kíséri a Képviselő-testület fenntartásában működő intézmények működését, 

előkészíti a köztisztviselők kinevezésével, munkaviszony megszüntetésével és az egyéb 

munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntéseket, intézkedéseket; 

- közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések 

előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében; 

- a tisztségviselők előtt beszámol a szervezeti egység tevékenységéről; 

- gondoskodik a vezetése alatt működő egység vonatkozásában, a munkafegyelem betartásáról, 

a Hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó szabályok megtartásáról. 

 

 

1.) Igazgatási osztály: 

 

- ellátja az önkormányzat képviselő-testületének működésével összefüggő jogi előkészítő 

feladatokat (a rendelet-tervezetek szövegezését, előzetes felülvizsgálatát, kihirdetését és 

nyilvántartását, az előterjesztések eseti törvényességi ellenőrzését) az Igazgatási osztályvezető 

munkaköri leírásában meghatározott területeken, 

- ellátja a tisztségviselők, a testület, valamint a bizottságok közötti koordinációt a munkaköri 

leírásában meghatározott területeken, 

- a tisztségviselők igénye alapján véleményez különböző ügyeket, közreműködik azok 

intézésében, részt vesz a Hivatal belső szabályzatainak kidolgozásában, 

- irányítja a közterület felügyelők munkáját; gondoskodik a közterület-használati engedélyek 

kiadásának előkészítéséről. 

- A Közterület-felügyelet feladata: 

o a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

o a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

o közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 

o közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; 

o közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 

o közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; 

o közreműködés a vendégellenőrök feladatainak ellátásában; 

- a polgármester, jegyző megbízása esetén végzi a különböző rendezvények megtartásával 

kapcsolatos feladatokat 

- gyakorolja a hatósági és egyéb feladatokat: 

o birtokvédelmi ügyekben; 
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o anyakönyvi és állampolgársági ügyekben; 

o hatósági bizonyítványok kiadásában; 

- ellátja a népesség-nyilvántartási feladatokat, 

- intézi a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat, 

- közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések 

elkészítésében, 

- jogszabály figyelést, jogszabály értelmezést, jogi véleményezést végez, 

- megbízás alapján ellátja az önkormányzat képviseletét jogi ügyekben, illetve bíróságok és 

egyéb szervek előtt, 

- ügyviteli, ügyirat-kezelési feladatokat végez, 

- gyakorolja a szociális törvényben előírt hatósági feladatokat érvényesítve a helyi rendelet 

előírásait, 

- segíti a szociális ellátásban résztvevő önkormányzati intézmények működését, 

- ellátja a pénzügyi osztállyal együttműködve az önkormányzati lakások nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat, 

- kezeli, aktualizálja a Törzskönyvi nyilvántartás rendszerét, gondoskodik a módosítások 

átvezetéséről, 

- ellátja a Piac törvényes működtetésével kapcsolatos feladatokat, 

- koordinálja a Testvérvárosi kapcsolatokat, 

- patronálja a Nemzetiségi önkormányzatokat, segítséget nyújt a működésükkel kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátásában; 

- ellátja az Önkormányzat jogharmonizációs kötelezettségeinek figyelését és teljesítésének 

elősegítését, 

- közreműködik állategészségügyi -és ebrendészeti feladatok ellátásában, 

- az önkormányzat polgári jogi és vállalkozási szerződéseinek elkészítése, dokumentálása 

(különösen lakás-és helyiségbérleti, közterület használati engedélyek és feladat-ellátási 

szerződések), 

-adózással kapcsolatos feladatok: gondoskodik a helyi és megosztott adók kivetéséről, 

számítógépes nyilvántartásáról; végzi az adóbehajtással kapcsolatos feladatokat; intézi az adó-

és értékbizonyítvány kiadásával jelentkező feladatokat; gyakorolja az adóigazgatással 

összefüggő I. fokú adóhatósági feladat-és hatásköröket, ellátja az adózással kapcsolatos 

könyvelési feladatokat, 

-Vendégellenőrzés: az adócsoport munkáját segítve végzi az idegenforgalmi adó 

megfizetésével, ellenőrzésével, valamint az idegenforgalmi adó behajtásával kapcsolatos 

feladatokat; 

 

2.) Műszaki osztály 

 

- gondoskodik a településfejlesztéssel, rendezéssel, a városrendezési tervének 

felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, 

- végzi az önkormányzati fejlesztésekkel összefüggő tervezési, előkészítő, lebonyolító és 

műszaki ellenőrzési feladatokat, 

- az önkormányzati lakások kivételével végzi az önkormányzat egyéb ingatlanaival összefüggő 

feladatokat, 

- ellátja a közlekedéssel, energiaszolgáltatással összefüggő hatósági és egyéb feladatokat, 

- jelzi az utak, járdák karbantartásának, felújításának (korszerűsítésének), a közüzemi 

hibaelhárítások utáni helyreállítások szükségességét, illetve ellenőrzi ezen feladatok 

végrehajtását, 

- szakmailag koordinálja a város műemlékeit érintő tervezési, fejlesztési és egyéb feladatokat, 
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- tervezi a kommunális, infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő feladatokat, részt vesz ezek 

végrehajtásában, 

- elősegíti a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósítását, 

- közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések, 

szabályzatok előkészítésében (pl.: HÉSZ, hulladékgazdálkodással és közműépítési 

hozzájárulással kapcsolatos témakörökben) 

- jogszabályfigyelést, jogszabály-értelmezést, és véleményezést végez, 

- koordinálja az illetékes hatóságokkal a környezetvédelmi feladatokat, 

- ellátja az építészeti értékek védelmével jelentkező feladatokat, 

- előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági és szakhatósági feladatokat, 

- vezeti a műszaki nyilvántartásokat, kezeli a műszaki tervtárat, 

- irányítja és ellenőrzi az informatikával kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja a pályázatfigyeléssel és pályázatírással kapcsolatos feladatokat, 

- vezeti az önkormányzat ingatlanvagyonának kataszteri nyilvántartását, 

- végzi az önkormányzat katasztrófavédelmi, polgári védelmi hatósági feladatait, 

- végzi az önkormányzat és intézményei tűzvédelmi feladatait. 

 

 

3.) Pénzügyi osztály 

 

A Hivatal gazdasági szervezete, amelynek feladatai az alábbiak: 

- közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések 

előkészítésében (pl.: költségvetéssel, helyi adókkal, zárszámadással kapcsolatos rendeletek 

esetében), 

- ellátja a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív 

feladatokat, 

- szakterületéhez tartozó ügyekben jogszabályfigyelést, jogszabály-értelmezést és 

véleményezést végez 

- költségvetési feladatok: 

o az önkormányzat, a Hivatal, az önkormányzati intézmények gazdálkodásával összefüggő 

feladatok ellátása és koordinálása, különösen a költségvetés-, zárszámadás tervezet 

előkészítése, beszámolók összeállítása, intézmények költségvetéseinek összeállítása, 

banki folyószámlával kapcsolatos gazdasági tevékenység végzése, bérgazdálkodás 

irányítása, egészségbiztosítási ügyek intézése, pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok 

ellátása, bér- és bérjellegű kifizetések intézése, pótelőirányzatok véleményezése, 

költségvetési tartalék, pénzmaradvány, bevételi többlet felhasználásának előkészítése, 

pénzalapok átcsoportosítása, közreműködés a pénzügyi információs rendszer 

működtetésében, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, valamint végzi a szociális 

támogatások pénzügyi lebonyolítását és nyilvántartását, 

o egyéb gazdálkodási (számviteli) feladatok végzése, ezen belül vezeti a gazdálkodással 

összefüggő számviteli nyilvántartásokat, biztosítja a gazdálkodási folyamatok gépi 

adatfeldolgozását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi folyamatokat, nyilvántartja és 

beszedi a bevételeket, nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről és teljesíti a kiadási 

megbízásokat, a szerződésszegésből eredő kintlévőségek beszedéséről gondoskodik, 

illetve jelzéssel él a hatáskörrel rendelkező felé, közreműködik a központilag kezelt cél-

és címzett pályázatok társosztályok által történő előkészítésében, 

o folyamatos kapcsolatot tart pénzügyi-gazdálkodási és számviteli vonatkozásban a Hivatal 

osztályaival és az önkormányzati intézményekkel, 

o a Hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben 

előterjesztéseket készít a testületi ülésekre, 
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o ellátja az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények pénzügyi, szakmai irányítását 

és ellenőrzését 

- ellátja a pályázatok pénzügyi lebonyolítását. 

 

IV.  

A Hivatal működésének rendje 

 

a.) Munkakörök 

 
1. A Hivatali szervezet alapegységei a munkakörök. A Hivatalban az egyes szervezeti 

egységekben létrehozott munkaköröket és az azokhoz tartozó feladat-és hatásköröket a 

szervezeti-és működési szabályzat melléklete tartalmazza. (3. számú melléklet) 

2. A munkaköri leírások összeállításáért és naprakészen tartásáért – a vezetők, és közvetlen 

jegyzői irányítás alatt álló munkakörök esetén a jegyző -, a többi munkakör esetében az 

osztályvezetők a felelősek.  

3. Új munkaköri leírást kell készíteni a köztisztviselői jogviszony létesítésekor, a 

munkakör változása esetén, a feladatkör változásakor a szervezeti és működési 

szabályzat aktualizálásával egyidejűleg illetve egyéb, módosítást igénylő esetekben.  

4. A munkaköri leírások egységes formában kerülnek elkészítésre, annak tudomásul 

vételét a dolgozó aláírásával igazolja. A mindenkor aktuális feladatrendszer és a 

munkaköri leírások összhangjának biztosításáról a jegyző gondoskodik.  

 
 

b.) A Hivatal képviselete 
 

1. A Hivatalt a jegyző, távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző teljes 

jogkörrel képviseli. Egyedi vagy rendkívüli esetben a jegyző által megbízott 

osztályvezető is jogosult a képviselet ellátására.  

2. Jogi képviseletet a jegyző, illetve az önkormányzat megbízása alapján felkért jogi 

képviselő, továbbá a jogszabályi feltételeknek megfelelő és a jegyző által megbízott 

aljegyző és osztályvezető is elláthat.  

3. A Hivatal belső szervezeti egységét az osztályvezető, távollétében a helyettese illetve 

az általa megbízott ügyintéző képviseli.  

4. A média- ill. nyilvánosság tájékoztatására, nyilatkozattételre a polgármester, 

alpolgármester, a jegyző vagy az általa kijelölt köztisztviselő jogosult.  

 

 

c.) Az aláírás rendje és az irat 

 
1. A képviseleti jogok szervezeti és működési szabályzat szerinti gyakorlója valamint a 

kiadmányozási joggal felruházott személy aláírási jogot gyakorol. Az e körben 

gyakorolt aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási és 

utalványozási jogokra. 

2. Az aláírási jog a feladat ellátása során hozott döntések, határozat illetve megtett 

intézkedések, határozatok illetve egyéb dokumentumok (levelek, jelentések, 

beszámolók, előterjesztések, tervek, szakanyagok stb.) egyszemélyi aláírását jelenti.  

3. Az irat a szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá 

érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adat-együttes, amely 

megjelenhet papíron, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozóan; 
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tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép-mozgókép, vagy bármely más formában 

lévő információ vagy ezek kombinációja.  

4. Iratot aláírni a szöveg végén jobb oldalon, nyomtatvány esetén a kijelölt helyen kell. Az 

aláíró az iratot egyidejűleg dátumozza, vagy annak meglétét ellenőrzi, és az iratot az 

aláírás mellett az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el.  

5. Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az aláírásra felhatalmazott más 

személy írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a 

helyettesként aláíró „h.” betűt köteles feltüntetni.  

6. A kiadmányozásra került iraton az ügyintéző nevét és az ügyiratszámot is fel kell 

tüntetni. Az olyan iraton, ahol az ügyintéző nem került feltüntetésre, az irattári példányt 

az ügyintéző vagy az osztályvezető kézjegyével látja el.  

 

 

d.) A kiadmányozás rendje 
 

 

1. A kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles 

aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott irat.  

2. A kiadmányozás: a már felülvizsgált, végleges kiadmány tervezet jóváhagyását, 

letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult 

részéről.  

3. Kiadmányozó: a polgármester és a jegyző részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott 

személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása.  A 

kiadmányozó az intézkedést saját kezűleg írja alá.  

4. A hivatal kiadmányozási rendjét a szervezeti és működési szabályzat függeléke 

tartalmazza.  

 

e.) A Hivatali feladat- és hatáskörellátás szabályai 
 

1. A Hivatal az önkormányzati ügyek előkészítésével és döntésének végrehajtásával 

kapcsolatos feladatot 

a.) a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok, 

b.) önkormányzati rendeletek, 

c.) jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei, 

d.) a jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott intézkedései 

és utasításai; 

e.) a polgármester által a hivatali munka irányítása körében kiadott polgármesteri 

intézkedés vagy utasítás; 

f.) vagy a polgármester és a jegyző által együttesen kiadott intézkedés vagy utasítás 

alapján lát el. 

2. A Hivatal (ügyintézője) államigazgatási feladatot: 

- törvény vagy kormányrendelet alapján saját hatáskörben, 

- kiadmányozási jogkör gyakorlásával lát el. 

3. A Hivatal szervezeti egységeire és ügyintézőire átruházott hatáskörök tovább nem 

ruházhatók.  

 

 

f.) Az ügyfélfogadás rendje, fogadóórák, munkarend  
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1. Munkaidő, pihenőidő: 

A Hivatali munkaidő heti 40 óra. A munkaidő hétfő, kedd, csütörtök 07.30 – 16.00 óra, szerdán 

07.30 – 17.00 óra, pénteken 07.30 – 12.30 óra. A napi munkaidőn belül 30 perc egybefüggő 

munkaközi szünetet kell biztosítani. 

 

2. A Hivatal ügyfélfogadásának rendje: 

Hétfőn  07.30 – 12.00 óráig 12.30 – 16.00-ig 

Kedden 07.30 – 12.00 óráig 

Szerdán 07.30 – 12.00-ig 12.30 –17.00-ig 

Pénteken 7.30 - 12.00 óráig 

 

 

3. A hivatali munkaidő eseti megváltoztatását indokolt esetben a jegyző engedélyezheti a 

polgármester egyetértésével. Munkaidőn kívül, illetve a heti szabad-és pihenőnapokon 

is el kell látni a következő feladatokat: házasságkötés, családi ünnepségen történő 

közreműködés; polgári temetés. 

4. A jegyző fogadóórát tart Harkányban, minden szerdán 8.00-11.00 óráig, és a jegyző 

vagy megbízottja Márfa községben hetente egy alkalommal előzetes időpont egyeztetés 

szerint, Szava községben és Drávaszerdahely községben hetente egy alkalommal, 

előzetes időpont egyeztetés szerint tart fogadóórát.  

5. Harkány Város Polgármestere minden szerdán 16.00-17.00 között tart fogadóórát. 

6. A jegyző kivételesen, és indokolt esetben a fentiektől eltérő munkarendet és vagy 

ügyfélfogadási rendet is megállapíthat a Hivatal egészére vagy az egyes szervezeti 

egységekre.  

7. A hivatal dolgozója a fenti munkarendnek megfelelően köteles munkahelyén munkára 

képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkában tölteni, és ez alatt munkavégzés 

céljából rendelkezésre állni. Az ügyfélfogadást ellátó köztisztviselők a teljes 

ügyfélfogadási időben kötelesek az ügyfelek rendelkezésére állni. 

8. A hivatal minden dolgozója köteles munkáját a köz érdekében a jogszabályoknak, a 

hivatásetikai elveknek és a vezetői döntéseknek megfelelően, az általában elvárható 

szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul, a kulturált ügyintézés szabályai szerint 

ellátni, munkáját a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, előírások és utasítások szerint 

végezni, vezetőivel és munkatársaival együttműködni, munkáját személyesen ellátni, 

valamint a köztisztviselőhöz méltó magatartást tanúsítani.  

9. A munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából minden dolgozó köteles a hivatal 

portáján lévő elektronikus beléptető rendszerben a munkakezdéskor bejelentkezni és a 

munka befejezésekor kijelentkezni, amely időpontokat a papír alapú jelenléti íven is 

köteles feltüntetni.  

10. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről 

haladéktalanul köteles értesíteni osztályvezetőjét vagy annak helyettesét, mindkettő 

akadályoztatása esetén a jegyzőt. A betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó 

munkába állása első napján köteles az osztályvezetőjének bemutatni, majd az igazolást 

a pénzügyi osztályon leadni.  

11. A jegyző és az osztályvezetők kötelesek a munkát úgy megszervezni, hogy a dolgozók 

a közszolgálati jogviszonyból eredő jogaikat gyakorolni, kötelezettségeiket teljesíteni 

tudják. Részükre a munkavégzéséhez szükséges tájékoztatás és irányítást meg kell adni, 

továbbá biztosítani az ehhez szükséges ismeretek megszerzését.  
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g.) A munkáltatói jogok gyakorlása 

 
1. A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.  

2. A jegyző gyakorolja: 

- az aljegyző (ide nem értve a kinevezést) illetve a közvetlenül jegyzői irányítás alá 

tartozó munkakörök esetében a munkáltatói jogokat; 

- a Hivatal dolgozói tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat, amelynek során dönt: 

• a köztisztviselő kinevezéséről, 

• a közszolgálati jogviszony megszüntetéséről, 

• anyagi és fegyelmi felelősség megállapításáról, 

• továbbtanulásról, annak esetleges támogatásáról, tanfolyami 

részvételről, továbbképzésről, 

• jutalmazásról és egyéb juttatásról, 

• fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, 

• megyén kívüli kiküldetésről, 

• az osztályvezetők szabadságának engedélyezéséről, 

• az osztályvezető kinevezéséről, osztályvezető jutalmazásáról és 

kitüntetési javaslatról.  

3. Az osztályvezető az osztály dolgozói tekintetében gyakorolhatja azonban az alábbi 

egyéb munkáltatói jogosítványokat: 

- éves szabadságolási terv készítése; 

- engedélyezi az évi rendes szabadság igénybevételét; 

- engedélyezi a megyén belüli kiküldetést (igazolja az útiszámlát és a napidíj 

jogszerűségét); 

- a jegyző egyetértésével a szervezeti egységen belül egyes munkakörökre nézve 

végleges vagy ideiglenes átcsoportosítást hajthat végre;  

- helyettesítés – és a jogszabályi feltételek fennállása - esetén javaslatot tesz annak anyagi 

ellentételezésére; 

- elkészíti az osztály dolgozói esetében a teljesítménykövetelményeket és a 

teljesítményértékeléseket; 

- kezdeményezheti a jegyzőnél a dolgozó elismerését, eseti jutalmazását, illetőleg 

véleményt nyilvánít ilyen ügyekben; 

- kezdeményezheti a jegyzőnél a dolgozó felelősségre vonását, fegyelmi eljárás 

megindítását.  

4. A szervezeti egységek vezetői tevékenységi körükben utasítást és ellenőrzési jogot 

gyakorolnak a szervezetileg hozzájuk tartozó munkatársak felett, beszámoltatják őket 

munkájukról.  

5. Az átruházott hatáskörben, kiadmányozási jogkörben ellátott hatáskörök gyakorlásához 

a hatáskör (kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, azt visszavonhatja.  

6. Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és 

kiadmányozás gyakorlásához, valamint nagyon pontos tartalmi-, feladat-vagy hatásköri 

előírást igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni.  

7. A munkatársakat beszámolási kötelezettség terheli: 

- ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül, 

- ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy programszerű 

végrehajtását veszélyezteti, 

- az átruházott hatáskörben,- ill. kiadmányozás keretében ellátott feladatokról; 

- jogszabályi kötelezés esetén (pl. önkormányzati rendeletben előírt módon). 
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h.) A szolgálati út 

 
1. A munkatársak és vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok 

végrehajtásáról, zavarairól, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről szóló 

beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, 

felügyeletet gyakorló felettes vezető (irányítással megbízott munkatárs, osztályvezető, 

jegyző, polgármester, döntési jogkörrel megbízott bizottság, képviselő-testület), a 

továbbiakban hivatali felettes részére adják meg.  

2. A munkatársak és a vezetők kötelesek a települési képviselőknek és települési 

nemzetiségi önkormányzati képviselőknek a képviselői munkához szükséges igényelt 

és szokásos tájékoztatást megadni.  

3. A hivatali felettesek utasításaikat kötelesek szervezeti felépítés szerint a közvetlenül 

hozzájuk tartozó vezetők, vagy munkatársak részére átadni. Rendkívüli esetben a 

hivatali felettes tevékenységi körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel 

meghatározott vezetői lépcsőt azzal, hogy az eltérés tényéről, és okairól soron kívül 

tájékoztatnia kell felettesét.  

 

i.) Helyettesítés rendje 

 
1. A helyettesítés és a munkakörök átadás – átvétel szabályozásának célja a feladatok 

ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. 

Helyettesítésre a vezető vagy hatáskörgyakorló távolléte esetén – pl.: betegség, 

szabadság-, egyéb akadályoztatás, vagy az adott munkakör betöltetlensége esetén kerül 

sor. 

2. Az állandó helyettesítés rendje a következő: 

- az aljegyző a jegyzőt teljes jogkörrel helyettesíti, 

- az osztályvezető helyettesét a jegyző, 

- a hatáskör gyakorló helyettesét a hatáskör címzettje írásban bízza meg. 

3. Az állandó helyettesítési megbízásokat a szervezeti-és működési szabályzat 4. számú 

melléklete tartalmazza.  

4. A helyettesítést ellátó köztisztviselő a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt, 

hatáskörgyakorlót, illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézőt minden 

lényeges kérdésről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles. 

5. A helyettesítést, ellátó köztisztviselőt helyettesítés során hozott intézkedéséért, végzett 

tevékenységéért ugyanaz a felelősség terheli, ami a helyettesített vezetőt, 

hatáskörgyakorlót, illetve kiadmányozási jogkörrel megbízott ügyintézőt terhelné. 

6. Munkakör átadás- átvételre a közvetlen hivatali felettes által meghatározott körben, 

valamint személyi változás, tartós távollét – betegség, kiküldetés, stb. – esetén kerül 

sor. 

7. Munkakört az új vezetőnek, illetve munkatársnak, az átruházással feladatot kapott 

munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. 

8. A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint: 

• átadásra kerülő munkakör szakmai feladata, munkaköri leírása, 

• a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolása, végrehajtásuk helyzetéről, 

eredményéről, tájékoztatás a szükséges teendőkről, 

• átadásra kerülő iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások, stb. 

• az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos 

észrevételeit, megállapításait, 

• átadás helye, ideje, aláírások. 
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j.) A képviselő-testületi előterjesztések és a testületi döntések 

végrehajtásának rendje 
 

1. A képviselő-testületi előterjesztések készítése során a szervezeti- és működési 

szabályzatban foglaltakon túl be kell tartani az erre vonatkozó jegyzői utasítást.  

2. A testületi határozatok végrehajtásának megszervezetését a feladatkör szerint illetékes 

osztályvezető a határozat végrehajtásáért felelős tisztségviselővel, bizottsági elnökkel 

egyezteti.  

3. Az osztályvezető és a végrehajtásért felelős tisztségviselő soron kívül kötelesek 

tájékoztatni egymást, ha a végrehajtás során valamilyen akadály, probléma merül fel 

vagy a megadott határidő nem tartható annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős 

a szükséges intézkedéseket megtegye.  

4. Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és a végrehajtásban érintett szerveknek, 

hivatali belső szervezeti egységeknek történő megküldéséről az aljegyző gondoskodik. 

Az igazgatási osztály biztosítja a rendeletek előírásainak lakossággal történő 

megismertetését a tárgy szerint illetékes osztállyal együttműködve.  

5. Az önkormányzati rendeletek és módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a jegyző és az aljegyző köteles gondoskodni.  

 

 

k.) A képviselő-testület bizottságainak feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek 

előkészítésével összefüggő feladatok 

 
1. A bizottságok feladatait Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete által 

elfogadott Szervezeti-és Működési Szabályzata állapítja meg.  

2. A bizottságok munkájának segítését, az ügyviteli teendők ellátását az ülések 

technikai lebonyolítását az illetékes osztályok végzik az alábbiak szerint: 

- Jogi, Szociális Bizottság: Aljegyző/Igazgatási osztályvezető 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság: Pénzügyi 

osztályvezető 

3. A belső szervezeti egység (osztály) vezetője gondoskodik a bizottság elé kerülő 

előterjesztés szakmai előkészítéséről, az egyes osztályok közötti egyeztetésről, az 

előterjesztések elkészítésének és szakmai menetének felügyeletéről.  

4. A bizottsági határozatok végrehajtásának szervezése az illetékes osztály feladata, 

amelynek felelőse az osztályvezető.  

5. A hivatal illetékes osztálya igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni, 

jelentés, tájékoztatót, előterjesztést készíteni a bizottságoknak.  

 

 

 

V. 

Belső és külső kommunikáció 

 
a.) Az értekezletek rendje 

 

1. A hivatali munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, megosztása, 

teljesítésük ellenőrzése vezetői értekezleten, valamint hivatali és osztály szintű 

munkaértekezleten történik. 
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2. Vezetői értekezletet havonta, illetve szükség szerint, hivatali munkaértekezletet évente 

egy alkalommal, osztályértekezletet, pedig negyedévenként kell tartani. 

3. A vezetői és a munkaértekezletek témái különösen: rendes és rendkívüli képviselő-

testületi ülések előkészítése, az időszerű vezetési feladatok meghatározása, új feladatok 

indítása, a feladatok végrehajtásának áttekintése, értékelése, a munkavégzés 

koordinálása, munkamódszerek fejlesztése, a konfliktusok feloldása.  

4. A vezetői értekezletet és a hivatali munkaértekezletet a jegyző, az osztály 

munkaértekezletét az osztályvezető hívja össze és vezeti. A vezetői értekezlet résztvevői 

a polgármester, a jegyző, az aljegyző, az osztályvezetők illetve a jegyző által szükség 

szerint meghívottak (ügyintéző, intézményvezető, stb.). 

5. Az osztály munkaértekezletéről a polgármestert és a jegyzőt az osztályvezető értesíti. 

 

b.) Szervezeti kapcsolatok 

 

1. A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása, továbbá az egyéb önkormányzati és 

államigazgatási feladatok ellátása során a belső szervezeti egységek vezetői a hivatali 

ügyintézők, egymással és az önkormányzati intézményekkel, a lakossággal közvetlenül 

együttműködnek. 

2. Az 1. pontban írt kapcsolatok zavara vagy az attól eltérő munkakapcsolatok esetén az 

osztályvezetők, megegyezésük hiányában a jegyző jelöli ki a koordinációval megbízott 

személyt. 

 

c.) A nemzetiségi önkormányzatokkal összefüggő hivatali feladatok 

 
1. A nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok azok ellátását 

koordinálását, szervezését a Hivatal látja el külön jogszabályban meghatározottak 

szerint figyelemmel a települési önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok 

között a nemzetiségi önkormányzati működés feltételeinek biztosítása és a 

működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása vonatkozásában a 

nemzetiségek jogairól szóló törvén alapján létrejött együttműködési 

megállapodásban foglal 

 

 

VI. 

Záró rendelkezések 
 

1. Jelen szervezeti-és működési szabályzat mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok: 

 

• 1. számú melléklet: A hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje 

• 2. számú melléklet: A Hivatal Alapító Okirata 

• 3. számú melléklet: Az egyes szervezeti egységekben létrehozott munkakörök 

és az azokhoz tartozó feladat-és hatáskörök 

• 4. számú melléklet: A helyettesítés rendje 

 

2. Jelen szervezeti és működési szabályzat függelékét képezi az alábbi dokumentum: 

• A Kiadmányozás rendjéről szóló jegyzői intézkedés 
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3. A jegyző belső szabályzatokban rendezi a működéshez kapcsolódó, jogszabályban nem 

szabályozott kérdéseket. A hivatal működését szabályozó további belső dokumentumok 

különösen az alábbiak: 

 

- Iratkezelési Szabályzat 

- Tűzvédelmi Szabályzat 

- Munkavédelmi Szabályzat 

- Kiadmányozás rendjéről szóló jegyzői intézkedések 

- Vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályzat 

- Közszolgálati Szabályzat 

- Bélyegző használati szabályzat 

- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló törvényben foglaltakkal kapcsolatos intézkedésekről szóló szabályzat 

- Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat 

- Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 

- Közérdekű Adatok megismerésére irányuló kérelmek, intézkedések továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló Szabályzat  

- Informatikai Biztonsági Szabályzat 

- Belső ellenőrzési kézikönyv 

- Beszerzési Szabályzat 

- Gazdálkodási Szabályzat 

- Pénzkezelési Szabályzat 

- Eszközök és források értékelési szabályzata 

- Önköltség-számítási szabályzat 

- Számviteli politika 

- Számlarend 

- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

- Leltározási és leltárkészítési szabályzat 

- Európai uniós és hazai finanszírozású pályázati források felhasználásának eljárásrendjéről szóló 

Szabályzat 

- Esélyegyenlőségi terv 

 

4. Harkány Város Önkormányzata által elfogadott, az önkormányzat működését meghatározó 

egyéb szabályzatok különösen: 

 

- Beszerzési Szabályzat 

- Közbeszerzési Szabályzat 

- Gépjármű-üzemeltetési Szabályzat 

- Telefonhasználati Szabályzat 
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- Piac üzemeltetési Szabályzat 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program 

- Bursa Hungarica Szabályzat 

- Harkányi Városgazdálkodási Zrt. Javadalmazási Szabályzata 

 

5. Jelen Szervezeti- és Működési Szabályzat 2016. november 1. napjával lép hatályba, 

amellyel egyidejűleg hatályát veszti a Harkányi Közös önkormányzati Hivatal 

2472/2015. számon nyilvántartott, 2015. április 15. napján hatályba lépett Szervezeti és 

Működési Szabályzat, amelyet Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

54/2015. (III.27.) sz. határozatával fogadott el.  

 

Harkány, 2016. szeptember 23. 

  

Baksai Endre Tamás s.k.     Dr. Markovics Boglárka s.k. 

Harkány város polgármestere     Jegyző 

 

 

Alpár György Zoltán s.k.     Farkas József s.k. 

Drávaszerdahely polgármestere    Márfa polgármestere 

 

 

    Haszillóné Lovas Beatrix s.k. 

    Szava polgármestere 

 

Záradék: 

Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete …/2018.(XI.16.) számú határozatával 

fogadta el. A szervezeti-és működési szabályzatot a Hivatalt létrehozó többi önkormányzat 

képviselő-testületei az alábbi határozatokkal fogadták el: 

 

Drávaszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: ../2018.(...)sz.határozat 

Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: …/2018.(…)sz. határozat 

Szava Községi Önkormányzat képviselő-testülete: ../2018.(…) sz. határozat 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 

 

Harkány, 2018. november … 

       dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 



 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16. napi rendes ülésére 

 

17.) 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: - 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
- 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  
határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

2 oldal előterjesztés 

5. oldal vállalkozási szerződés módosítás 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA:  

 

 

Tárgy: „Az 1818/2016 (XII.22) 

Kormányhatározatban meghatározott 

fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési 

feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek 

elkészítésével együtt” tárgyban indított közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 

módosítása  
Melléklet: Szerződés módosítás 

 



 

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2018. november 16. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban 

meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése 

a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítása  

 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előzmények: 

 

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.tv. 112. § (1) bekezdés b.) pontja 

szerinti meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott „Az 1818/2016 (XII.22) 

Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó 

kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt” tárgyban.  

 

A közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. július 18-án vállalkozási szerződés jött létre az 

Önkormányzat, mint megrendelő, valamint a B.G.W. Építőipari és Szolgáltató Kft. (7696 

Hidas, Kodály Zoltán u. 62.) mint Vállalkozó között. A Vállalkozó a munkálatokat meg is 

kezdte, de felmerült a megkötött szerződés módosításának szükségessége az alábbi indokok 

alapján. 

 

A kivitelezés megkezdését követően megrendelő a műszaki ellenőrrel egyeztetve különböző 

pótmunkákat rendelt meg kivitelezőtől. A pótmunkák többlet időigényét a műszaki ellenőr 68 

napban határozta meg. A pótmunkák többletforrás igényét a Felek 24.010.141,- Ft + ÁFA 

összegben határozták meg. 

 

Ajánlatkérő a projekt megvalósításához többlettámogatásra irányuló igényt nyújtott be és 

47.900.000,-Ft összegű többlettámogatást kapott - lásd. 1493/2018. (X.10.) számú 

Kormányhatározat. A beruházás megvalósításához szükséges, két Korm.határozaton felüli 

forrásigényt az önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítani tudja. 

 

A pótmunkák elvégzésének szükségességét a Vállalkozó műszaki vezetője, a megrendelő 

műszaki ellenőre műszaki szempontból, míg a közbeszerzési szakértő közbeszerzési-jogi 

szempontból is megvizsgálta, melyekre tekintettel elkészült a Vállalkozási szerződés 

módosítása. A szerződés módosítás szövegét az előterjesztéshez csatoltuk.  

 

A szerződés módosításával a projekt fizikai átadásának időpontja kitolódik, de ez nem érinti a 

Korm.határozattal biztosított támogatások szabályszerű elszámolását.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és 

az alábbi határozati javaslatot fogadja el! 

 



 

 

Határozati javaslat: 

Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési 

támogatáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek 

elkészítésével együtt” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

vállalkozási szerződés módosításáról 

 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az 1818/2016 (XII.22) 

Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó 

kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként a B.G.W. Építőipari és 

Szolgáltató Kft-vel 2018. július 18-án megkötött Vállalkozási szerződés 1. számú 

módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A képviselő-testület a szerződés módosításának többletforrás-igényét - korábbi döntését 

megerősítve - saját költségvetése terhére biztosítja.  

3. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, 

valamint felkéri a jegyzőt és az akkreditált közbeszerzési tanácsadót a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ SZERŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

 

 

Amely létrejött 

 

Hivatalos név: Harkány Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám:  

AK18231  

Postai cím: Petőfi S. u. 2-4. 

Város: Harkány NUTS-kód: HU 321 Postai 

irányítószám: 

7815 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Markovics Boglárka Telefon: +3672480100 

E-mail: jegyzo@harkany.hu Fax: +3672480518  

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),  

 

másrészről a(z) 

 

név: B.G.W.  Építőipari és Szolgáltató Kft 

székhelye: 7696 Hidas, Kodály Zoltán u. 62. 

cégjegyzékszáma: 02-09-072439 

adószáma: 14286201-2-02 

bankszámlaszáma: 11731001-20039046 

bankszámla vezető bank: OTP BANK NYRT  

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A31295 

képviseli: Babos Attila 

telefonszám: + 36 20 938 95 96,  +36 72 522 892 

telefaxszám:+36 72 522 893 

e-mailcím: bgw@bgwkft.hu  

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együtt a továbbiakban: „Szerződő Felek”) 

között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő A Közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.tv. 

112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott „Az 

1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz 

kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével 

együtt” tárgyban. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó lett.  

 

A Felek között 2018. július 18-án vállalkozási szerződés jött létre. 

 

A szerződésmódosítás indokolása 

 

A kivitelezés megkezdését követően megrendelő különböző pótmunkákat rendelt meg 

kivitelezőtől. 
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A pótmunkák többlet időigényét a műszaki ellenőr 68 napban határozta meg. 

 

A pótmunkák többletforrás igényét a Felek 24.010.141.- Ft + ÁFA összegben határozták meg. 

 

Megrendelő a projekt megvalósításához többlettámogatásra irányuló igényt nyújtott be és 

többlettámogatást kapott.  

 

Módosuló rendelkezések: 

 

E helyett: 

 

A vállalkozás díja  

 

A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 749.978.070,-Ft.- 

Ft, (…)   

 

Ez: 

 

A vállalkozás díja  

 

A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 773.988.211,-  

Ft, azaz nettó hétszázhetvenhárommillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-kétszázhuszonegy 

forint.   

 

 

E helyett: 

 

2.3 Megrendelő három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására biztosít 

lehetőséget a teljesítésekkel értékarányosan, az alábbiak szerint (a vállalkozó által 

benyújtott pénzügyi ütemtervnek megfelelően) :  

 

• első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 

20%-a értékében, mely 149.995.614,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 

190.494.430,-Ft, azaz bruttó Egyszázkilencvenmillió-

négyszázkilencvennégyezer-négyszázharminc forint. 

 

• második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 

nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a 

vállalkozási díj 40%-a értékében, mely 299.991.228,- Ft, + 27%ÁFA, összesen 

bruttó 380.988.860,-.Ft, azaz bruttó háromszáznyolcvanmillió-

kilencszáznyolcvannyolcezer-nyolcszázhatvan forint. 

 

 

 

 

 

• harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 

nélküli szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a 
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vállalkozási díj 30%-a értékében, mely 224.993.421,- Ft, + 27%ÁFA, összesen 

bruttó 285.741.645,-Ft, azaz bruttó kettőszáznyolcvanötmillió-

hétszáznegyvenegyezer-hatszáznegyvenöt forint. 

 

• Végszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 

10%-a értékében, mely 74.997.807,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 

95.247.215,-Ft, azaz bruttó kilencvenötmillió-kettőszáznegyvenhétezer-

kettőszáztizenöt forint. 

 

Ez: 

 

2.3 Megrendelő négy darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására biztosít 

lehetőséget a teljesítésekkel értékarányosan, az alábbiak szerint (a vállalkozó által 

benyújtott pénzügyi ütemtervnek megfelelően): 

 

• első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, mely 

149.995.614,- forint. 

 

• második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 

nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, mely 

299.991.228,- forint. 

 

• harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 

nélküli szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, mely 

211.287.027.-forint. 

 

• negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 

nélküli szerződéses érték 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a 

1493/2018. (X. 10.) Korm. határozatban elszámolandó összeg, mely 

37.716.535,- forint. 

 

• Végszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, mely 

74.997.807,- forint. 

 

E helyett: 

 

Teljesítési határidő: legkésőbb 2018. december 01. 

 

Ez: Teljesítési határidő: legkésőbb 2019. február 07. 

 

 

A szerződés egyéb rendelkezéseit a Felek változatlan tartalommal fenntartják. 

 

A Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezései: 
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141. § (1) Ezen alcím rendelkezéseit alkalmazni kell a szerződés felek - vagy az erre jogosult 

valamelyik fél - általi módosítására, valamint a felek jogviszonyának a szerződésben foglalt 

rendelkezéseknek megfelelő változására (a továbbiakban együtt: szerződésmódosítás).  

(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új 

közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az 

ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az 

alábbi értékek egyikét sem  

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;  

b)  szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti 

szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;  

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az 

eredeti szerződés jellegéhez.  

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés 

értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a 

módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a 

(2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési 

eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna 

jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást 

követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.  

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt 

feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve 

módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:  

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen 

rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció 

gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem 

rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános 

jellegét;  

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése 

szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél 

személyének változása  

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel 

beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való 

felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és 

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. 

Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban 

nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;  

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:  

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre;  

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;  

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha 

egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 

egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes 

módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e 

rendelkezés megkerülését.  

(5) A (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) és c) pontjában az eredeti szerződés értékeként az 

aktuális, indexált szerződéses ellenszolgáltatást lehet figyelembe venni, ha a szerződés a (4) 

bekezdés a) pontjának megfelelően az ellenszolgáltatás indexálására vonatkozó rendelkezést 

tartalmaz.  
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Építési és szolgáltatási koncesszió esetében, ha a szerződés nem tartalmaz indexálási 

rendelkezést, az aktualizált értéket a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos 

inflációs érték figyelembevételével lehet kiszámolni.  

(6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása 

lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz 

meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha  

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 

közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) 

kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett 

másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;  

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 

vagy  

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.  

(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az ajánlatkérő köteles a szerződés 

módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt 

közzétenni.  

(8) A szerződés az e §-ban foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként 

módosítható. Amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan 

mellőzésével kerül sor, a módosítás a 137. § (1) bekezdés a) pontja alapján semmis. 

Előzőekre tekintettel megállapítható, hogy a szerződés módosításának feltételei a Kbt. 141. § 

(2) bekezdés b.) pontja, a (4) bekezdés c.) pontja és (6) bekezdése szerint is fennáll. 

A szerződésmódosításnak jogszabályi akadálya nincs. 

 

Kelt: Dunaújváros, 2018. november … 

 

 

 

 

__________________ 

Megrendelő 

__________________ 

Vállalkozó 

 

 

 

……………………………… 

Pénzügyi ellenjegyzés 

 

 

 



 

 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i rendes ÜLÉSÉRE 

 

18.) 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:  

- 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

9/2003.(IV.28.) sz. Ör. 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

 

határozat 

 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

határozat: egyszerű többség 

 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

 

2. oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Új sportkoncepció elfogadása 

 

Melléklet: Sportkoncepció 

        



 

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

november 16. napján tartandó rendes ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Új Sportkoncepció elfogadása 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. SPORTKONCEPCIÓ 

 

A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a szabályozza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos 

feladatait. Ennek értelmében: 

 

„(1) A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról , 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, 

sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.  

(2)183 A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a köznevelésről szóló törvényben 

meghatározottak szerint – biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek 

feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

 

Az önkormányzat rendelkezik sportfejlesztési koncepcióval, azonban az már igen régen készült, 

26/2009.(IV.07.) számú határozatával fogadta el a képviselő-testület, így időszerűvé vált a dokumentum 

felülvizsgálata. Az új sportkoncepció tervezetét egy pályázat keretében készíttettük el. A tervezetet 

véleményezés céljából megküldtük a Harkányi Sportegyesületnek, a Harkányi Diáksport Egyesületnek, 

valamint a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ vezetőjének. Az érintettek tettek is 

javaslatokat a tervezetre vonatkozóan, amelyek a dokumentumba beépítésre kerültek.  

 

A tervezet végleges szövegét az előterjesztéshez csatoljuk. 

 

Az önkormányzatnál hatályban van egy régi, 9/2003.(IV.28.) számú, a sportról és az önkormányzat 

sporttal kapcsolatos feladatiról szóló rendelet is. A rendelet tartalmát tekintve már szintén elavult, sok 

régi, már nem releváns rendelkezést, vagy olyan eljárásrendet tartalmaz, amely idejétmúlt. A rendelet 

módosítására azonban már nincs jogi lehetőség, tekintettel arra, hogy az annak megalkotására 

felhatalmazó rendelkezés már csak a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatokra vonatkozik.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom a képviselő-testületnek, hogy a következő napirendi pont keretében 

döntsön a fenti rendelet hatályon kívül helyezéséről, a jelen napirendi pont keretében pedig a 

Sportkoncepció elfogadásáról és a sporttal kapcsolatos legfontosabb feladatok normatív határozatba 

foglalásáról.   

 

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

 

 

1. Határozati javaslat 

Döntés Sportkoncepció elfogadásáról 

 

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

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=82785.357083#foot183


Önkormányzatának Sportkoncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

VAGY az alábbi módosításokkal/kiegészítésekkel fogadja el:……………………………….  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

2. Határozati javaslat 

Harkány Város Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól 

 

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozattal az alábbiakról 

rendelkezik: 

1. A határozat célja, hogy megalapozza és létrehozza Harkány Város Önkormányzatánál (a 

továbbiakban: Önkormányzat) a sportfeladatok megvalósításához szükséges feltételrendszert, 

és keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásához. 

2. Az Önkormányzat a helyi sportrendszert úgy működteti, illetve támogatja, hogy értékei a 

lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva az itt élők egészségügyi 

állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

3. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladatának tekinti az illetékességi 

területén a városi sporttevékenység támogatását. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos 

feladatai a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak.  

4. Az önkormányzat a jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az alábbi feladatokat tűzi ki: 

a.) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő sportkoncepció megvalósítása;  

b.) a felnőttek szabadidősportjának, a gyermek és ifjúsági sport helyi feltételeinek javítása, 

fejlesztése; 

c.) a verseny és szabadidősport támogatása; 

d.) a sporttal foglalkozó városi, megyei és országos szervezetekkel való együttműködés;  

e.) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, anyagi 

forrásai függvényében azok fejlesztése; 

f.) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése; 

g.) sportrendezvények szervezése, sportrendezvények szervezésének támogatása . 

5. Az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletének elfogadásával dönt a sporttal 

kapcsolatos feladatokra fordítható ill. az egyes sportegyesületeknek szánt anyagi keretekről. A 

támogatásokra vonatkozóan az önkormányzat a támogatott szervezettel minden esetben 

támogatási megállapodást köt, amelyben a felek rendelkeznek a támogatás nyújtásának 

céljairól, feltételeiről és az elszámolás rendjéről.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

      dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 
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1 Bevezető  

A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti 

egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésének a személyiség 

fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója. A testkultúra 

színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlődésének egyik pillére és a 

nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinket csak testileg és lelkileg 

egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A polgárok sportoláshoz fűződő jogát az 

Alkotmány mondja ki, s ennek a jognak a gyakorlati érvényesülését, a tisztességes játék 

jegyében kifejtett sporttevékenység lehetőségét az olimpiai eszme, a mozgás gazdag életmód 

terjesztését, terjedését, annak hagyománnyá válását a sportról szóló 2004. évi I. törvény rögzíti. 

„Az Európai Unió forrásokkal közvetlenül a sportot nem támogatja, azonban támogat olyan 

társadalmi célokat, melyek eléréséhez a sport eszközként felhasználható (mint esélyegyenlőség, 

társadalmi kohézió stb.). Az Európai Unió népegészségügyi programja például fontos szerepet szán 

a lakosság testedzése fokozásának, elterjesztésének. Ezek a célok egyre inkább megjelennek a 

sportpolitika tervezési munkálatai során, elsősorban magától értetődő jelentőségük miatt, 

továbbá, mert a sport így meg tud felelni az európai uniós elvárásoknak, mely lehetőséget teremt 

erőforrások bevonására is." - Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 

Harkány Város Sportkoncepciója az Európai Unió (EU) folyó tervezési időszakához igazodva, - 

alapul véve a //. Nemzeti Fejlesztési Terv sajátosságait -, elsősorban a 2018-2023-ig terjedő időszakra 

határozza meg a város sporttal összefüggő céljait és a célok megvalósítását szolgáló programokat. 

A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: „Sport minden olyan fizikai tevékenység, 

amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, 

társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények 

céljából.” 

A sport fontosságát magyarázza, hogy a központi és EU tervezési dokumentumai a 

humánerőforrás fejlesztés keretei között foglalkoznak a kérdéssel, figyelembe véve az uniós és 

hazai politika aktualitásaihoz rendelt forrásokat, támogatási rendszereket. A lokális 

sportfejlesztés tervezését ezeknek az alapelveknek és eszközrendszereknek maximális 

figyelembe vétele mellett minél szélesebb társadalmi kör bevonásával kell elvégezni. 
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A fejlesztési koncepció feladata Harkány város sportéletének elemzése, illetve stratégiai keretek 

alapján a programban felállított legfontosabb célkitűzések bemutatása és az ezen célkitűzések 

eléréséhez szükséges megfelelő prioritások és intézkedések kijelölése. 

Harkány Sportfejlesztési Koncepciója egy több évre szóló, a programfinanszírozás elveire 

támaszkodó tervdokumentum. A dokumentum leginkább az igényorientált megközelítést 

alkalmazó programozási tapasztalatokat használja fel, az elérhető EU és az állam által decentralizált 

források hatékony felhasználásával. A város jövőbeni sportfejlesztését illetően e dokumentum 

kulcsdokumentumnak tekinthető. 

Formáját tekintve a célkitűzések és az azok elérését lehetővé tevő prioritások/intézkedések 

meghatározásával a Program az általános stratégiai tervezési gyakorlatot követi, ugyanakkor 

igyekszik megfelelni a helyi elvárásoknak is. A Program meghatározza a célokat, a lehetséges 

hatásokat és eredményeket. 

„Harkány szélesítse a régió sportban elfoglalt előkelő pozícióit, a lakosság egyre növekvő része vegyen 

részt a szabadidősportokban, növekedjen a lakosság sportra fordított ideje, kerüljön előtérbe az 

egészséges életmód, valamint kerüljön a harkányi sportélet keresletoldalúvá ezáltal, álljon gazdaságilag 

részben önállóan fenntartható növekedési pályára." 

E stratégiai célok együttese nem csupán elősegíti egy prosperáló városi sportélet létrejöttét, hanem 

a fejlesztések eredményeként hosszútávon önfenntartó közösségek kialakulását is biztosítani tudja. 

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D §. (1) bekezdése alkotmányos jogként fogalmazza meg 

az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát. 

Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja – többek között – rendszeres testedzés 

biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a 

megelőzés és rekreáció fontos eszköze. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény II. fejezetének 8. §. (1) bekezdése a 

települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a sport 

támogatását. A céltudatos gondoskodás, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az 

egészséges életmód kialakítását. 
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A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésében, a 

személyiség formálásában. Az elmúlt időszakban a szociális, a kulturális és az oktatási 

alapfeladatok tömege zúdult a helyi önkormányzatokra, miközben a sport egyre inkább 

háttérbe szorult. A sport korábbi nagy mecénásai – az állami vállalatok, jelentős része 

tönkrement, átalakult, sporttámogató tevékenységük szinte megszűnt. Az új cégek, 

letelepedett multinacionális vállalatok nem mutatnak kellő hajlandóságot a testkultúra anyagi 

támogatására, a helyi szponzorok nagy része lefedett, újak bevonása nehéz. Mindezek 

következtében a sport az elmúlt években jelentős veszteséget szenvedett, nem közpénzből 

történő finanszírozása számottevően csökkent. 

Ellentmondást jelent az is, hogy míg a versenysport, az élsport területén kimagasló 

eredményeket és nemzetközi sikereket érnek el sportolóink, addig a lakosság döntő 

többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota. Az átalakulás folyamata a mai napig nem 

zárult le, ezért országos és helyi szinten egyaránt átmeneti időszakát éli a sport. 
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2 Törvényi háttér  

2.1 Alapelvek, értelmező rendelkezések  

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a 

sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja 

számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő 

értékeit. 

A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az 

egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 

A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi 

és lelki egészségét. 

A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés 

szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, 

az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségéért viselt felelősséget. 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a 

sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy a versenysportról, a szabadidő 

eltöltéséről, a diák-, főiskolai-, egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség 

megőrzéséről van szó. 

 

2.2 Fogalommeghatározás  

Sporttevékenység:  

Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként 

kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi 

sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség 

megtartását, fejlesztését szolgálja.1 

 

Sportoló:  

A sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.2 

 

                                                      
1 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 1§ (2) 
2 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 1§ (1) 
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Hivatásos sportoló:  

Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat 

sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. 3 

 

Amatőr sportoló:  

Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján, 

sportvállalkozás és az utánpótlás- nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig 

kizárólag sportszerződés alapján sportolhat.4 

 

Sportszervezetek, sportegyesület:  

A sportegyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 

működő olyan egyesület, amelynek az alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, 

valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport 

hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás; az utánpótlás- 

nevelés és a szabadidősport műhelye. 5 

 

Sportvállalkozás:  

Sportvállalkozásnak minősül az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a 

cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett 

főtevékenysége sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység 

szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy vagy több 

sportágban.6 

 

                                                      
3 2004. évi I. Sporttörvény; I. fejezet a Sportoló jogállása 1§ (4) 
4 2004. évi I. Sporttörvény; I. fejezet a Sportoló jogállása 5§ (1) 
5 2004. évi I. Sporttörvény; I. fejezet a Sportoló jogállása 16§ (1)(2) 
6 2004. évi I. Sporttörvény; I. Fejezet a Sportoló jogállása 18§ (1) 
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Oktatási intézmények sportja (tanórai testnevelés, tanórán kívüli diáksport):  

Az iskolai és diáksport a tanulói jogviszonyban, iskolai keretek között, tanórán belül vagy azon 

kívül végzett, önálló versenyrendszerrel rendelkező terület. Képességfejlesztő, a mozgás 

szeretetére nevelő tevékenység, amely a szabadidősporthoz áll közelebb. 

 

Versenysport, élsport:  

A sportolók azon minősített csoportját, akik felkészültségüket rendszeresen összemérik, és 

ezzel rangsorolják magukat (bajnokságok, kupák) versenysportolóknak nevezzük.  

Három szint figyelhető meg a versenysporton belül: 

• rendszeresen versenyző, de az élvonalba nem kerülők; 

• a hazai élvonal versenyzői, akik nemzetközileg nem kvalifikáltak; 

• a nemzetközi élvonalba tartozók, akik képviselik a nagy világversenyeken hazánkat. 

 

Utánpótlás nevelés: 

A nem felnőtt korú sportolók rendszeres, szisztematikus felkészítése a versenysportra. 

Sportáganként szerveződik, életkor-specifikusan, szakemberek segítségével zajlik iskolákban 

vagy egyesületekben, esetleg utánpótlás-nevelésre szerveződött speciális intézményekben. 

 

Szabadidősport:  

A szabadidősport az egészségmegőrzés, egészségvédelem, az egészséges mozgás gazdag 

életmód kialakítása céljából végzett sporttevékenység, mely az aktív pihenést, felfrissülést,  

felüdülést, örömélményt jelent az egyén számára. 

 

A benne szereplők saját elhatározásukból, szabadidejük eltöltéseként végzett, általában 

felkészülést nem igénylő sporttevékenysége. Végezhető egyénileg vagy szervezett keretek 

között, ekkor általában a sportszolgáltatásért az egyén fizet, akár egyesület, akár 

sportvállalkozás biztosítja a feltételeket. 

 

2.3 Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai  

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza: 
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• az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, amely a helyi 

önkormányzatok feladatairól is rendelkezik, a sport támogatását is e feladatok körébe 

sorolja, ugyanakkor a törvény azt is előírja, hogy az önkormányzat maga határozza meg, 

mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el, 

• a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése 

szerint a gyermeknek, a tanulóknak joga, hogy nevelési, illetőleg a nevelési-oktatási 

intézményben biztonságosan és egészséges környezetben neveljék és oktassák: a 

szabadidő, a testmozgás beépítésével, sportolási lehetőség biztosításával életkorának 

és fejlettségének megfelelően alakítsák ki iskolai tanulmányi rendjét. A törvény 52. - 53. 

§-a előírja a kötelezően ellátandó intézményi feladatok között, a tanórán kívüli 

foglalkozások tervezésénél, az iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos 

testedzés biztosítását, 

• a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára 

való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait: a helyi 

sportfejlesztési koncepció megalkotását és annak megvalósításáról történő 

gondoskodást; a sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a 

helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel történő együttműködést; az 

önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartását és működtetését; az 

önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlási feltételeinek 

megteremtését. 

 

A törvényben leírt feladatokat csak helyileg lehet definiálni, pontosítani, hiszen a túlzott 

központi szabályozás sérthetné az önkormányzatiság elvét, az önkormányzatok alkotmányát. 

 

Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója 

érvényesüljön:  

• Az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés 

• Az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiség formálása 

• A mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése 

• A közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése 

• A szórakozás és szórakoztatás 
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• A gazdasági vállalkozások 

• A sport-turizmus elősegítése 

 

Az Önkormányzat: 

• támogatja azokat a sportegyesületeket, melyek széles választékot kínálnak a 

szabadidősportban részt venni kívánók számára a testmozgás változatoslehetőségeinek 

biztosításával;  

• kiemelten támogatja az iskolai és diáksportot, hozzájárulva a tanulók és a gyerekek 

egészséges életmódra nevelésééhez és a rendszeres testmozgás megszerettetéséhez  

• nagy hangsúlyt fektet a városban folyó utánpótlás-nevelés támogatására; 
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3 Sportműködés elvei az Európai Unióban és Magyarországon  

Az Európai Unió vezető testületeinek véleménye szerint a sport egyedülálló jelenség, amely 5 

nagyon fontos funkciót tölt be: 

• nevelési funkció: az aktív részvétel a sportban kitűnő eszköz a kiegyensúlyozott 

személyiség-fejlesztésére valamennyi korcsoportban. 

• egészségügyi funkció: a fizikai tevékenység lehetőséget kínál a lakosság egészségének 

megszilárdításához, néhány betegség gyógyításának pedig fontos eszköze, szerepet 

játszik a szív- és érrendszeri, valamint a rákbetegségek megelőzésében, végül javítja az 

életminőséget, elsősorban az idősek körében. 

• szociális funkció: a sport alkalmas eszköze az erősen összetartó, összekapcsolódó 

társadalom kiépítésének, a türelmetlenség, az erőszak, a kirekesztés és a rasszizmus 

elleni küzdelemnek, továbbá az alkohol- és kábítószer-fogyasztás mérséklésének, 

megelőzésének; a sport révén segítséget kaphatnak a társadalmi integrációhoz a 

munkaerőpiacról kiszorult emberek is. 

• kulturális funkció: a sport többletlehetőséget ad a gyökéreresztéshez, a környezet jobb 

megismeréséhez, a jobb társadalmi integrációhoz, a környezet hatékonyabb 

megvédéséhez. 

• rekreációs funkció: a sporttevékenység értékes szabadiős elfoglaltság, és lehetőséget 

nyújt egyéni, valamint közösségi szórakozásra. 

Az EU-ban még mindig nincs jogharmonizáció a sporttal kapcsolatosan. Az EU országai közül 

vannak olyanok, ahol törvényi szabályozás tiltja hivatásos sportszervezetek állami támogatását, 

de az önkormányzatok ennek ellenére más forrásból támogatják ezek működését is. A sport 

állami támogatásának mértéke a sport egész vertikumára tekintve a tagországokban bruttó 

nemzeti termék 0,4-3,5%-a között mozog, nálunk ez a szám 0,2% körül van. Magyarországon a 

sportszakemberek véleménye egybehangzó az állami támogatást illetően, erre a GDP 1%-a 

lenne kívánatos. 

Állami támogatásból az Unióban elsősorban az alábbi területek részesülnek: 

• Sportlétesítmények létrehozása,  

• Versenysport – szabadidősport fenntartása  

• Lakosság sportja 

• Utánpótlás-nevelés - diáksport  



13 
 

• Fogyatékkal élők sportja 

Az élsport működését többségében magántőke bevonásával, a sportfogadás bevételéből és 

egyéb saját bevételből biztosítják a sportszervezetek. 

Az Uniós szabályozás jelenleg elsősorban a sport három aspektusát érinti: 

• a sport és televíziós közvetítési jogok 

• a versenyszabályokat érintő ügyek 

• a Szerződésben garantált szabad mozgással, főként a személyek mozgásával 

összefüggő ügyek. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy az Európai Unióban a sportműködéssel kapcsolatosan 

prioritások fogalmazhatók meg, amelyek a következők: 

1. A hivatásos élsport működését kevésbé, de annak létesítményfejlesztését és fenntartását 

állami forrásból támogatják. 

2. Kiemelt támogatást kap többek közt az utánpótlás-nevelés és diáksport, a verseny- és 

szabadidősport, a lakosság sportja, a fogyatékosok sportja. 

3. Nem kívánja az EU egységes központi irányítás alá vonni a tagállamok sportját, lehetőséget 

kíván adni a nemzeti identitásnak. 

A „régi” EU-s országok esetében annyira kiforrott és szabályozott a sport működése, hogy ezen 

tagországok nem látják szükségét központi intézkedések meghozatalának, mivel az 

országaikban hatalmas összegeket költenek a sportra. Tisztában vannak a sport kiemelkedő 

fontosságával és az életet nagy mértékben pozitívan befolyásoló eredményeivel. 
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4 Lakosság  

4.1 Demográfia  

A 2011-es népszámlálás során Harkányban a lakosok 78,5%-a magyarnak, 0,4% cigánynak, 4,5% 

horvátnak, 6,2% németnek, 0,9% szerbnek, 0,2% szlováknak mondta magát (20% nem 

nyilatkozott; a kettős identitások miatt a végösszeg nagyobb lehet 100%-nál). A vallási 

megoszlás a következő volt: római katolikus 43,7%, református 15,2%, evangélikus 0,7%, 

görögkatolikus 0,6%, felekezeten kívüli 8,9% (29,1% nem nyilatkozott).  

 

Lakónépesség számának alakulása 2000-2016 

Időszak 
Lakónépesség száma az év közepén 
(a népszámlálás végleges adataiból 
továbbszámított adat) 

Lakónépesség száma az év végén (a 
népszámlálás végleges adataiból 
továbbvezetett adat) 

2000. év 3425,7 3448 

2001. év 3483,5 3519 

2002. év 3529 3539 

2003. év 3582,5 3626 

2004. év 3652 3678 

2005. év 3710,5 3743 

2006. év 3783 3823 

2007. év 3827 3831 

2008. év 3922 4013 

2009. év 4001,5 3990 

2010. év 4021 4052 

2011. év 4058,5 4025 

2012. év 4056 4087 

2013. év 4105,5 4124 

2014. év 4171,5 4219 

2015. év 4261 4303 

2016. év 4378,5 4454 

     Forrás: KSH adatbázis 

 

Harkány települése 25,69 km2. A lakó népesség számában 2000-től növekedést figyelhetünk 

meg. 2000-ben 3448 fő volt addig 2016-os adatok alapján már 4454 fő számlálható.  
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Lakónépesség elosztása nem szerinti 2000-2016 időszakban Harkányban  

 

Forrás: KSH adatbázis 

A nemek számát tekintve a nők aránya meghaladja a férfiakét. 2016 végén 2318 nő és 2136 

férfi alkotta a lakónépességet. 

 

 

Állandó népesség kor szerinti megoszlása 
(2016) 

  

0-2 éves 81 

3-5 éves 106 

6-13 éves 282 

14-17 éves 105 

18-59 éves 2319 

60 x éves 1574 

 

Forrás: KSH adatbázis alapján szerkesztett táblázat 

 

A korosztály szerinti megoszlás megfelel az országos tendenciának: 18 év alattiak száma 105 fő 

a 18-59 éves korosztályt 2319 fő a 60x éves korosztályt pedig 1574 fő alkotja. Az öregedési 

Lakónépesség száma az év 

végén (a népszámlálás végleges 

adataiból továbbvezetett adat)

Lakónépességből a nők száma az 

év végén (a népszámlálás 

végleges adataiból 

továbbvezetett adat)

3448

3519 1827

3539 1839

3626 1880

3678 1921

3743 1976

3823 2002

3831 2020

4013 2099

3990 2094

4052 2125

4025 2112

4087 2126

4124 2128

4219 2189

4303 2235

4454 2318
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index hasonló az országos vagy a többi baranyai településhez viszonyítva. A folyamat gyorsuló 

tendenciát mutat és már jól érzékelhető a gyermekkorú népesség számának abszolút értékbeli 

és arányaiban megmutatkozó csökkenése. 

 

Élveszületések és halálozások száma 2000-2016 

 

 

     Forrás: KSH adatbázis 

 

Az ezredfordulón megfigyelhető az a tendencia, hogy a halálozások száma meghaladja az 

élveszületések számát. A népességcsökkenés országos és regionális viszonylatban is jellemző, a 

városokat és falvakat sem kímélő, néhány kivétellel általánosnak tekinthető folyamat. Az 

országos átlagot így alátámasztva Harkány városában is az élve születések száma jóval 

kevesebb, mint a halálozások. 2016-ban 24 születést regisztráltak, a halálozás pedig több, mint 

a duplája 56 fő volt. A népességfogyás országos szintű tendenciája a térségben is egyértelműen 

kimutatható és jellemző.  

 

Az országos tendenciához hasonlóan Harkány korfája kedvezőtlen képest fest, a településen 

legnagyobb számban az 55-59, valamint a 60-64 év közöttiek élnek.  

Időszak Élveszületések száma (fő) Halálozások száma (fő)

2000. év 22 54

2001. év 26 58

2002. év 28 46

2003. év 31 57

2004. év 38 52

2005. év 21 48

2006. év 32 55

2007. év 31 42

2008. év 34 58

2009. év 28 60

2010. év 27 47

2011. év 31 61

2012. év 30 65

2013. év 33 53

2014. év 28 53

2015. év 23 47

2016. év 24 56
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Odavándorlások és elvándorlások Harkányban 2000-2016 

 

Forrás: KSH adatbázis 

 

Harkány városában az állandó oda és elvándorlások számát megvizsgálva megállapítható, hogy 

az odavándorlások száma meghaladta az elvándorlások számát. A település vándorlás 

egyenlege 2000 óta pozitív. 2016-ban 463 fő vándorolt a településre és 307 fő vándorolt el.  

Összehasonlítva a megyei és a régiós értékekkel elmondható, hogy a vizsgált időszakban, tehát 

az elmúlt ezeken a területeken mindig negatív volt a vándorlási egyenleg, Harkányba azonban 

az odavándorlások száma nőtt. 

-600 -400 -200 0 200 400 600

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100+

Harkány korfája

2014 2015

Időszak

Belföldi odavándorlások száma 

(állandó és ideiglenes vándorlás 

együtt) (eset)

Belföldi elvándorlások száma 

(állandó és ideiglenes vándorlás 

együtt) (eset)

Belföldi állandó odavándorlások 

száma (eset)

Belföldi állandó elvándorlások 

száma (eset)

2000. év 250 195

2001. év 273 182

2002. év 262 225 163 127

2003. év 305 213 211 122

2004. év 325 240 217 138

2005. év 331 265 201 143

2006. év 333 275 210 145

2007. év 327 325 196 165

2008. év 350 200 244 121

2009. év 280 211 182 118

2010. év 251 209 169 115

2011. év 340 297 192 156

2012. év 294 226 119 103

2013. év 347 293 172 129

2014. év 371 264 189 96

2015. év 378 268 198 117

2016. év 463 307 261 145
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A fentebb leírt lakosság növekedése nem a természetes tényezők következménye, hanem a 

pozitív vándorlási mutató miatt jelenik meg. Ez következhet abból, hogy a település főként 

fürdővárosként, fejlődő gyógyfürdő, mint turisztikai célpont funkcionál. A városban az 

ingatlanokat és telkeket egyre több, a városba beköltöző vásárolja meg, és idővel állandó 

lakosként maradnak a városban. 

 

4.2 Szociális, gazdasági helyzet, kommunális adottságok 

 

Baranya megye gazdasági helyzete 

 

 A megye gazdaságának jelenlegi problémái a korábbi nehézipari múltra vezethetőek vissza. A 

bányászat hanyatlását követően nem történt meg a veszteségek kompenzálása és új fejlődési 

pályák elindítása. Baranya megye és Pécs, mint megyeszékhely sem volt képes arra, hogy 

átalakítsa gazdasági struktúrájának alapjait, lobbizzon az ehhez szükséges feltételrendszer 

megteremtéséért. Elmaradtak a jelentősebb ipari beruházások és az életben maradt helyi 

vállalkozások sem voltak képesek dinamikus fejlődésre. A térség elvesztette korábbi nehézipari 

arculatát, és nem lépett a helyébe semmi új. Bár 2010-ben Pécs elnyerte az Európa Kulturális 

Fővárosa címet, s a város megpróbálta megragadni a kultúrában és a turizmusban rejlő 

lehetőségeket, az irány nem bizonyult hosszú távon fenntarthatónak.  

A gazdasági fejlődés folyamatosan elmaradt az országos átlagtól, sőt ahogy az országos átlag 

százalékában mért mutatónál látható, lemaradása fokozódik: az egy főre jutó érték 2000-ben 

még az országos szint háromnegyede fölött volt, másfél évtized után már jóval a kétharmad 

alatt állt, 12,6 %-ponttal romlott a helyzete.  
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

 Baranya megye gazdasági helyzetének bemutatásakor fontos megvizsgálni az egy főre jutó GDP 

alakulását. A megyei mutató az ezredfordulón mért 988 értékkel az megyék rangsorában a 11. 

helyen állt, míg 2016-ra 2.338 értékre növekedett, ám ez is csak a 16. helyre elég a megyék 

rangsorában. A megyei GDP mutató alakulása szinte teljesen hasonló a Dél-Dunántúli régió. 

 

A kistérség település-hálózatát négy meghatározó település: Siklós, Harkány, Villány és 

Beremend és további 49 község alkotja. 

Területileg az ország egyik legnagyobb kistérsége 653 km2. A kistérség lakóinak száma 38 220 

fő. 

A népsűrűség igen alacsony. A kialakult aprófalvas település-hálózat, valamint gazdaságföldrajzi 

helyzet következtében alacsony a községi lakosság aránya, többségük a 4 nagyobb településen 

él. 

A rendszerváltást követően a kistérség gazdaságát meghatározó iparágak egy része megszűnt, 

vagy magántulajdonba került. Teljes iparágak szünetek meg vagy jelentősen csökkentek, az új 

ezeket kiváltó gazdaságok meg még nem képesek teljes mértékben pótolni a régieket. Ezek 

következményeként a kistérségben igen magas lett a munkanélküliség, csökkentek a jövedelmek 

és a szabad pénzeszközök. 

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

2000 2005 2010 2015

Baranya megye teljesítményszintje az országos átlaghoz viszonyítva 
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A kistérségben létrejött vállalkozások többsége kis létszámot foglalkoztat, családi alapokon 

működik. Bevételeik – kevés kivétellel – nem teszik lehetővé a civil szféra támogatását. 

A lakosság jelenlegi számának alakulásához nagymértékben járul hozzá, hogy Baranya megye 

megtartó képessége kicsi. A munkalehetőség csökkenése hozzájárul a lakónépesség 

mozgásához. A kistérség határain lévő települések munkaképes lakóinak többsége Pécsett 

dolgozik. 

A kora reggeli indulás – késő esti érkezés hátráltatja a településen lévő civil szervezetek, vagy 

sportegyesületek munkájába való bekapcsolódást. 

Általános jellemzője a kistérségnek a magas munkanélküliség, ezen a területen a siklósi kitéréség 

az országban a 4. helyet foglalja el. (munkanélküliségi ráta: 12 %.) A kistérségben az átlagostól 

magasabb a roma lakosság aránya, akik képzettségük, iskolázatlanságuk miatt még nehezebben 

találnak munkát. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP) 819.000 forint, a kistérségek 

között az egyik legalacsonyabb. 

Harkány a kistérségi átlagnál kedvezőbb képet mutat a munkanélküliség terén.  

Munkanélküliségi ráta – Harkány  
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5 Sportpolitikai irányelvek  

5.1 Általános alapelvek  

a.) a sport a magyar és az egyetemes kultúra része 

b.) a sportolás alkotmányos jog, alapjog 

c.) a sport valamennyi területét összefüggéseiben kell kezelni 

d.) a sport által nyújtott élettani, erkölcsi hatások jellemformáló-személyiségfejlesztő erő 

az ifjúság testi, lelki, szellemi fejlődéséhez elengedhetetlenül fontosak 

e.) az önkormányzatnak meg kell teremtenie a sportolás feltételeit, s működtetni kell 

sportintézményeit 

f.) el kell érni, hogy városunkban a sport valamennyi, társadalmilag hasznos funkciója 

érvényesüljön: 

- a prevenció (megelőző) 

- a regeneráció (helyreállító) 

- az aktivizáló (cselekvésre ösztönző) és 

- a rekreációs (felfrissítő) hatása is. 

 

5.2 Általános célkitűzések  

A sportnak alkalmasnak kell lennie az Európai Uniós elvárások és kötelezettségek teljesítésére, 

ezért városunknak hosszú távú sportstratégiát kívánatos kialakítania. A sportrekreáció területén 

az előrelépés egyik feltétele a gazdaság teljesítőképességének növekedése, illetve annak 

következte – érdemben csak lassú fejlődésre lehet számítani. A testkultúrával kapcsolatos 

kedvezőtlen változások megállítása és a folyamat visszafordítása is igényli a testnevelési- és 

sportfejlesztési program kidolgozását, amely a közeljövő várható gazdasági-társadalmi 

fejlődéséhez igazodva, azok eredményeire és hatásaira építve határozza meg a további 

feladatokat. 

El kell érni, hogy városunkban a sport valamennyi, társadalmilag hasznos funkciója 

érvényesüljön: 

- az egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, 

- nevelés, személyiségformálás, 
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- a mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése, 

- közösségi együttélés és társadalmi mobilitás segítése, 

- szórakozás és szórakoztatás, 

- gazdasági vállalkozás, 

- a sport-turizmus elősegítése. 

 

A fejlett, észszerűen működő sportszféra egyszerre feltétele és eredménye a jóléti, polgári 

társadalom kiépülésének. Az a társdalom tud igazán virágozni, amelynek tagjai többségükben 

egészségesek, fizikailag és mentálisan életerősek. Nő a társadalom teherbíró képessége, a 

munkaintenzitás, a hatékonyság és társadalmi szinten csökkennek az egészségügyi kiadások. Az 

anyagiakban megtestesülő előnyökön túl javulhat az életminőség, jobb lesz a társadalom 

közérzete. 

Az alapcél megvalósításának középpontjába az iskolai testnevelést, a szabadidősportot kell 

helyezni. Az iskolai testnevelés órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon kell rászoktatni a 

fiatalokat, hogy igényük legyen természetes mozgásszükségleteik kielégítésére, kialakuljon 

náluk az aktív mozgás iránt való igény. A továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges a sportolási 

feltételek szélesítése mellett a meglévő sportlétesítmények felújítása, folyamatos 

karbantartása. 

A sport finanszírozási rendszerének egyértelművé kell tenni, hogy mi tekinthető önkormányzati 

feladatnak és azt meghatározott mértékben és rendszerben finanszírozni is kell. A sporttal 

kapcsolatos önkormányzati kiadások: 

- a diáksport szervezeti és versenyrendszerének kiadásai, melybe beletartozik az 

utánpótlás-nevelés is. 

- az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fejlesztési, fenntartási, 

üzemeltetési kiadásai. 

- az élsport, versenysport, szervezeti és működési kiadásainak támogatása, 

- a nemzetközi és jelentős városi rendezvények kiadásainak fedezete a költségvetés 

részeként, annak tervezési rendjében legyenek előirányozva, 
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- fel kell mérni városunk sportingatlanait, tervet kell készíteni a felújításra, fedezetet kell 

biztosítani pályázatokon való részvétel esetén az önrész kifizetésére. 

 

5.3 A helyi önkormányzat alapelvei és fejlesztési irányelvei a sport területén  

5.3.1 Az önkormányzat sportpolitikájának alapelvei  

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos alapelveinek meghatározásához elsőnként szükséges a 

helyi önkormányzatok sportra vonatkozó feladatainak ismeretét rögzíteni. 

Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1). tartalmazza a települési 

önkormányzatok sport tevékenységének ellátására vonatkozó feladatát, hatáskörét. 

A sporttevékenységet közvetlenül érintő jogszabály a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) mely 

tételesen felsorolja a települési és megyei önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait. Ezek 

alapján: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §  

(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit. 

(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Kt.-ben meghatározottak 

szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 

(5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvény 

szerint normatív hozzájárulásban részesülnek. 
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(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal 

kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a 

sportra fordítandó összeget. 

Az önkormányzati sportfeladatok jogszabályi hátterének áttekintésénél meg kell említeni a 

következő jogszabályokat is: 

• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

• 1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről 

• 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a 

sportegészségügyi hálózatról 

• 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről 

• 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 

• 54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról 

• 89/1994. (VI. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról 

• 16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 

 

5.3.2. A helyi önkormányzat fejlesztési irányelvei 

Harkányban is megfigyelhető a lakosság egy szűkebb részének fokozatosan növekvő 

érdeklődése a testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerű igénybevételére. A 

testnevelési és sporttevékenységnek jelentős egészségügyi, pedagógiai, pszichológiai és 

kulturális előnyei is vannak. 

Városunk sportpolitikai koncepciójának egyik központi eleme, hogy polgárai egészségesen 

éljenek és minél többet sportoljanak. Ez a tény és a fenti megállapítások szükségessé teszik, 

hogy az egészséges életmódot, a sportolást az eddigieknél nagyobb hangsúllyal kell 

népszerűsíteni Harkányban.  
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A jövőbeni feladatokat rövid- és középtávú célokként határozza meg Harkány Város 

Önkormányzata. Rövid távú célok esetében a határidő a megvalósulást illetően 1 év, középtávú 

célok esetében 4 év. 

 

Rövid távú fejlesztési irányelvek 

• A város sportlétesítményei szabad kapacitásának felmérése-összevetése, a potenciális 

használók igényeivel, majd ezek biztosítása szabadidős- és versenysport célokra. 

• Folyamatossá kell tenni az oktatási intézmények fedett és szabadtéri 

sportlétesítményeinek tervszerű és fontossági sorrendet követő felújítását, és meg kell 

vizsgálni a közvetlen lakókörzet igényeinek megfelelő üzemeltetési lehetőségét, 

elsősorban a hétvégi, továbbá esetleg a tanítási szünetek idejére vonatkozóan 

• Fejlesztési irányelvek kidolgozása az Önkormányzat feladat meghatározásai között a 

sportlétesítmények infrastrukturális hiányosságainak megszüntetése érdekében. 

 

 

Közép távú fejlesztési irányelvek 

• A szabadtéri pályák, grundok, játszóterek állapotának felmérése, korszerűsítése, 

átalakításuk az uniós szabványoknak megfelelően. 

• Fedett tanuszoda építése és ezzel együtt az úszás oktatás városi szintű megszervezése. 

• ingatlanok teljes infrastrukturális felújítása (parkolás, bekötőút, küzdőtér, vizesblokk, 

eredményjelző, hangosítás, és a lelátók felújítása). 

 

 

Folyamatosan megvalósuló irányelvek 

• A városunkban élők számára hozzáférhetővé kívánjuk tenni a sportolási és rekreációs 

tevékenységeket, az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára, ugyanakkor 

biztosítani szükséges az egyéni sportteljesítmények javításának feltételeit.  

• A sportlétesítmények eredeti funkciójának megtartása, a más célra történő elidegenítés 

megakadályozása. 
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• Fontos feladata Harkány Város Önkormányzatának, hogy segítse szakmailag, erkölcsileg 

és nem utolsó sorban anyagilag a nevelési-oktatási intézmények, a sportegyesületek és 

szakosztályaik, valamint az egészségkárosultak és hátrányos helyzetűek sportszakmai 

célkitűzéseit, terveit. 

 

A sportszakmai elvek közül fontosnak tartjuk: 

a) az iskolai diáksport és szabadidősport fejlesztését; 

b) az utánpótlás-fejlesztés elvi kérdéseit, a tehetséggondozás lehetőségeit; 

c) az átmenet biztosítását az utánpótlás-nevelésből a versenysportba, illetve az élsportba; 

d) a sportszakmai együttműködések kidolgozását a célszerűtlen párhuzamos képzések 

megszüntetése céljából; 

 

A sportágak fejlesztésének alapja az iskolai diáksport és szabadidősport helyzete. A tanulók 

e keretben találkoznak először a sporttevékenységgel, a rendszeres sport iránti igény 

kialakításának rendkívül fontos területe az iskolai sporttevékenység. Az egészségmegőrző 

funkciója mellett a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport jelenti az első merítési 

lehetőséget az utánpótlás-nevelés számára. Támogatni kell a mindennapos testnevelést és 

testedzést, az iskolák közötti amatőr bajnokságokat, és a diákolimpia versenyrendszerét, 

amelyekkel megalapozhatjuk a későbbi versenysport-, illetve a szabadidősport-tevékenység 

lehetőségét, az egészséges életmódra nevelést. 

Létre kell hozni azokat a szervezeti együttműködéseket, amelyek megteremtik a sportolók 

zavartalan átjárásának lehetőségét az utánpótlás-nevelésből a versenysportba, illetve az 

élsportba. 

Meg kell szüntetni a szakmailag indokolatlan párhuzamos sportági képzéseket. A 

tehetséggondozás érdekében az egyes szakosztályok között szakmai együttműködésre kell 

törekedni, amelyeket támogatni kell. 
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6 A testnevelés-és sport jelenlegi helyzete Harkányban  

 

Harkány egyik sikeres sportága az asztalitenisz, amelynek szakosztályában a legkisebbektől 

kezdve az idősebb korosztályig számtalan játékos található. 

Hasonló a helyzet a kiváló eredményeket felvonultató kézilabdában is, a város csapata szép 

sikereket tudhat magáénak: a különböző kupagyőzelmek mellett a megyei bajnokságban az 

utóbbi öt évben mindig dobogón végeztek. 

A legnagyobb aktív sportolói létszámmal a labdarúgás büszkélkedhet: a felnőtt csapat mellett a 

különböző fiatalabb korosztályokban számtalan ifjú tehetség bontogatja szárnyait, női csapat is 

megtalálható a városban. 

A tenisz szakosztály elsősorban a szabadidő sportot segíti elő.  

Szintén szép sikerek fűzhetők a város úszószakosztályához, amelynek versenyzői nem csak 

hazai, hanem számtalan nemzetközi megmérettetésen is bizonyították tehetségüket, s az 

egyesület a labdarúgás és asztalitenisz mellett az egyik legrégibb múltra tekinthet vissza. 

A különböző sportágak utánpótlás nevelésében jelentős szerep hárul az általános iskolában 

zajló nevelésen túl – miként a különböző szakterületeken is – a város Diáksport Egyesületére. 

Harkányban a szabadidős sportolási lehetőségek is egyre szélesebbek, 2013-ban egy új, 

mindenki által igénybe vehető köztéri gyermek- és felnőtt játszóteret alakítottak ki az őspark, 

turisták által is kedvelt szegletében.  

A városban folyamatosan fejlesztik a kerékpárutakat, mert nagy hagyománya van a 

kerékpározásnak. 

 

6.1 Harkányfürdő Sportegyesület 

A sporttörvény II. fejezetének 15.§ 1.bek. szerint a sportszervezeteknek két típusa van: a 

sportegyesület és a sportvállalkozás. A sportszervezet fogalmának meghatározásából 

következik, hogy a sporttörvény alapján sporttevékenységet szervezett formában 

sportegyesület, illetve sportvállalkozás keretében lehet folytatni. 
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A sportszervezetek önálló civil szervezetként tevékenykednek. Az országos sportági 

szakszövetségek a Ptk., mint a civil jogviszonyok rendszerének kódexe az egyesületi törvény, 

mint alapjogszabály és az új sporttörvény szabályai alapján működő önkormányzattal és 

autonómiával rendelkező szervezetek. 

Harkány társadalmi, gazdasági életébe korábban is, ma is szervesen beépült a testnevelés és a 

sport. A településen 1926 óta működik sportegyesület. A sportegyesület tagjainak száma az 

utóbbi években növekvő tendenciát mutat.  

A Harkányfürdő Sportegyesület öt szakosztályt tart fent: labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, 

tenisz, úszás.  Labdarúgásban és kézilabdában folyamatosan nő az igazolt versenyzők száma.  

 

6.2 Iskolai testnevelés és diáksport  

Az óvodai, iskolai testnevelés és sport szerves részét alkotja a magyar sportnak, a közoktatás- 

és sportpolitikának. 

Az egészségromlás megállítására elsősorban az ifjúság edzettségének fokozása ad reális 

lehetőséget. A fiatalok rendszeres testedzését pedig ott indokolt megoldani, ahol: 

- az ifjúság rendszeresen tartózkodik 

- a dologi feltételek rendelkezésre állnak 

- megfelelően képzett szakemberek vannak, 

- ami a legolcsóbb. 

Ez a hely pedig az iskola, illetve a nevelési-, oktatási intézmények. 

 

6.2.1 Óvodai testnevelés  

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A 

kisgyermekek harmonikus fejlődése rendszeres, napi testneveléssel, sporttal biztosítható. 

Egységes intézményi rendszerben végzett testneveléssel először a gyerekek óvodában 

találkoznak. 3-7 éves kor között gyűjtik a legtöbb tapasztalatot, élményt a mozgáskultúrájuk 

kialakításához. Az óvodai mozgásfejlesztésről elmondható, hogy nagyon fontos a motoros 

képességek kialakításának szempontjából. 
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Az óvodáskorú gyermekeknek életre szóló élményeket, előnyöket, különleges fejlődési 

lehetőségeket biztosíthatunk a sportolás által. A mozgáskoordináció javulásával együtt nő a 

gyerekek önértékelése, fejlődnek a szocializációs és kommunikációs készségeik, sőt, a mozgás 

kihat az intelligencia természetes fejlődésére is. Az óvodába járó gyermekek számára a 

szervezett mozgási, sportolási lehetőség az óvodai nevelés keretén belül biztosított, ennek 

formái a játék és a mozgás.  

A testnevelés és testi nevelés az egészséges életmódra nevelés kiemelt helyen áll az óvodai 

nevelési rendszerben. A szervezett és játékidőben végezhető testmozgás tárgyi feltételeinek 

megteremtésére nagy gondot fordítanak az intézmény alkalmazottai és szülői közössége. A 

foglalkozások megszervezése kötött és kötetlen formában történik.  

Az óvodapedagógusok a gyermekek életkori sajátosságára építve az egész nevelési év folyamán 

igyekeznek minden lehetőséget kihasználni - a teremben és a szabad levegőn - a testi nevelésre, 

a játékos mozgásra. Az óvodai nevelési rendszerben a testi nevelés és a testnevelés hatékony 

megvalósítása folyik.  

A Harkányi Óvoda 1953. október 1-jén 2 óvónővel kezdte meg működését, s folyamatosan 

bővült a lehetőségekhez képest.  

Az 1992 januárjában átadott új óvoda méltó körülményeket teremtett a gyerekeknek és az 

intézmény dolgozóinak egyaránt. Az óvoda körzeti óvodaként működik, 9 település gyermekeit 

fogadja. Jelenleg 7 csoport van, ebből 1 csoport német nemzetiségi, ahová szülői kérésre járhat 

a gyermek. Különböző térítésmentes programokat, szolgáltatásokat kínál az intézmény, mint pl. 

úszásoktatás, hitoktatás, néptánc, gyógytestnevelés, logopédiai beszédjavítás és sószobai 

terápia.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált nevelésben részesülnek.  

A gyermeklétszám 150-190 fő között változik, a 175 férőhelyes óvodában.  

2012-ben és 2013-ban 161 fő volt az intézménybe járó gyermekek száma, a legtöbben, 185 

gyermek, 2008-ban járt az óvodába, a legkevesebb gyermek 2003-ban (151 fő).2016-ban 165 

fő járt óvodába.  
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Harkányi óvoda  

Felsőfokú végzettségű főállású pedagógusok száma 13 fő 

Szakközépiskolát végzett főállású óvónők száma 2 fő 

Pedagógiai munkát segítő főállású 

- Óvodatitkár 

- Pedagógiai asszisztens 

- Dajka 

10 fő 

- 1 fő 

- 2 fő 

- 7 fő 

Egyéb munkakörben foglalkoztatott 

- Élelmezésvezető 

- Hivatalsegéd 

- Egyéb konyhai dolgozó 

10 fő 

- 1 fő 

- 1 fő 

- 8 fő 

ÓVODA DOLGOZÓI ÖSSZESEN: 35 fő 

Az óvodát minden oldalról nagy füves udvar veszi körül, melynek felújítása elkezdődött 2013-

ban pályázati forrásból. Sok játék még nem felel meg a szabályoknak ezért szeretnénk további 

pályázati lehetőségeket kihasználni az udvar fejlesztésére.  

Játékra, sportolásra alkalmas betonteraszok, és hatalmas zöld terület veszi körbe az intézményt. 

Itt egyaránt megtalálhatóak a mozgásfejlesztésre alkalmas játszószerek, a saját ültetésű dísz-, 

és gyümölcsfák, bokrok, sövények, az óvoda által művelt virágágyások és veteményeskert. Az 

udvarhoz két-két gyermekmosdó és játéktároló tartozik. Az udvar betelepítési terve, 

elrendezése, az épület berendezése, a játék és egyéb eszközök folyamatos ellenőrzése a 

gyermekek biztonságát, kényelmét és a baleset-megelőzést szolgálja. 

 

 

  



31 
 

Harkányban az Óvodai férőhelyek száma 2000-2016 

 

 

 

Óvodába járó gyermekek száma 

 

Az óvodai feladatokat 33 fő látja el, ebből 15 fő pedagógus, 1 fő logopédus, 2 fő pedagógiai 

asszisztens, 8 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő élelmezésvezető, 1 fő szakácsnő, 3 fő konyhai 

kisegítő, 1 fő udvaros- karbantartó.  

Az óvodának 300 adagos önálló főzőkonyhája van, mely biztosítja a szociálisan rászorult idősek, 

és más intézményen kívüliek étkeztetését.  

Az óvoda épülete modern, az óvodai neveléshez szükséges funkciók betöltéséhez maximálisan 

megfelel. A csoportszobák tágasak, világosak, berendezésük praktikus. Minden csoporthoz 

külön öltöző, mosdó, gyermek étkeztető is tartozik. A gyermekek fejlesztéséhez megfelelő 

eszközök, jól felszerelt tornaszoba, gyermek és szakkönyvtár, a munkatársak megfelelő 

munkakörülményeinek biztosításához pedig nevelői,- dajkaszoba, öltözők, zuhanyzók járulnak 

hozzá. Játékra, sportolásra alkalmas betonteraszok és hatalmas zöld parkosított terület veszi 

körül az intézményt.  

Óvodai férőhelyek száma  

(gyógypedagógiai neveléssel 

együtt) (fő)

Óvodába beírt gyermekek száma 

(gyógypedagógiai neveléssel 

együtt) (fő)

175 179

175 159

175 151

175 160

175 154

175 178

175 184

175 185

175 179

175 180

175 157

175 161

175 161

175 152

175 161

175 165
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Az óvodai pedagógiai program célja: a sokoldalú, kiegyensúlyozott, egészséges színes 

egyéniségek kialakítása, harmonikus személyiségek megalapozása, fejlesztése, életkorilag a 

legmegfelelőbb tevékenységi forma, a tervszerű rendszeres mozgás és játék segítségével, 

valamint a néphagyomány ápolás, a természetóvás gazdag eszközrendszerével. Maximálisan 

törekednek az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető 

szokásrendszer megalapozására. Biztosítják a nyugodt, családias, elfogadó és együttműködő 

légkört, valamint a családdal való szoros együttműködést.  

Kiemelt feladatként kezelik az egészségnevelést. Az intézménybe járó gyermekek egészséges 

életmódjuk kialakítása és biztosítása érdekében a helyi sajátosságok és óvónői elképzelések 

figyelembevételével és egymáshoz való közelítésével biztosítani kívánják az esélyegyenlőséget. 

 

A Harkányban 1992 óta van óvodai sportfoglalkozás. Ma már a testnevelés és úszásoktatás az 

óvodai oktatásnak szerves része. Az óvoda mozgásfejlesztő eszközökkel való ellátottsága 

megfelelő: modern, biztonságos szabadtéri eszközökkel rendelkeznek, így a tavasztól őszig 

tartó időszakban megoldhatók a külső helyszínen zajló foglalkozások.  

A feltételek – korszerűbb sportfelszerelések, képzett óvónők a gyerekek fejlődését segítik. Az 

óvodák helyi körülményei, a zárt udvarok lehetővé teszik a szabadban történő mozgás 

megszervezését. 

A tárgyi feltételek mellett nagyon fontos szempont az óvónők szakmai továbbképzése is. 

Folyamatosan figyelemmel kell követni a szakmai változásokat, amelyek a testedzés 

módszertanában szükségszerűen bekövetkeznek. Az óvodáknak nagy jelentőségük van a 

következő nemzedékek egészségre nevelésében, valamint a sportnak és a rendszeres 

testmozgásnak az emberek életmódjának szerves részévé válásában. 

Önkormányzatunknak ezért érdeke, hogy az általa fenntartott óvodákban dolgozó 

pedagógusok továbbképzését támogassa. Ezenkívül feladatunk az óvodák épületének 

állagmegóvása, felújítása, illetve az óvodavezetők segítése pályázatok – óvodák korszerűsítését, 

sporteszközökkel való felszerelését célzó - elkészítésében, benyújtásában. 
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Fejlesztési irányelvek az óvodai testnevelés területén  

• Olyan óvodai játszóterekre van szükség, ahol megtalálhatóak azok a biztonságos, 

esztétikus eszközök, melyek a mozgásfejlődést segítik elő. 

• A gyermekorvosi és ortopédiai szűrővizsgálatok feltűnően magas arányban mutatnak ki 

óvodáskori kezdődő mozgásszervi elváltozásokat. Az e korban alkalmazott korai 

fejlesztéssel lehet az egyik leghatékonyabb módon legsikeresebben megoldani a 

prevenciót. 

További irányelvek: 

• nyitott óvodai nevelés, 

• rendszeres testnevelés foglalkozások, 

• gyermektorna csoportok szervezése, 

• óvodaközi sportversenyek szervezése, 

• úszótanfolyamok szervezése. 

 

6.2.2 Iskolai testnevelés és sport 

A mozgásszegény életmód a szakemberek szerint a XXI. század egyik legnagyobb 

népegészségügyi problémája. Az iskolai testnevelési órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon 

kell elérni, hogy a gyermekeknek felnőtt korukban is legyen igényük az egészséges életmódhoz 

szükséges mozgástevékenységre, kialakuljon náluk az aktív mozgás iránt való igény, a sport 

szeretete beépüljön a személyiségükbe.  

A köznevelés területén belül biztosítani kell, hogy az egészséges életmódra nevelés, a 

testnevelés és diáksport szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal 

érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében.  

Az iskolai testnevelés feladatának az aktív testmozgás biztosítása mellet egyik legfontosabb 

célja a tanulók minél nagyobb számának a sportba való bevonása. A közoktatásról szóló, 

többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény egyik legfigyelemreméltóbb rendelkezése, hogy 

kötelezővé teszi a mindennapi testedzés feltételeinek megteremtését. 
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A mindennapi testedzést a kötelező és a nem kötelező – tehát választható – foglalkozások 

időkerete terhére szervezik meg, vagyis a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások – ennek 

részeként az iskolai sportköri foglalkozások – időkerete terhére. 

Az iskolai testnevelés és diáksport a pszichomotoros készségek és képességek tervszerű 

fejlesztése a mozgásműveltség s egyben az életmódszemlélet alakítását is jelenti 6-18 éves 

korig. A tananyag kiválasztása és átadásának pedagógiailag javasolt módja a tanulói személyiség 

egészének fejlesztését célozza. A tananyag-elrendezés más képzési területekkel, tantárgyakkal 

egymást erősítő, interdiszciplináris alapon működő kapcsolatokra, a közös órakereti tömbben 

tanítás lehetőségének biztosítására törekszik. Célja egy sajátos, egész életen át tartó, a 

nemiségnek megfelelő, életmódba beépülő testkulturális tevékenységprofil kialakítása és a 

kreativitásnak teret biztosító, pszichomotoros cselekvőképes tudás megalapozása. 

 

A testnevelés és a diáksport felkészít, az élet- és munkanehézségek elviselésére, a 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidaritás, a tolerancia és a fair play szellemének 

megismertetésére is. Célja a játék- és sportkultúrában való tájékozódás, használható tudás 

kialakítása a játék és sporttevékenység jellegzetes területein, az önálló testedzésre, sportolásra, 

mozgásos önkifejezésre való készség alakítása. 

Az iskolai testnevelés és diáksport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül 

önkifejezésre, önmegvalósításra ad lehetőséget. Mindezek következtében az iskolai testnevelés 

és diáksport pedagógiai, nevelési hatásai jelentősen meghaladják a tananyag elsajátíttatásának 

és számonkérésének a szintjét. 

 

Az iskolai testnevelésnek és sportnak két helyszínét lehet jól elkülöníteni egymástól. A helyi 

tantervek alapján kialakított és megtartott testnevelési órákat és a szervezett keretek között 

folyó délutáni sportfoglalkozásokat. A két terület egymástól szakmailag nehezen elválasztható. 

A délutáni sportfoglalkozások a lecsökkent számú tanórai testnevelést lennének hivatottak 

kiegészíteni. Problémát jelent azonban, hogy ezek megtartása rendszertelen, legtöbbször 

sportág centrikusak és gyakran nem azok a tanulók vesznek részt rajta, akiknek erre a 

legnagyobb szükségük volna. 
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Tanórai testnevelés  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2010-es, az „Iskoláskorú Gyermekek 

Egészségmagatartása” elnevezésű, nemzetközi kutatása szerint a –11, 13 és 15 éves –magyar 

fiatalok leginkább mozgásszegény életmódjukkal, televízió központúságukkal és 

testképzavaraikkal tűntek ki a felmérésben részt vevő 35 ország kortársaik közül. A kutatás kitér 

arra, hogy a gyerekek jelentős része küszködik súlyproblémával, nő a testtartási 

rendellenességek száma, csökken a terhelhetőségük. A sport, a mozgás azonban nem csupán 

népegészségügyi, hanem nevelési kérdés is, mivel jelentős mértékben hozzájárul a 

személyiségjegyek pozitív irányú változásához, kedvezően hat a tanulási képességekre. 

A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport 

szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő mértékben és komolysággal érvényesüljenek a nevelő-

oktató munkában. A mindennapos testnevelés bevezetése mellett törekedni kell annak fizikai, 

technikai feltételeiről és gondoskodni kell a megfelelő létszámú humán erőforrás biztosításáról. 

A sportegyesületek és nevelési-oktatási intézmények kapcsolatát szorosabbá kell fűzni. Ehhez 

szükséges, hogy az intézmények ismerjék az egyesületek által kínált lehetőségeket. A 

Sportágválasztó rendezvények szervezése erre megfelelő alkalmat, lehetőséget nyújt. 

 

Az új szabályozás választási lehetőséget biztosít az iskolák részére a következők szerint: 

a.) az iskola a közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (9) bekezdése szerint megszervezi a 

mindennapi testedzést, vagy 

b.) a kerettantervben rendelkezésre álló időkereten felül további heti két és fél óra 

testnevelési órát beépít az iskola helyi tantervébe. 

 

Gyógytestnevelés  

A testnevelési órák alól tartósan, vagy részlegesen felmentett tanulók száma évről évre nő. 

Sajnos várhatóan tovább növekszik a felmentettek és a gyógytestnevelésben résztvevők száma, 

aminek a feltételei csak kismértékben javulnak. A gyógytestnevelés fogalma: a 

gyógytestnevelés önálló tantárgy, amelyben betegségtípusok szerinti és testi képességeikben 

visszamaradt tanulók tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik, mindazok 

részvételével, akiket az iskolaorvos, illetve szakorvos gyógytestnevelésre utal. A 
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gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal 

küszködő, illetve testi képességeikben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, a 

panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel. Testnevelésből való felmentésre, illetve 

gyógytestnevelésre szakorvosi javasaltot követően az iskolát ellátó orvos jogosult küldeni a 

gyermeket.  

A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50%-a valamilyen 

mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved.  

Főleg mozgásszervi elváltozások, tartáshibák, gerincferdülés, lúdtalp, túlsúly, asztma miatt 

javasolja az orvos a gyógytestnevelésben történő részvételt. A gyógytestnevelésben a meglévő 

problémák kezelésén túl a prevenció is rendkívül fontos. Akik idejében ebben az ellátási 

formában részesülnek, azok körében javulás, vagy legalább állapotmegőrzés érhető el.  

 

A harkányi általános iskola testnevelésre vonatkozó számszerűsíthető adatai  

Általános iskolai tanulói létszám  445 fő 

Osztályok száma  19 db  

Napközis csoportok száma  11 db 

Napközibe járó tanulók száma  236 fő 

Hátrányos helyzetű tanulók száma  100 fő 

Órarendben tartott heti testnevelés óraszám  105 óra  

A testnevelés órán kívüli sportfoglalkozásokon (labdarúgó szakosztály, leány 
labdarúgó csapat és a Bozsik-programban résztvevők) száma 120 fő 

A tanórán kívüli (délutáni) sportfoglalkozások heti óraszáma 14 óra  

 

 

Fejlesztési irányelvek az iskolai testnevelés és sport területén  

• Biztosítani kell a fiatalok számára az alapvető sportképességek fejlesztésének 

lehetőségét.  

• A diákokat meg kell tanítani sportolni, hogy megismerve megszeressék azt, szokássá 

váljon náluk, s része legyen egyéni értékrendjüknek. 
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• A folyamatot annak tudatában kell beindítani, hogy az eredmények – valószínűleg – csak 

évtizedes késéssel lesznek kézzelfoghatóak. 

• Fokozatosan el kell érni, hogy fiataljaink napi egy órában vehessenek részt minőségi 

testnevelési és sportfoglalkozásokon, ne csak elméletben valósuljon meg a 

mindennapos testnevelés. 

• Szükséges a nevelési-oktatási intézmények (óvodák, iskolák) szabadtéri, és fedett 

sportlétesítményeinek műszaki felmérését elvégezni, véleményezni azok műszaki 

állapotát és rangsort készítve elkezdeni a felújítást. 

• Fel kell mérni a nevelési-oktatási intézmények sportszerellátottságát (mennyiség, 

minőség) és biztosítani szükséges a hiány pótlására az anyagi fedezetet. 

• Kezdeményezni kell, minden oktatási intézményben a diáksport egyesület 

megalakítását, mert csak így van lehetőség külső anyagi forrás bevonására. 

• Tantervben nem szereplő sportágak népszerűsítése a tanórákon és a városi 

tömegsportrendezvényeken. 

 

6.2.3 Diáksport  

A diáksport szorosan kapcsolódik az iskola testnevelés anyagához, arra építi a foglalkozásokat 

és a diáksport versenyeket. A tanórán kívüli testnevelésnek alapvető célja a szabadidősport 

népszerűsítése és a mozgás örömének megismertetése. Ezen felül lehetőséget biztosít, hogy 

városi szintű - az iskolán belül és iskolák között -versenyrendszerben megmérettessék magukat 

a fiatalok adott korosztályban. Alapvetően a diáksport nem eredmény- és verseny centrikus 

szerveződés. Programjai között megtalálható a sportági foglalkozások és versenyek mellett az 

országjárás és kirándulások szervezése is. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások formájukat tekintve többfélék lehetnek. Az iskolai sport a 

nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalok önként vállalt tevékenysége, 

amely alapvetően szabadidőben (tanórán kívül), szervezett keretek között, többnyire az 

intézmények sportlétesítményében folyik. 

A diáksport jól kialakított és működő rendszer Harkányban. A megyei diáksport szervezet közel 

300 sportcsoportjában eltérő rendszerességű és színvonalú munka folyik. A Megyei Diáksport 
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Tanács és a nyolc körzeti DSE irányításával, szervezésével 35 sportágban folyó diákolimpiai 

bajnoki rendszer teljesnek mondható. A lebonyolításban komoly segítséget nyújtanak a megyei 

sportági szakszövetségek. Baranya megye az országos diákolimpiai események színvonalas 

megrendezésében jeleskedik. 

A Harkányi Diáksport Egyesület immár nyolc éve működik sikeresen: labdarúgó és kézilabda 

utánpótlás neveléssel, asztalitenisszel és úszással foglalkozik. Az úszás szakosztály legfőbb 

problémája, hogy a város nem rendelkezik fedett uszodával, így ősszel, télen és tavasszal 

Pécsen zajlanak az edzések. A klub jelentős sikereket ér el az országos diákolimpiákon.   

 

6.3 Szabadidősport, rekreáció  

A szabadidősport fogalma alatt olyan fizikai tevékenységet értünk, amely hozzájárul a minőségi 

élet megteremtéséhez, és amelyet az egyén (fogyasztó) a rendelkezésre álló szabadidőben 

végez. A tevékenység célja sokrétű, magában foglalja a játékot, a szórakozást, a sikerélmény 

elérését, a kondíció és alak javítását. Emellett lehetőséget ad a személyiség fejlesztésére 

(csapatszellem, siker és kudarc kezelése) és alapvető feltétele egészségünk hosszú távú 

megőrzésének is. A rendszeresen sportoló egyén a hasznokat egyértelműen érzi rövid (jobb 

közérzet, fittség, stressz könnyebb kezelése, jobb izomzat) és hosszú (szív és érrendszeri, 

idegrendszeri, mozgásszervi megbetegedések valószínűségének csökkenése) távon egyaránt.  

Az egészséges életmód kialakításához elengedhetetlen a rendszeres sporttevékenység, fizikai 

aktivitás, ehhez pedig szükség van olyan egyesületekre, klubokra, melyek szakemberek 

segítségével lehetőséget biztosítanak az emberek széles rétegei számára, hogy megtalálják a 

számukra megfelelő mozgásformát és infrastruktúrát. Napjaink embere mozgásszegény 

életformát folytat, hiányzik a rendszeres sportolás, szegényes a szabadidő aktív eltöltésének 

kultúrája.  

Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és a 

sportolás ösztönzése a településeken az egyik legfőbb feladat. Meg kell teremteni annak 

feltételét, hogy minél többen érezzenek belső késztetést testmozgás, a sport iránt. A 

szemléletváltozás kialakításához szükséges a helyi média megnyerése. Minden életszakaszt 

magában foglaló képzésre, és önképzésre épülő társadalom elvét át kell vinni a sportolásra is. 
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Olyan rétegeknek is biztosítani kell a részvétel lehetőségét, akik nem tudnak fizetőképes 

kereslettel megjelenni a sportpiacon. Családi sport- és szabadidős programokkal kell ösztönözni 

a tudatformálást. Lehetővé kell tenni valamennyi életszakaszban a sportolást. 

A sportolás kiszélesítése miatt szükséges személyi feltételek megteremtése érdekében 

ösztönözni kell a nem hivatásos edzők, sportszakemberek tevékenységét, a minőségi 

követelményeknek megfelelő képzésük, továbbképzésük mellett, hiszen a szabadidősportban 

is törekedni kell a szakképzett személyzet biztosítására. Elengedhetetlen szakképzett 

szakemberek alkalmazásával a sportlétesítmények programkínálatának bővítése.  

Törekedni kell az újonnan kialakult sportágak űzéséhez szükséges feltételek kialakítására. Be 

kell vonni a sportolásba a nőket, az egyedülállókat, az idősebbeket, a kisebbséget, a szociális 

szempontból hátrányos helyzetűeket. Kiemelt támogatást kell biztosítani a legjelentősebb 

szabadidős rendezvényeknek, de koordinálni szükséges a város különböző részein 

megrendezésre kerülő szabadidősport eseményeket. Az alkalmi nagy rendezvények mellett 

törekedni kell a rendszeres sportolási, testmozgási alkalmat nyújtó tevékenységi formák 

népszerűsítésére.  

 

Harkányban az előző évekhez képest kisebb létszámmal folyik a szabadidős kispályás labdarúgó 

bajnokságok. Éves szinten kb. 80-100 fő különböző korosztályú lakos vesz részt eltérő 

rendszerességgel a kiírt eseményeken.  

Ezen a területen is érződik időnként a pénzhiány, de a szabadidősport résztvevői gyakrabban 

és önzetlenebbül járulnak hozzá saját sportolási feltételeik megteremtéséhez. A természetjárók 

számára a helyi iskola szervez különféle túraprogramokat és természetbarát táborokat. 

A rekreáció szervezeti keretei még nem alakultak ki. A megyében néhány sportszervezet, 

egészségügyi intézmény foglalkozik alkalmanként egészséghelyreállító tanfolyamok 

szervezésével. Ezek a tanfolyamok községünkben való meghonosítása is színesebbé és 

eladhatóbbá tenné a sportéletünket. 

 



40 
 

6.4 Versenysport, utánpótlás-nevelés  

A verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, 

ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős 

szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja 

az olimpiai eszmét, és a nemzetek közötti békés versengés lehetőségét. Egyfajta természetes 

igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de az aktívan nem űzők számára is. 

Az utánpótlás – nevelés a versenysport speciális ágazata, melynek feladata az utánpótlás korú 

sportolók felkészítése és versenyeztetése. Eredményes felnőtt versenysport megteremtésének 

az alapja az utánpótlás-nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti 

folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához. 

 

Baranya megyét országos sportvezetői berkekben utánpótlás-nevelő megyének nevezik és ez 

az elnevezés jól tükrözi a valóságot. Egyrészt, mert a megye által megszerzett bajnoki pontok 

2/3-át fiatal sportolók szerzik, másrészt, mert korosztályukban már nevet szerzett versenyzők 

nagy számban igazolnak el a megyéből. Mindezek következménye, hogy a megye felnőtt 

sportja, élsportja sokkal szűkebb – egy-két csapatra, vagy sportolóra korlátozódik – mint az 

utánpótlás-korúak sportja.  

 

a. Versenysport 

Az elmúlt évek legnagyobb szerkezeti változása a megye versenysportjában következett be. A 

megyében 23 sportágban folynak a bajnokságok, az igazolt sportolók száma 14.268 fő. Az 

egyesületek és a szakosztályok száma stabilnak tekinthető, továbbra is megmaradt azonban a 

labdajátékok túlsúlya. Elsősorban a labdarúgás centrikusság jellemző a megyére (116 

szakosztály). Ugyanakkor atlétikában 5, birkózásban 2, ökölvívásban csak 1 szakosztály 

működik. 

Eredményességet figyelembe véve a megye általában méretének megfelelően szerepel. 

Elgondolkoztató azonban, hogy folyamatosan csökken az olimpiai sportágak eredményessége 

– atlétika, sí, ökölvívás – és növekszik a „kevésbé jegyzett” sportágaké – erőemelés, művészi 

kerékpár, karate, modellezés, tájfutás. 
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Az egyesület sportrendezvény szervező készsége és a rendezvények színvonala jó. Számos 

nemzetközi országos saját rendezésű sportesemény növeli a hírnevét. 

 

b. Utánpótlás nevelés 

Az utánpótlás-nevelés a Sportegyesület hatásköre. Az egyesületben az utánpótlás-nevelés 

hagyományos egyesületi, vagy szakosztályi felkészítés formájában valósul meg. Elsősorban 

labdarúgásban és úszásban történik a nagyobb számú utánpótlás-nevelés, de jó úton halad a 

kézilabda utánpótlás nevelés is. 

A központilag támogatott, felülről indított sportági utánpótlás-nevelési programokat a program 

megbízottak közreműködésével eredményesen szervezték meg. A TAO támogatási rendszer 

labdarúgásban és kézilabdában jelentősen segíti a finanszírozást.  

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet koordinálása alatt minden sportág egyre növekvő 

támogatáshoz juthat, amelyet az utánpótlás minőségi színvonalára költhet. Ebben a 

rendszerben mind az iskolák, mind az egyesületek támogatásban részesülhetnek a megfelelő 

kritériumok betartása mellett. 

 

6.5 Fogyatékkel élők sportja  

A sporttörvény 55. §-a feladatokat is meghatároz a települési önkormányzatok részére. Az 3. 

bekezdés c. pontja többek között a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok 

sportjának segítségéről szól. 

A testnevelés, a sport, a mozgás minden ember számára természetes és magától értetődő igény 

és cselekvés. A fogyatékos emberek életében – elméletileg – a sportnak ugyanaz a szerepe, 

mint az épek esetében: az egészség megőrzése, önmegvalósítás, sikerélmény, közösségi élet 

stb. Életükben ugyanúgy szerepelnie kell mindazoknak a tevékenységeknek, amelyek minden 

ember életében fontosak. Hiszen nekik ugyanúgy van mozgásigényük, mint ép társaiknak és ezt 

az igényüket ki kell elégíteni. Különbségek, illetve a fogyatékos sportolókkal kapcsolatos pozitív 

diszkriminációs szabályokat csak ott kell alkalmaznunk, ahol azt a fogyatékos sportolók érdekei 

megkívánják. 
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A sporttörvény szerint fogyatékos (77. §. e. pont) a mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, 

siket, illetve nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy gyengénlátó természetes 

személy. 

Az ország lakosságának ma mintegy 10 %-a tartozik a hallás, látás, mozgás, vagy értelmileg 

fogyatékos, ill. sérültek rétegéhez. Baranya megyében – a transzplantáltak kivételével – 

valamennyi rétegnek van megyei szervezete, melyekben – ha szerény mértékben is – folyik 

valamilyen sportélet. 

A megyében - a már korábban is létező fogyatékkal élők sporttevékenységének koordinálására 

– fogyatékos ügyi sportreferens szervezi a hátrányos helyzetű, sérült emberek sportját, továbbá 

itt  működik a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportbizottsága is. A FOBMSZ a fogyatékkal élő 

emberek sportjában működő megyei szintű szervezet, mely szervezi, irányítja, és ellenőri a 

Baranya megye területén a fogyatékkal élő emberek sportjában folyó tevékenységet és 

képviseli tagjai érdekét. Célja az egyes tagszervezeteinek megfelelő hazai sportszövetségek által 

megfogalmazott elvárások terjesztése, elősegítve ezzel a fogyatékkal élő embereknek az épek 

társadalmába történő integrációját.  

 

A FOBMSZ feladatai:  

a) képviseli az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a sportközalapítványok, a 

sportszövetségek és más társadalmi szervezetek irányába a fogyatékkal élők megyei sportjának 

érdekeit; 

b) véleményezi a fogyatékkal élők (megyei) sportját érintő megyei önkormányzati támogatás 

felosztását; 

c) koordinálja tag szervezetek tevékenységét, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi és más 

szolgáltatásokat nyújt tagjai számára; 

d) véleményt nyilvánít a fogyatékkal élők sportját érintő sportpolitikai kérdésekben, e 

területeken kezdeményezi a (megyei) önkormányzati intézkedések megtételét, véleményezi a 

sporttal kapcsolatos jogszabály-tervezeteket;  

e) segíti megyei szinten az utánpótlás nevelésta versenyszerű diák- és szabadidősportban; 
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f) nyilvántartja a megyei fogyatékkal élő sportolók sportszervezeteit, sportágait, valamint a 

fogyatékkal élő sportolókat; 

g) információt szolgáltat a hazai és megyei sportélet résztvevői, képviselői számára; 

h) közös és integrált sportrendezvényeket, programokat szervez a különböző fogyatéksságú, 

valamint az ép emberek számára; 

i) kapcsolatot tart a sportirányító szervekkel (különös tekintettel a megyei és a városi 

önkormányzatok sportbizottságaira) 

 

A Minisztérium és a Sportigazgatóság támogatásával egyre több rendezvényt, bajnokságot 

bonyolítanak le és folyamatosan növekszik az azokon résztvevők száma. A Gyermek- Ifjúsági és 

Sportminisztérium kezdeményezésére – az érintettek bevonásával – elkészült a fogyatékkal 

élők megyei sportkoncepciója is. 

Terveink között szerepel egy olyan programkínálat összeállítása és az ehhez szükséges 

feltételrendszer kialakítása, amelyben a fogyatékkal élő emberek sportolási lehetőséghez 

juthatnak. Ezekre az eseményekre a jövőben kiemelt támogatások igényelhetőek az államtól. 

 

6.6 A sport infrastrukturális háttere  

Harkányban található sportlétesítmények:  
 
Harkányi Kulturális és Sport Központ (Fedett sportcsarnok) 

• 2 db élőfüves nagyméretű labdarúgó pálya 

• 20x 40-es műfüves pálya 

• 26x13 méteres műfüves pálya 

• 20x40-es kézilabda pálya (öntött gumiburkolattal) 

 
A város impozáns létesítménye a Városi Sportcsarnok, amely nemzetközi szintű versenyek 

lebonyolítására is alkalmas, (területe: 2363 m2, befogadóképessége: 348 fő ülőhely / 50fő 

állóhely/egyéb/76 fő,) az űzhető sportágak száma szinte kimeríthetetlen. Az önkormányzati 

tulajdonban/fenntartásban lévő sportcsarnok állapota jó. A nemzetközileg megfelelő méretű a 

sportcsarnok csaknem 500 néző befogadására alkalmas.  A sportcsarnok állapotának 

fenntartása, fejlesztése érdekében a beázás megszüntetése rövid távú feladat. A sporttelepen 
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komoly fejlesztések valósulnak meg. Elkészült a kerítés, villanyvilágítás, az edzőpályán korlát, 

járda, valamint automata öntözőrendszer került kialakításra. Mindkét pálya gyepfelülete 

felújított, elkészült az öltöző épület alsó szintje. Folyamatban van egy 200 férőhelyes lelátó és 

elektromos eredményjelző telepítése.  

Teniszpályák (2 db) 

A teniszpályák mérete mintegy 2000 m2, a városban folyó teniszoktatás és különböző 

teniszversenyek helyszíne. Állapota megfelelő, de az öltözők kialakítása, felújítása, illetve egy 

téli sátor kialakítása és parkoló megépítése tervezett. Középtávon fontos lenne az öltözőépület 

tetőterének kialakítása, ahol újabb közöségi tereket nyernénk.  

 
 

Jelenleg működő egyesületek/ intézmény:  

• Harkányi Kulturális és Sport Központ 

• Harkányfürdő Sportegyesület 

• Harkányi Diák- Sportegyesület 

• Iskolai sportkör 

• Tiger’s Gym Egyesület 

Sportlétesítmény kihasználtsága éves szinten a sporttevékenység jellege alapján 

 Óra/hó  Iskolai sport  Utánpótlás  Versenysport  Szabadidősport  Egyéb 

 Január 82 40 38 16 14 

 Február 93 61 38 15 22 

 Március 84 42 47 13 0 

 Április 91 22 45 9 0 

 Május 95 32 39 10 18 

 Június 55 36 35 6 2 

 Július 0 0 34 9 0 

 Augusztus 0 0 34 8 39 

 Szeptember 98 27 47 9 0 

 Október 98 25 48 8 0 

 November 92 22 42 13 37 

 December 65 36 33 13 27 
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 Összesen 853 343 480 129 159 

 
 

Továbbra sincs a településnek fedett uszodája, a nyitott uszoda szezonálisan működik (május-

szeptember). Igény mutatkozik továbbá egy nagyméretű műfüves pályára is. Ezek megléte 

esetén igen jelentős sportturizmussal lehetne számolni, ami jelentősen növelné a város 

bevételeit és felbecsülhetetlen marketinget tudna biztosítani a település számára. Az új 

fejlesztések megvalósítását indokolja, hogy az egész kistérségben, sőt a horvát oldalon sem 

található egy minden igényt kielégítő sportkomplexum. 

A település természeti adottságai kedvezők a sportturizmusra, lovaglásra, tájfutásra, kerékpár 

túrákra, bár ezen a területen is fejlesztésre volna szükség. 

 

6.5 Sportélet Harkányban  

A városban a tudatos fejlesztésnek köszönhetően egyre több helyszínen nyílik lehetőség 

sportolásra, így a legnagyobb spektrummal szereplő sportcsarnok mellett a település más 

részein is adott a lehetőség az egészséges életmód jegyében a fizikai kondíció megőrzésére, 

javítására. A salakos teniszpályák, illetve a szinte kimeríthetetlen adottsággal rendelkező 

sportcsarnok, és a strandfürdőben egy nemzetközi minősítésű sportmedence áll a több mint 

400 igazolt versenyző és az amatőr sportolók rendelkezésére. 

A harkányi csarnokban űzhető sportágak száma szinte kimeríthetetlen az adottságoknak – az 

építmény mellett több füves és egy műfüves pályán kívül salakborítású teniszpályák is találhatók 

a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló egységekkel - köszönhetően, kezdve a mindig szépszámú 

közönséget csalogató futballtól a kosár- és kézilabdán át a különböző küzdősportokig. 

Harkány kiemelt figyelmet fordít a határokon átívelő versenyek megrendezésére, melyek közül 

kiemelkedik a több évtizedes múlttal rendelkező nemzetközi úszó- és asztalitenisz verseny, 

illetve az újabb megmérettetések közül a díjugrató és kerékpáros verseny (International 12 

hour long bicycle race). 

Harkány széleskörű testvérvárosi kapcsolatait a sport területére is ki kell terjeszteni.  
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Az igazolt sportolókat két egyesület, a Harkányfürdő SE és a Harkányi Diáksport Egyesület 

foglalkoztatja. A városi sportcsarnok több országos és nemzetközi rendezvénynek adott már 

otthont: vívó bajnokság, kick-box gála, biliárd verseny, lábtenisz világbajnokság. 

A város impozáns létesítménye ad otthont egyebek között hetente több alkalommal a turisták 

körében is népszerű aerobik-edzéseknek, ahol a látogatók zenére formálhatják alakjukat, s az 

együtt végzett munka nem csak felfrissülést, de valódi közösségi élményt is nyújt. 

Harkány egyik sikeres sportága az asztalitenisz, amelynek szakosztályában a legkisebbektől 

kezdve az idősebb korosztályig számtalan játékos található, s a hetente több alkalommal tartott 

edzéseken az aktív sportolókon kívül immár a városlakók mellett külföldi vendégek is gyakran 

vesznek részt. 

Hasonló a helyzet a kiváló eredményeket felvonultató kézilabdában is, a város csapata szép 

sikereket tudhat magáénak: a különböző kupagyőzelmek mellett az NB III-as bajnokságban az 

utóbbi rendszeresen érnek el dobogós eredményeket.  

A legnagyobb aktív sportolói létszámmal a labdarúgás büszkélkedhet: a felnőtt csapat mellett a 

különböző fiatalabb (U7, U9, U11, U13, U16, U19) korosztályokban számtalan ifjú tehetség 

bontogatja szárnyait, télen a Futsal tornákon is megmérettetik magukat. A fiúk mellett immáron 

női csapat is megtalálható a városban. A foci örök szerelmeseit az öregfiúk jelentik, csapatuk 

intenzíven vesz részt a korosztályos bajnokságban. 

Szintén szép sikerek fűzhetők a város úszószakosztályához, amelynek versenyzői nem csak 

hazai, hanem számtalan nemzetközi megmérettetésen is bizonyították tehetségüket, s az 

egyesület a labdarúgás és asztalitenisz mellett az egyik legrégebbi múltra tekinthet vissza. 

A különböző sportágak utánpótlás nevelésében jelentős szerep hárul az általános iskolában 

zajló nevelésen túl – miként a különböző szakterületeken is – a város Diáksport Egyesületére. 

Harkányban a szabadidős sportolási lehetőségek is egyre szélesebbek, 2013-ban egy új, 

mindenki által igénybe vehető köztéri gyermek- és felnőtt játszóteret alakítottak ki az őspark, 

turisták által is kedvelt szegletében, ahol különböző szabadtéri erőgépek kerültek felállításra. 



47 
 

A városban folyamatosan fejlesztik a kerékpárutakat, mert nagy hagyománya van a 

kerékpározásnak. Az Önkormányzat 2013-ban első alkalommal rendezte meg szponzorok 

segítségével a 12 órás, nemzetközi maratoni kerékpáros versenyt, mely az országban 

egyedülálló volt, hiszen országúton zajlott. A mozgás szerelmesei örülhetnek: remények szerint 

ezen túl minden évben megrendezésre kerül a kerékpáros maraton, ezzel is öregbítve Harkány, 

a fürdőváros jó hírét. 
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6.6 Sportfejlesztéssel kapcsolatos projektek Harkányban 

Év  Projekt címe  Leírás  

2018 
Nemzeti Szabadidős-Egészség 

Sportpark Program -
megvalósítás alatt  

1 db C típusú sportpark megépítése  
Program tárgya: kültéri sportpark kialakítása, 

mely a Nemzeti Fejéesztési 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. 

2017 
TAO Pályázat 2017 - Harkányi 

Diáksport Egyesület  

Labdarúgás utánpótlás-nevelés feladatainak 
támogatása  

Projekt összköltsége 1 063 720 Ft, ebből 
támogatás: 957 348 Ft 
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2017 
TAO Pályázat - Harkányfürdő 

SE 

Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás 

Utánpótlás nevelési feladatok 
Projekt összköltsége: 18 414 918 Ft, ebből 

támogatás: 13 628 343 Ft  

2016 
TAO Pályázat 2016 - Harkányi 

Diáksport Egyesület  

Labdarúgás utánpótlás-nevelés feladatainak 
támogatása  

Projekt összköltsége 1 066 664 Ft, ebből 
támogatás: 959 997 Ft 

2016 
TAO Pályázat - Harkányfürdő 

SE 

Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás 

Utánpótlás nevelési feladatok 
Projekt összköltsége: 13 352 978 Ft, ebből 

támogatás: 9 860 337Ft  

2015 

Harkány Város 
középületeinek (Művelődési 

Ház és Sportcsarnok) 
energetikai korszerűsítése 
KEOP-5.7.0/15-2015-0205 

Sportcsarnok energetikai korszerűsítése: 
homlokzati hőszigetelés és nyílászáró-csere, 

biztosítva az épületek hosszú távú 
fenntarthatóságát, és egyben jelentős energetikai 

megtakarítást is eredményez.  
Vissza nem térítendő támogatás összege: 149 956 

522 FT 

2015 
TAO Pályázat - Harkányfürdő 

SE 

Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás 

Utánpótlás nevelési feladatok 
Projekt összköltsége: 16 001 255 Ft, ebből 

támogatás: 11 830 991 Ft  
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2014 
TAO Pályázat - Harkányfürdő 

SE 

Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás 

Utánpótlás nevelési feladatok 
Projekt összköltsége: 15 653 556 Ft, ebből 

támogatás: 11 627 849 Ft  

2013 
TAO Pályázat - Harkányfürdő 

SE 

Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás 

Utánpótlás nevelési feladatok 
Projekt összköltsége: 11 612 660 Ft, ebből 

támogatás: 8 820 467Ft  
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7 Sport és egészség  

A betegségek és halálozási mutatók hazánkban lényegesen rosszabbak az EU-s országokhoz 

viszonyítva. Az egészségi állapotot legnagyobb arányban az életmód befolyásolja: ezt követik az 

egyéni adottságok (genetikai tényezők) és a környezeti hatások. Az egészségügyi ellátó rendszer 

tevékenységének direkt befolyását mintegy 11%-ra becsülik.  

Az egészség determináns tényezői  

 

Forrás: Hungarostudy Egészség Panel felmérés 

A krónikus betegségekhez vezető leggyakoribb életmódbeli tényezők: a dohányzás, a nem 

megfelelő táplálkozás, a fizikai aktivitás alacsony szintje és az ezek miatti túlsúly, elhízás. 

 

A fizikai aktivitás a betegségmegelőzés vonatkozásában egyértelmű: a nem megfelelő mértékű 

fizikai aktivitás prevalenciája a krónikus nem fertőző betegségekkel szembeni 

veszélyeztetettség egyik indikátorának tekinthető. A rendszeres testmozgást nem végzők 

egyének arányait tekintve a régiók között szignifikáns különbségek találhatók, és a Dél-

Dunántúli régió szignifikáns különbséget mutat: a régiókkal összehasonlítva látható, hogy 

meglehetősen alacsony a nem megfelelő mértékű fizikai aktivitást végzők aránya, azaz ebből a 

szempontból kedvező helyzetben van. A Dél-Dunántúli arány a magyarországi átlagnál is 

lényegesen alacsonyabb.  
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Nem megfelelő mértékű fizikai aktivitást7 végzők aránya, Magyarországon és a régióiban  

 

Forrás: OLEF jelentés  

 

A testsúly jelentős mértékét a megfelelő testmozgás hiány is okozza. A lakosság harmada szinte 

egyáltalán nem végez fizikai mozgást, a fiatal nők harmada, és a férfiak ötöde is csak ritkábban, 

mint hetente végez testmozgást. A lakosság szabadidős fizikai aktivitása átlagosan nem haladja 

meg a napi tíz percet. Legkevesebben az aktív dolgozók közül mozognak, ami nagyrészt a 

szabadidő hiányával hozható összefüggésbe.  

 

A felnőttek életmódjába ritkán épül be a rendszeres testmozgás. A munka nélkül állók a 

lehetőség és a sportolási igény hiánya miatt nem végeznek ilyen jellegű tevékenységet.  

A tápláltsági állapotot a testtömeg index alkalmazásával ítéljük meg. Ezt a testsúly/magasság 

méterben kifejezett értékének négyzetével való elosztása fejezi ki. A BMI (body mass index) 

alapján megkülönböztetünk sovány, alultáplált (BMI< 20 kg/m2), normál súlyú (BMI: 20,1-25 

kg/m2), túlsúlyos (BMI: 25,1-30 kg/m2), és elhízott (BMI> 30,1 kg/m2) személyeket. A 40 kg/m2 

feletti BMI pedig már pathológiás elhízást mutat. Ahogy a korábbi fejezetekben már kifejtettük, 

idevágó hazai felmérések szerint a magyar felnőtt népesség 2/3-a túlsúlyos vagy elhízott. Ez 

                                                      
7 Megfelelő mértékű fizikai aktivitás: ha az intenzív testmozgásra fordított heti időmennyiség kétszeresének, 
valamint a gyaloglásra és mérsékelt testmozgásra fordított heti időtartamnak az összege legalább 150 perc 
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észlelhető a harkányi felnőttek körében is. Főleg a középkorú és annál idősebb nők és férfiak 

körében gyakori a súlyprobléma. 

 

A túlsúly és az elhízás számos betegség és kóros állapot tekintetében jelent kockázati tényezőt.  

Az ELEF eredményei az elhízás mértékét az általánosan elfogadott testtömeg-index (TTI), azaz 

a kilogrammban mért testtömeg és a méterben mért magasság négyzetének hányadosával 

adják meg. A felmérés eredményei szerint a lakosság 54%-a túlsúlyos vagy elhízott kategóriába 

tartozott 2014-ben. A nemek között lényeges eltérést figyelhetünk meg: míg a  nők 49%-ának, 

addig a férfiak 62%-ának volt magas a testtömegindexe 2014-ben. Korcsoportok szerint a fiatal 

nők 23%-a, míg a fiatal férfiak 39%-a volt túlsúlyos vagy elhízott. Az életkor előrehaladtával ez 

az arány egyre nőtt, a középkorú nők 53%-a, a férfiak 71%-a, valamint az idősebb nők 65%-a és 

az idősebb férfiak 72%-a volt túlsúlyos vagy elhízott.  

A fentiek ismeretében kifejezetten fontos tehát az egészséges, mozgásban gazdag életmód 

népszerűsítése, és az erre alkalmas infrastrukturális háttér fejlesztése.  
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8 Harkány sport-és testnevelési fejlesztési terve  

 8.1 SWOT elemzés  

Erősségek 

- változatos sportolási lehetőség 
- a település egyes részeinek 

rehabilitációjával a sportolásra alkalmas 
fejleszthető területek (hegyi túrák 
kerékpározás) 

- jelentős önkormányzati szerepvállalás 
ill. társadalmi munkában végzett 
szervezőtevékenység 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyengeségek 

- uszodai ellátottság 
- sportinformációs rendszer kialakítása 
- idősek sportolási lehetőségei szűk 

keresztmetszetűek 
- testnevelés csökkenő szerepe az 

oktatásban 
- fogyatékkal élő, sérült emberek 

sportolási lehetőségeinek hiánya 

Lehetőségek 

- települési területek rehabilitációja során 
szabadtéri sportrendezvények bővülése 

- egészségnevelés propagálása az 
oktatásban 

- sportolási lehetőségek kínálatának 
bővülése 

- térségi, mikrotérségi együttműködés 
- országos, térségi sportesemények 

megrendezése 
- a zöldsport, a turizmushoz kapcsolódó 

szolgáltató szektor erősödése 
- vállalkozásokkal való együttműködés 
 

 
 
 
 

Veszélyek 

- a mikrotérségben, térségben található 
települések bővülő sportkínálata 

- lakosság érdektelensége 
- támogatások elmaradása 
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8.2 Harkány sportkoncepciójának jövőképe 

Harkány aktív sportélete megfelelő alapját képes adni a meglévő hagyományokra épülő 

sportfejlesztési projekteknek. A társadalom egészségi állapotának megújításakor figyelemmel kell 

lenni a meglévő értékek megőrzésére és a fenntartható környezet megteremtésére. A város 

kiemelt feladata, hogy az itt élők és a környezetük számára európai mértékkel mérve is magas 

életminőséget biztosító programokat valósítson meg 

Az önkormányzat alapvető feladata a lakosság egészségének védelme, ezen belül a megelőző 

egészségnevelés propagálása, nevelése, és a lehetőségek biztosításához a sportolás, mint megelőző 

és rehabilitáció lehetőségének megteremtése. Az urbanizáció a mozgás szegény életmóddal is 

párosult, aminek negatív hatását a kisgyermekkortól az idős korig felvilágosítással, programok, 

lehetőségek biztosításával szükséges megelőzni, illetve javítani, amelyhez a sport lehetőségeinek 

szélesítése jó alapot kínál. 

 

8.2.1 Vízió  

Harkány szélesítse a régió sportban elfoglalt előkelő pozícióit, a lakosság egyre növekvő része vegyen 

részt a szabadidősportokban, növekedjen a lakosság sportra fordított ideje, kerüljön előtérbe az 

egészséges életmód, valamint kerüljön a harkányi sportélet keresletoldalúvá ezáltal, álljon gazdaságilag 

részben önállóan fenntartható növekedési pályára." 

A fenti vízió eléréséhez elengedhetetlen, hogy a víziót stratégiává, azt távlati, valamint abból 

levezethető középtávú célokká formáljuk, és ezekből vezessük le a közeljövő projektjeit. 

 

8.2.2 Sportkoncepció célja, hatásai   

Magyarország célja, hogy 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlődő, az uniós átlagot meghaladó 

fejlettséggel rendelkező, a fenntartható fejlődés szempontjait is követő országai közé tartozzon. 
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Ennek eredményeként a szabadidőre fordítható idő megnövekedésével a sportra fordított idő 

mennyisége egy főre levetítve a jelenlegi európai mértékhez közelítsen. Ezzel összhangban, a 

sportkörnek ezeket a célokat figyelembe véve kell kialakítania saját céljait, prioritásait és 

intézkedési lépcsőit. 

A sportkoncepció kitűzött céljai, elvárt hatásai  

▪ a város sportéletében a versenysport pozíciójának megerősítése, a sport 

jövedelemtermelő képességének fokozása, amelynek révén tartósan nőhet az 

versenysportolók száma, erősítve ezzel a város ismertségét a nemzetközi versenyeken. 

▪ a szabadidős sport lehetőségeinek bővülése, amelynek révén biztosítható, a stabil és 

kiszámítható szabadidő eltöltés, és amely révén elérhető egy kiegyensúlyozott 

társadalmi felelősség megosztás kialakulása; 

▪ az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely elősegítheti a 

tudatos, aktív fiatal társadalom megerősödését. Egy kreatív, önszerveződésre képes, 

kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más 

területein is nagy sikerekkel képes helytállni. Az oktatási intézmények keretei között 

folyó diák köri sportlehetőségek feltételeinek javítása; 

▪ a lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a harkányiak számára 

biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva a rekreációs 

lehetőségek fenntartható fejlődését és mérsékelve az egészségügyre fordított kiadások 

elkerülhetetlenül növekvő ütemét; 

▪ a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése, 

amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a következő időszak fejlődése nyertesének 

érezhesse magát Az elidegenedés ellen a közösségi szellem, az összetartozás 

érzésének növelése, a kooperációs készség javítása; 

A vízió, a stratégia és a projektek megfogalmazása során alapvető fontosságú a horizontális elvek 

figyelembevétele: 

▪ a fenntartható fejlődés érvényesülése, hogy a fejlesztéspolitika ne élje fel a jövő generációk 

számára elérhető természeti, társadalmi és gazdasági erőforrásokat; 
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▪ az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve mind a nemek közötti esélyegyenlőséget, mind a 

roma kisebbség egyenlő esélyeinek, mind a fogyatékossággal élők egyenlő esélyeinek 

biztosítását; 

▪ partnerség - a program a térség közintézményi, gazdasági-üzleti és civil szférájának 

összefogásával, szoros együttműködésével, a felismert és elismert egymásra utaltság szem 

előtt tartásával kerül megvalósításra; 

▪ addicionalitás - a programmal a térség hosszú távú célja elsősorban olyan programok 

megvalósításának támogatása, melyekben a kedvezményezettek saját forrásaikhoz 

addicionálisan - az akció megvalósításának felgyorsításához, a jobb minőség eléréséhez 

kapják a támogatást; 

▪ szubszidiaritás - a programban a szubszidiaritás és a decentralizáció jegyében olyan 

prioritások és intézkedések kerülnek megfogalmazásra, melyek konkrét 

megvalósításában, vagy kezdeményezésében egyértelműen vezető szerepet játszhat a 

térség így a központi kormányzati szinthez, valamint a regionális szint alatti szintekhez 

kapcsolható intézkedések nem kapnak prioritást. 
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9 Cselekvési terv  

9.1 Versenysport, utánpótlás nevelés 

A harkányi versenysport képviselői körében a hosszú távon biztosítható eredményességi szint 

megköveteli az egyensúlyt a sportegyesületben eddig is sikerekre képes, valamint a feltörekvő 

sportágak között. A versenysport terén az erőforrások szétforgácsolása helyett az eddigieknél 

magasabb fokú koncentráció szükséges. A versenysport terén a legfontosabb egy olyan 

objektívebb rendszer, hogy az érintettek az erőforrások szétforgácsolása helyett a helyi érdekek 

számára lényeges versenysportokat, azaz sportágakat koncentráltan és célzottan támogassák. 

Ennek érdekében a sportágaknak el kell készíteniük sportágfejlesztési terveiket, felvázolni kitűzött 

céljaikat, mindazokat hogyan, mekkora és milyen forrásból kívánják megvalósítani, valamint mely 

területeken milyen mértékben van szüksége az adott sportágnak külső támogatásra. 

Intézkedések:  

• A labdarugó sport feltételeinek javítása 

Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, esetleg javítani tudják. 

Az utánpótlás-nevelés kérdése megoldottnak látszik, azonban ezen a területen is az 

infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. Az önkormányzat és a helyi szponzorok támogatása 

mellett örömteli a nagy érdeklődés nem csak harkányi, hanem régiós szinten is, mely nagyban 

hozzá tud járulni a város marketingjéhez is. Ezért fontos, hogy az események megfelelő 

kommunikációban részesüljenek a továbbiakban is. 

• A kézilabdázás fejlesztése 

A sportkör célja az utánpótlás kézilabdázás feltételeinek rendezése, az utánpótlás kézilabdázás 

támogatásával egy hosszútávon, eredményesen működő utánpótlásbázis kialakítása. A 

továbblépéshez az utánpótlásból kikerülő sportolók számára a felnőtt kézilabda szakosztály és 

az utánpótlás között olyan rendszer létrehozása a cél, amely közép és hosszú távon a harkányi 

kézilabdázást ismét sikerekre vezeti.  

 



59 
 

9.2 Szabadidősport  

Az Önkormányzat célja a sport segítségével minél szélesebb rétegek mozgósítása, a népesség 

egészségi állapotának javítása. Az egészség megőrzése érdekében növelni a lakosság 

sportaktivitását. Továbbá rehabilitációs célból a már megromlott egészségi állapotúak 

bevonása a sportéletbe. Mindez az egyének számára életminőséget javító hatással járhat, ha a 

sport jelentősebb szereppel bír, hanem kézzelfogható pénzügyi előnyöket is kínál a 

betegségkezelési kiadások terén elérhető megtakarítások révén. 

A lakosság egészségi állapotának javítása csökkentheti a munkából való kiesést, a támogatásra 

szánt kifizetéseket és a gyógyszer vásárlására fordított támogatásokat is. A sportolási lehetőségek 

bővítése a kereslet növelése által a kínálat élénkülését is indukálhatja. Ennek elérése érdekében a 

város kiemelt célja a kereslet növelésének érdekében a helyi lakosság aktív sport iránti 

beállítódásának kialakítása. Ennek egyik eszköze a sportolásra ösztönző egyesületi hálózat 

felépítése, másrészt az egészséges és mozgás gazdag életmód szemléletének és igényének 

elterjesztése. 

Intézkedések:  

• A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése 

Ezen keresztül cél a szabadidő tartalmas eltöltését lehetővé tevő közösségi terek kialakítása, a 

sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, tartalmas 

családi sportprogramok kínálatának bővítése. Továbbá a sport nevelő erejénél fogva alapvető 

segítő eszközként szolgálhat a bűnmegelőzés és a kábítószer-használat elleni küzdelemben is, 

amely preventív eszközként össztársadalmi problémák kezelésében is hatékony segítséget 

jelenthet. Ehhez a társadalom minden rétege számára elérhetővé kell tenni a sportolási 

lehetőséget, az igényekhez és elvárásokhoz szorosan illeszkedő feltételek megteremtésével az 

egyének döntésére bízható, hogyan és milyen formában veszik azt igénybe. 

• Esélyegyenlőség megteremtése és javítása 

Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából a sport jelentős eszköz lehet a kirekesztés, 

szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket figyelve a hátrányos helyzetűek 

számára a sportban elért eredményeik társadalmi integrációjukat is elősegítette. Valamint a 

szociálisan kedvezőtlen helyzetű társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási 
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lehetőségeinek megteremtése segíthet a többnyire hátrányos egészségi állapotuk javításában. 

Ennek elérése érdekében meg kell teremteni ezeknek a csoportoknak a sportolási lehetőséget. 

Továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is kulcsfontosságú, 

hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékos személyek sportolása. Ehhez a 

megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése és a fogyatékkal élők számára is elérhető 

szolgáltatások megteremtése szükséges. 

 

9.3 Nevelés, oktatás, diáksport 

A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán érhető el, hiszen az ehhez 

szükséges szellemiségnek a kialakítása itt érhető el a legsikeresebben. Ehhez szükségszerűen a 

szakemberképzés és sporttudomány tartalmának és tematikájának megújítása is alapvető 

fontosságú. 

Mindehhez az utánpótlás-nevelés, és -képzés bázisának újraépítése, a támogatási rendszer 

feltételeinek biztosítása az első lépcső. Továbbá ezen keresztül elő kell segíteni a tanulók fizikai 

állapotának fejlődését évente mérő, összehasonlítható fizikai próbarendszer működését 

Az iskolákban hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és testmozgás, valamint 

ezek infrastrukturális és szakmai feltételei rendelkezésre álljanak. Mivel tény, hogy a diákok nagy 

része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, szükséges, hogy a tanóra 

keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye kialakuljon, azaz a fiatalok 

szeressék meg a sportot és tudatosuljon az egészséges, mozgásgazdag életmód fontossága 

bennük. 

Intézkedések:  

• Az úszás népszerűsítése az oktatási keretek felhasználásával 

Az intézkedés célja, hogy Harkányban az oktatási és nevelési intézményekben zajló 

szervezett úszások, a szervezett üzleti alapon működő oktatások és a sportegyesületek 

működéséhez szükséges kapacitások az igényekhez illeszkedően bővüljenek. Tekintettel arra, 

hogy a meglévő létesítmények 100 %-on működnek, igény van olyan vízi létesítményre, 

amelyek a városban jelentkező igényeket lennének hivatottak kiszolgálni. A környező 
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települések lakóinak jelentős része keresi fel a strandunkat. Emiatt üzleti alapon, vállalkozói 

tőké bevonásával a község turizmusának fejlesztési céljaira is figyelemmel egy olyan 

élményfürdő létrehozása lehetne a távlati cél, amely igazodva a érdeklődés nagyságához 

tudja kiszolgálni az igényeket. 

 

9.4 Infrastruktúrafejlesztés  

Harkányban található sportlétesítmények korszerűsítése és akadálymentesítése mind a 

versenysport mind pedig a rekreáció területén kiemelten kezelendő feladat. Továbbá a 

tervezett fejlesztéseknél egy tudatos beruházási politikával alkalmassá kell tenni a várost az 

adottságokhoz illeszkedő sportágakban versenyek megrendezésére, amellyel egyben a lakosság 

sportolási lehetőségeinek körét is növeli lehet. Mivel az emberek belső igényévé vált, hogy az 

egészségük megőrzéséért aktívan tegyenek, szükségessé vált, hogy aki sportolni szeretne, a 

lehetőségek széles választékát érhesse el.  

Továbbá a sportélet szervezeti rendszerében, horizontális és vertikális szinten is integrált 

körülmények között kell kialakítani a fogyatékos személyek részére elérhető sportolási 

lehetőségeket, elősegítve ezzel is társadalmi integrációjukat. 

Intézkedések:  

• A szabadidősport fejlesztését célzó szabadidőpark, szabadtéri létesítmény, kerékpáros 

útvonalak és a jelzett turista úthálózat fejlesztése, valamint egy műanyag futókör 

kialakítása  

A közterületek fejlesztésével, játszóterek fejlesztésével, a kerékpárutak kialakításával, a 

futókör megépítésével az igényekhez illeszkedő, a város jelenlegi struktúráját nem befolyásoló 

olyan fejlődés történhet meg, amely biztosítja a kerékpárosok, futók és görkorcsolyások számára 

a biztonságos gyakorló és potenciális versenyterületet. A biztonságos kerékpáros közlekedés 

számára elengedhetetlenek a kiépített kerékpárutak, ezzel alternatív közlekedési lehetőséget 

kínálva az itt élők számára. 

A város tulajdonában lévő sportkomplexum további fejlesztésével az aktív sportegyesületi élet 

feltételei tovább javulhatnak.  
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• A harkányi sportinformációs rendszer szélesítése 

Az intézkedés kettős célt kíván megvalósítani. Az egyik cél a lakosság elektronikus úton történő 

tájékoztatása, bevonása a városi sportéletbe, folyamatos és naprakész információk szolgáltatása 

a szabadidős sportok vonatkozásában. Másik cél a város sport társadalmának kapcsolatépítését 

elősegítő, fórumoknak helyet adó elektronikus felület kialakítása. A cél megvalósítása során 

kialakítandó Internet megjelenést biztosító portál felületen elérhetővé válik a sportegyesület 

szakosztályai, hírei, eredményei és egyéb információi. Mindez egy külön harkányi 

sportportálként, de a város hivatalos internet oldalának egy opciójaként működhetne. 

 



 

 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. november 16-i rendes ÜLÉSÉRE 

 

19.) 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:  

- 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

9/2003.(IV.28.) sz. Ör. 

3/2001.(II.15.) sz. Ör. 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

 

rendelet 

 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

minősített többség 

 

 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

 

1 oldal előterjesztés 

       rendelet-tervezet 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Döntés egyes önkormányzati rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről 

 

Melléklet: rendelet-tervezet 

      



 

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

november 16. napján tartandó rendes ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Harkány Város Önkormányzatánál hatályban van egy régi, 9/2003.(IV.28.) számú, a sportról és az 

önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendelet. A rendelet tartalmát tekintve már 

elavult, a hatályba lépése óta eltelt időben nem is került módosításra, és  sok régi, már nem releváns 

rendelkezést, vagy olyan eljárásrendet tartalmaz, amely idejétmúlt.  

 

A rendelet módosítására azonban már nincs jogi lehetőség, tekintettel arra, hogy az annak megalkotására 

felhatalmazó rendelkezés már csak a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatokra vonatkozik.  

 

Emiatt javaslom a képviselő-testületnek, hogy döntsön a fenti rendelet hatályon kívül helyezéséről . 

Mivel azonban a sporttal kapcsolatos egyes feladatok ellátása továbbra is fontos önkormányzati feladat, 

a képviselő-testületnek rendeletalkotás helyett lehetősége van arra, hogy e témában normatív határozatot 

alkosson, amelyre külön napirendi pont keretében kerülhet sor. 

 

A fenti rendelethez hasonlóan észleltük, hogy a hatályos rendeletek között van egy másik, hasonlóan 

régi jogforrás, a 3/2001.(II.15.) számú rendelet, amely az önkormányzat fenntartásában álló tartós 

bentlakásos szociális intézmények igénybevételéről szól. Az önkormányzat már régóta nem tart fenn 

nappali elhelyezést nyújtó intézményt, így e rendelet hatályban tartása okafogyottá vált.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 21-22. §−ai előírják a jogrendszer folyamatos 

felülvizsgálatát, melynek kötelezettje a helyi önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző. A 

felülvizsgálat két eszköze az utólagos hatásvizsgálat, illetve az ennek tapasztalataira is figyelemmel 

végzett dereguláció. A tartalmi és formai dereguláció segítségével biztosítható a helyi joganyag 

átláthatósága, mely a jogbiztonság érvényesülésének egyik alapvető sarokköve.  A jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján elvégzett hatásvizsgálat eredménye az alábbi. 

 

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen: 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait : nem releváns 

ab) környezeti és egészségi következményeit: nem releváns 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait:  a rendeletalkotás minimális adminisztratív terhet 

jelent 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit : 

a rendelet megalkotásának szükségessége a fentiekben bemutatásra került.  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek : 

rendelkezésre állnak.  

 

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a két rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

az előterjesztéshez csatolt rendeletet fogadja el. 

 

Harkány, 2018. 11. 12.   

       dr. Markovics Boglárka, s.k. 



       Jegyző 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2018.(XI….) számú rendelete 

 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 

(1) Hatályát veszti Harkány Város Képviselő-testületének a sportról és az önkormányzat sporttal 

kapcsolatos feladatairól szóló 9/2003.(IV.28.) számú rendelete. 

(2) Hatályát veszti a Harkány Város Képviselő-testületének az önkormányzat fenntartásában álló 

tartós bentlakásos szociális intézmények igénybevételéről szóló 3/2001.(II.15.) számú 

önkormányzati rendelete. 

 

2.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

 

 

   

  Baksai Endre Tamás    dr. Markovics Boglárka 

  Polgármester     Jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: Harkány, 2018………. 

 

 

 

        dr. Markovics Boglárka 

        Jegyző 
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	o szükség esetén osztályértekezletet tart;
	o közreműködik az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések előkészítésében (költségvetéssel, helyi adókkal, zárszámadással kapcsolatos rendeletek esetében),
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	o folyamatos kapcsolatot tart pénzügyi-gazdálkodási és számviteli vonatkozásban a polgármesteri hivatal osztályaival és az önkormányzati intézményekkel,
	o a hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben előterjesztéseket készít a testületi ülésekre, patronálja az önkormányzat pénzügyekért felelős bizottságát;
	o ellátja az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények pénzügyi, szakmai irányítását és ellenőrzését.
	o településfejlesztéssel, rendezéssel, a városrendezési tervének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok végrehajtása,
	o az önkormányzati fejlesztésekkel összefüggő tervezési, előkészítő, lebonyolító és műszaki ellenőrzési feladatok;
	o a közlekedéssel, energiaszolgáltatással összefüggő hatósági és egyéb feladatok
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	o szakmailag koordinálja a város műemlékeit érintő tervezési, fejlesztési és egyéb feladatokat
	o a kommunális, infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő feladatok tervezése, ezek végrehajtásának ellenőrzése,
	o a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósításának elősegítése,
	o az osztály feladatkörébe tartozó rendelet-tervezetek és előterjesztések elkészítése (pl.: HÉSZ, RRT, hulladékgazdálkodással és közműépítési hozzájárulással kapcsolatos témakörökben)
	o az illetékes hatóságokkal a környezetvédelmi feladatok koordinálása,
	o az építészeti értékek védelmével jelentkező feladatok ellátása,
	o a jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatok előkészítése,
	o az építésügyi-műszaki nyilvántartások vezetése, a műszaki tervtár kezelése,
	o az informatikával kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása
	o az önkormányzat pályázati tevékenységének műszaki szakmai koordinálása és felügyelete
	o szakhatósági közreműködés más hatósági eljárásokban.
	A jegyző
	1. A jegyző a hivatal vezetője, felelős a hivatal működéséért, az ügyek megoldásáért, a döntések végrehajtásáért, képviseli a Hivatalt.
	2. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályok társadalmi rendeltetésének megfelelő alkalmazásáért, a színvonalas ügyintézésért, a hozott döntésekért és azok végrehajtásáért.
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	- a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
	- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület illetve képviselő-testület bizottságainak ülésén;
	- jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
	- vezeti a hivatalt, szervezi a hivatal munkáját, évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
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	- ellátja a jogszabályokban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat;
	- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
	- a képviselő-testület működésével kapcsolatosan előkészíti, előkészítteti a testületi üléseket, a testületi előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket;
	- gondoskodik a testületi üléseken a jegyzőkönyvvezetésről, a döntésekről tájékoztatja az érdekelteket.
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	A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglaltaknak megfelelően a Hivatal az alábbi nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában látja el a jogszabályokban illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak a települési önkormányzatokkal ...
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	1. A Hivatalt a jegyző, távollétében vagy akadályoztatása esetén az aljegyző teljes jogkörrel képviseli. Egyedi vagy rendkívüli esetben a jegyző által megbízott osztályvezető is jogosult a képviselet ellátására.
	2. Jogi képviseletet a jegyző, illetve az önkormányzat megbízása alapján felkért jogi képviselő, továbbá a jogszabályi feltételeknek megfelelő és a jegyző által megbízott aljegyző és osztályvezető is elláthat.
	3. A Hivatal belső szervezeti egységét az osztályvezető, távollétében a helyettese illetve az általa megbízott ügyintéző képviseli.
	4. A média- ill. nyilvánosság tájékoztatására, nyilatkozattételre a polgármester, alpolgármester, a jegyző vagy az általa kijelölt köztisztviselő jogosult.
	c.) Az aláírás rendje és az irat
	1. A képviseleti jogok szervezeti és működési szabályzat szerinti gyakorlója valamint a kiadmányozási joggal felruházott személy aláírási jogot gyakorol. Az e körben gyakorolt aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási és u...
	2. Az aláírási jog a feladat ellátása során hozott döntések, határozat illetve megtett intézkedések, határozatok illetve egyéb dokumentumok (levelek, jelentések, beszámolók, előterjesztések, tervek, szakanyagok stb.) egyszemélyi aláírását jelenti.
	3. Az irat a szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adat-együttes, amely megjelenhet papíron, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozóan; tartalma leh...
	4. Iratot aláírni a szöveg végén jobb oldalon, nyomtatvány esetén a kijelölt helyen kell. Az aláíró az iratot egyidejűleg dátumozza, vagy annak meglétét ellenőrzi, és az iratot az aláírás mellett az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látj...
	5. Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az aláírásra felhatalmazott más személy írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a helyettesként aláíró „h.” betűt köteles feltüntetni.
	6. A kiadmányozásra került iraton az ügyintéző nevét és az ügyiratszámot is fel kell tüntetni. Az olyan iraton, ahol az ügyintéző nem került feltüntetésre, az irattári példányt az ügyintéző vagy az osztályvezető kézjegyével látja el.
	d.) A kiadmányozás rendje
	1. A kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott irat.
	2. A kiadmányozás: a már felülvizsgált, végleges kiadmány tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről.
	3. Kiadmányozó: a polgármester és a jegyző részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása.  A kiadmányozó az intézkedést saját kezűleg írja alá.
	4. A hivatal kiadmányozási rendjét a szervezeti és működési szabályzat függeléke tartalmazza.
	e.) A Hivatali feladat- és hatáskörellátás szabályai
	1. A Hivatal az önkormányzati ügyek előkészítésével és döntésének végrehajtásával kapcsolatos feladatot
	2. A Hivatal (ügyintézője) államigazgatási feladatot:
	1. Munkaidő, pihenőidő:
	1. A helyettesítés és a munkakörök átadás – átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. Helyettesítésre a vezető vagy hatáskörgyakorló távolléte esetén – pl.: betegség, szabads...
	2. Az állandó helyettesítés rendje a következő:
	1. A hivatali munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, megosztása, teljesítésük ellenőrzése vezetői értekezleten, valamint hivatali és osztály szintű munkaértekezleten történik.
	2. Vezetői értekezletet havonta, illetve szükség szerint, hivatali munkaértekezletet évente egy alkalommal, osztályértekezletet, pedig negyedévenként kell tartani.
	3. A vezetői és a munkaértekezletek témái különösen: rendes és rendkívüli képviselő-testületi ülések előkészítése, az időszerű vezetési feladatok meghatározása, új feladatok indítása, a feladatok végrehajtásának áttekintése, értékelése, a munkavégzés ...
	4. A vezetői értekezletet és a hivatali munkaértekezletet a jegyző, az osztály munkaértekezletét az osztályvezető hívja össze és vezeti. A vezetői értekezlet résztvevői a polgármester, a jegyző, az aljegyző, az osztályvezetők illetve a jegyző által sz...
	5. Az osztály munkaértekezletéről a polgármestert és a jegyzőt az osztályvezető értesíti.
	b.) Szervezeti kapcsolatok
	1. A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása, továbbá az egyéb önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása során a belső szervezeti egységek vezetői a hivatali ügyintézők, egymással és az önkormányzati intézményekkel, a lakossággal közvetl...
	2. Az 1. pontban írt kapcsolatok zavara vagy az attól eltérő munkakapcsolatok esetén az osztályvezetők, megegyezésük hiányában a jegyző jelöli ki a koordinációval megbízott személyt.
	c.) A nemzetiségi önkormányzatokkal összefüggő hivatali feladatok
	1. A nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok azok ellátását koordinálását, szervezését a Hivatal látja el külön jogszabályban meghatározottak szerint figyelemmel a települési önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok között a...
	VI.
	Záró rendelkezések
	1. Jelen szervezeti-és működési szabályzat mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:
	 1. számú melléklet: A hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje
	 2. számú melléklet: A Hivatal Alapító Okirata
	 3. számú melléklet: Az egyes szervezeti egységekben létrehozott munkakörök és az azokhoz tartozó feladat-és hatáskörök
	 4. számú melléklet: A helyettesítés rendje
	2. Jelen szervezeti és működési szabályzat függelékét képezi az alábbi dokumentum:
	 A Kiadmányozás rendjéről szóló jegyzői intézkedés
	3. A jegyző belső szabályzatokban rendezi a működéshez kapcsolódó, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. A hivatal működését szabályozó további belső dokumentumok különösen az alábbiak:
	Tisztelt Képviselő-testület!
	Tisztelt Képviselő-testület!

