
E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. május 11. napi  RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

1.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás
polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka
jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

4 oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat
pályázati tevékenységének bemutatása

Melléklet:-



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május
11. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat pályázati tevékenységének
bemutatása

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város önkormányzatának életében a 2014. évvel kezdődő önkormányzati ciklus
áttörést jelentett a pályázati tevékenységet illetően.

A képviselő-testület elvárása, hogy a város fejlesztésének érdekében meg kell ragadni minden
lehetőséget, amely hozzájárul a város épüléséhez, szépüléséhez, a közszolgáltatások
minőségének javulásához, a különböző városi programok finanszírozásához és bővítéséhez, új
szolgáltatások megjelenéséhez, vagy a lakosság és az ide látogató turisták komfortérzetének
javításához.

Városunk önkormányzata által kifejtett igen aktív pályázati tevékenység bemutatása azért is
nagyon fontos és időszerű éppen most, mert a Baranya Megyei Önkormányzat előtt napirenden
van a Baranya Megyei Integrált Területi Program (ITP) felülvizsgálatának kérdése. Szeretnénk
fejlesztési elképzeléseinket összhangban tudni az e tárgykörben megalkotott megyei
koncepcióval.

A fejlesztések melletti elköteleződés személetének az eredményeképpen már 2015-16-ban hat
fontos projektet sikerült megvalósítani a városban, ezek közül az egyik az 1826/2014. Korm.
határozattal biztosított forrás volt, a másik öt tisztán az önkormányzat sikeres pályázati
tevékenységének eredménye.

A megvalósított pályázatok legfontosabb adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Harkány Város Önkormányzata által 2015/16-ban megvalósított pályázatok:

Projekt Összköltség/
önerő

Támogatási
intenzitás Időszak

1 DDOP-3.1.3/G-
14/2014-0056
Egészségház
felújítás

56 355 006/
0 100 2015.05.18-

2015.10.30

2
TIOP -1.2.1A1-15/1-
2015-0009 Könyvtár

fejlesztés
49 168 617 /0 100 2015.12.01-

2015.12.31



3 KEOP-5.7.0/
Művház -
Sportcsarnok
épületenergetikai
fejlesztése

149 956 522
/0 100 2015.09.30-

2015.11.30

4 MLSZ 15/9-1-728/1
Műfűves  grund

pálya

15 292 555 /
4 587 767 70 2015.10-

2016.06

5 2015. évi központi
költségvetéséről
szóló 2014.évi
C.törvény
3.melléklet II.9.
Gyermekétkeztetés
felt. Javító fejlesztés

26 172 319 /
8 655 413 85 2016.12.31

pénzügyi
elszámolás
megtörtént.

Támogatás
össz: 17 516

906 Ft

6 1826/2014.( XII.23)
korm.hat.gyógyfürdő

lepke med.

215 000 000/0
(27 714 909,-
nem tervezett

önerő)

100 2015.02.27-
2015.11.30

elszámolás
2015.12.14
postázva

A fenti projekteket kivétel nélkül lezártuk.

Az aktív pályázati tevékenység a 2016-os évben is folytatódott, és jelenleg is tart. Az alábbi
táblázatban feltüntetésre kerültek az Önkormányzat által 2016/17-ben benyújtott pályázatok.
A státusznál feltüntettük az elbírált és még döntésre váró projekteket is.

Harkány Város Önkormányzata által 2016 óta benyújtott pályázatok

Projekt megnevezése Projekt
összköltsége

Saját erő
szükséglet

Státusz

1. TOP 2.1.2. Zöldváros-
Zsigmondy sétány
rekonstrukció

1.013.865.350,-Ft nem ismert döntésre vár

2. TOP 3.1.1. Közlekedésbiztonság
– körforgalom építés

63.008.621,-Ft nincs döntésre vár

3. TOP 3.2.2. Napelempark 146.240.995,-Ft nincs döntésre vár
4. GINOP 7.1.3.

Gyógyhelyfejlesztés
604.821.465,-Ft 74.974.289,-

Ft
döntésre vár

5. Vis maior terehegyi akna
felújítása

31.443.012,-Ft 3.144.302,-Ft döntésre vár

6. VP 6-7.2.1. Külterületi út
pályázat

139.746.893,-Ft 20.962.034,Ft döntésre vár

7. EFOP 3.3.2.- művelődési ház
belső rekonstrukció

25.000.000,-Ft nincs döntésre vár

8. EFOP 1.5.3.-humán szolg.
fejlesztés

250.000.000,-Ft nincs döntésre vár

9. EFOP 3.9.2.- humán
kapacitások fejlesztése

250.000.000,-Ft nincs döntésre vár



10. EFOP 4.1.7.-műv. ház belső tér
korszerűsítés/klubhelyiség

18.778.565,- nincs döntésre vár

11. KEHOP 5.4.1.-
szemléletformáló programok

5.000.000,-Ft nincs döntésre vár

12. Nemzeti Sportpark- két park
létesítése (egy 90m2 és egy 150
m2 méretű)

nem ismert
(központi
kiválasztás)

nincs döntésre vár

13. Európai Bizottság –testvérváros
program

25.000 Eur nincs döntésre vár

14. KÖZOP-VEKOP ASP 7.000.000,-Ft nincs támogatási
döntés:2016.11.23

15. Vis maior hegyi út 8.816.022,-Ft 3.000.407,-Ft támogatási
döntés:2016.12.08

16. MKSZ-Tornaterem pályázat 18.351.072,-Ft 5.505.322,-Ft támogatási
döntés:2017.02.13

17. Fürdő II. épület (2006/2015
(XII.29.). Korm.hat.

300.000.000,-Ft nincs támogatási
döntés: 2015.
december

18. Fürdőfejlesztés 1818/2016.
XII.22.)Korm. hat.

1.000.000.000,-Ft nincs támogatási
döntés: 2016.
december

19. CBC-Akadálymentes város 31.745 EUR kb.500.000,-
Ft

nem nyert

20. CBC-Iskola 109.735 EUR kb.
1.800.000,-Ft

nem nyert

21. CBC-Rehabilitációs park 299.692 EUR kb.
5.000.000,-Ft

nem nyert

22. NGM-belterületi út 19.979.640,-Ft 4.994.910,-Ft nem nyert
23. NGM-sportfejlesztés 13.459.231,-Ft 3.364.808,-Ft nem nyert
24. Bethlen Gábor Alapkezelő-

testvérvárosi programok
2.500.000,-Ft nincs nem nyert

25. Norvég alap pályázat 227.895.833,-Ft 11.394.792,-
Ft

nem nyert

26. Duna-Dráva Cement – zöld
pályázat

967.740,-Ft nincs nem nyert

27. VP-Sportcsarnok tető 57.131.573,-Ft 8.569.736,-Ft nem nyert

A fentieken túl több, az önkormányzat által még benyújtandó pályázat is előkészítés alatt áll;
ezek közül néhány esetben a képviselő-testület a benyújtásról már döntést is hozott pl. TOP-os
konstrukciók, mások esetében erre még a későbbiek során sor fog kerülni.

ELŐKÉSZÍTÉS ALATT LÉVŐ PÁLYÁZATOK – 2017. NYÁR VÉGÉIG BENYÚJTANDÓK

TOP 1.1.3. helyi gazdaság fejlesztés/
piac felújítás

keretösszeg siklósi
járásra max: 250

millió Ft

előkészítés alatt



TOP 1.1.1 Ipari park pályázat kb. 400  millió Ft előkészítés alatt

TOP 3.2.1. Önkormányzati épületetek
energetikai korszerűsítése

kb. 100 millió Ft előkészítés alatt

TOP 1.4.1. bölcsöde kialakítás kb. 50  millió Ft előkészítés alatt

EFOP 3-7-3 -16 Egész életen át tartó
tanuláshoz hozzáférés biztosítása

15-140 millió Ft előkészítés alatt

EFOP 1.2.11-16/ Esély  Otthon 50-200 millió Ft előkészítés alatt

EFOP1.9.9-2017/  Még jobb kezekben-
bölcsödei szakembrek szakmai fejlődése

6-60 millió Ft előkészítés alatt

EFOP 1.8.2-17 / Alapellátás és
népegészszégügy rendszerének átfogó

fjlesztése - alapellátás fejlesztése-
praxisközösség kialakítása

max 150 millió Ft előkészítés alatt

KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

társadalmi egyeztetésen

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.

Határozati javaslat
Döntés Harkány Város Önkormányzat pályázati tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

tárgyában

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pályázati tevékenységéről
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy a helyi fejlesztési igényekről a megyei integrált területi programmal történő
összhang érdekében tájékoztassa a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalát.



Felelős: Polgármester, Műszaki ov.
Határidő: azonnal

Baksai Endre Tamás, polgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. május 11. napi  RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva
igazgatási ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

8/2012. (V. 14.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Minősített többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

1 oldal előterjesztés

Rendelet tervezet
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy:   Döntés  a  Díszpolgári  cím,  valamint  a
kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 8/2012. (V. 14.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról.

Melléklet: Rendelet tervezet.



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2017. május 11. napján tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére.

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 8/2012. (V. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben új rendeletet alkotott az
önkormányzati kitüntetésekről.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i.) pontja rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a helyi
közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat, helyi
kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. Ilyen tárgyú rendelet megalkotására a
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése ad felhatalmazást.

A jelenleg hatályos rendelet alapján az egyes elismerések vonatkozásában rögzítve van, hogy
egy adott elismeréshez, milyen tárgyjutalom társul és annak minimálisan milyen értékűnek kell
lennie (pl.: díszpolgári cím esetén 14 karátos arany pecsétgyűrű).

Tekintettel arra, hogy elhunyt személy részére történő elismerés és cím adományozásakor egy,
a kifejezetten nevesített, konkrétan megjelölt tárgyjutalom nyújtása kegyeleti okokból nem
feltétlenül indokolt, megalapozottnak tartjuk az attól való eltérés rendeleti biztosításának
lehetőségét.

Célszerűbbnek látszik ezen esetekben egy kevésbé személyes jellegű tárgy adományozása az
elhunyt legközelebbi hozzátartozója részére, betartva természetesen a rendeletben rögzített,
egyes címekhez és kitüntetésekhez rendelt minimális értékeket. Ennek lehetőségét célszerű
biztosítani a vonatkozó rendeletben is.

Fent írtak alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés mellékletét képező
rendelet módosítási tervezetet megvitatni és azt elfogadni szíveskedjék!

Hatásvizsgálat a rendelet tervezethez

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: a rendelet megalkotásának társadalmi
hatása nincs.

A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: hatása nincs.

Környezeti és egészségi következménye: hatása nincs.

Adminisztratív következmények: hatása nincs.

Kelt: Harkány, 2017. május 08.

Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető



Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (V….) önkormányzati rendelete

a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 8/2012. (V. 14.) számú rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CCII. törvény 24.§. (9)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 8/2012. (V. 14.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör)
az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Ör. 6. § (7) bekezdése az alábbi tartalomra módosul:

„Jelen rendelet 1. § a.)-e.) pontjaiban rögzített elismerések, az elismerésre érdemes személy elhalálozása
esetén postumus kitüntetésként is adományozhatóak. Ebben az esetben az elismerés átvételére a
legközelebbi hozzátartozó jogosult. A postumus kitüntetés adományozásakor a kegyeleti jogokra
tekintettel, a jelen rendeletben rögzített, a vonatkozó kitüntetésekre irányadó tárgyjutalmak értékét
figyelembe véve, a cím illetve a kitüntetés az egyes kitüntetéseknél megjelölt formától eltérhet.”

2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A Képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek
az Alaprendelettel történő egységes szerkezetbe foglalását és kihirdetését. A rendelet kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.

Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2017. 05. 11. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta
el.

Baksai Endre Tamás Dr. Markovics Boglárka
                polgármester           jegyző

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2017. május ….

Dr. Markovics Boglárka
jegyző


