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

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30-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:

5. oldal beszámoló

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

nincs

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. június 30. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, tájékoztató az utolsó
rendes testületi ülés óta eltelt időszakról
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város önkormányzat utolsó rendes testületi ülése 2017. május 29. napján volt, amelyen az
alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:

97/2017. (V.29.) sz. Önkormányzati határozat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a tulajdonában álló
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztéshez
csatolt tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e
kérdést tárgyaló közgyűlés ülésén szavazati jogát e határozat tartalmának megfelelően
gyakorolja.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Igazgatóság
Azonnal

98/2017. (V.29.) sz. Önkormányzati határozat:
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vonatkozásában könyvvizsgálói feladatokat ellátó személyének
változásáról
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, felhatalmazza a
képviseleti jogokat gyakorló Baksai Endre Tamás polgármestert arra, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közgyűlésén az alábbi tartalmú döntés
elfogadását szavazatával támogassa: a jelenleg könyvvizsgáló feladatokkal megbízott AsCensor Könyvvizsgáló Kft. helyett a Társaság könyvvizsgálatát 2017. június 1. napjától
kezdődően Királyné Demcsák Ágnes egyéni vállalkozó, könyvvizsgáló (Mkvk: 005147; Pécs,
Kis u. 1. An.: Navota Éva) lássa el.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zrt. Alapszabályának
(könyvvizsgáló személyének és cégképviseleti szabályok változása okán szükséges)
módosítását a gazdasági társaság közgyűlésén szavazatával támogassa.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Igazgatóság
értelemszerűen

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése 2017.05.30. napján megtárgyalta és elfogadta a Zrt.
2016. évi beszámolóját és a könyvvizsgáló személyét.
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103/2017. (V.29.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés EFOP pályázatok benyújtásáról
1.)

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:

a.)
utólagosan jóváhagyja és maga is támogatja az EFOP-3.7.3-16 azonosító számú, Az
egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című pályázat beadását,
b.)
támogatja az EFOP-1.2-11.-16 azonosító számú, Esély Otthon című pályázat
előkészítését és beadását;
c.)
támogatja az EFOP-1.8.2.-17 azonosító számú, Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése című pályázat előkészítését és
beadását.
2.)
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az e határozat 1.) pontjában
felsorolt pályázatok beadásához szükséges dokumentumok előkészítéséről, valamint
felhatalmazza a polgármestert a pályázatok beadásához szükséges dokumentumok,
szerződések aláírására és a pályázat benyújtására.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester, jegyző
EFOP-3.7.3-16 sz., Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című pályázat
2017.05.15-én beadásra került.
EFOP-1.2.-11-16 sz. Esély Otthon című pályázat beadási határideje 2017.06.30.
EFOP-1.8.2.-17 sz. Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése című
pályázat tekintetében a hiánypótlás 2017.06.21-én beadásra került.
104/2017. (V.29.) sz. Önkormányzati határozat:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésre kijelöléséről
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező harkányi 0246/1,
0254/3, 0255/7, 0250, 0252/2, 0243/6, 0242/1, 0241/1, 0240/5, 0240/6, 0239/1, 0238/1 hrsz-ú
ingatlant értékesítésre kijelöli.
2./ Képviselő-testület az ingatlanok induló vételárát, az ingatlanforgalmi értékbecslésben
meghatározott értékek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
0246/1 hrsz
0254/3 hrsz
0255/7 hrsz
0250 hrsz
0252/2 hrsz
0243/6 hrsz
0242/1 hrsz
0241/1 hrsz
0240/5 hrsz
0240/6 hrsz
0239/1 hrsz
0238/1 hrsz

nettó 657.000,-Ft
nettó 686.000,-Ft
nettó 510.000,-Ft
nettó 725.000,-Ft
nettó 459.000,-Ft
nettó 81.000,-Ft
nettó 39.000,-Ft
nettó 36.000,-Ft
nettó 17.000,-Ft
nettó 17.000,-Ft
nettó 29.000,-Ft
nettó 25.000,-Ft
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3./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy az ingatlanok vonatkozásában az
értékesítési eljárást a vagyonrendelet alapján folytassa le.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanokra vonatkozó adásvételi
szerződés vagy szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: műszaki osztályvezető
Az ingatlanok értékesítésre történő kiírása megtörtént, a liciteljárás 2017.06.29-én lesz.
109/2017. (V.29.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés tagsági jogviszony kezdeményezéséről a Magyar Kábelkommunikációs Szövetségben
1.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozatával úgy dönt,
hogy a korábban, 41/2014. (II. 27.) sz. határozata alapján kiépített elektronikus hírközlési
hálózaton történő szolgáltatás megfelelő működtetése érdekében belép a Magyar
Kábelkommunikációs Szövetség tagságába. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a tagsági jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok aláírására.
2.
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a szolgáltatás nyújtására
vonatkozó jogi előkészületeket kezdje meg, a szükséges dokumentumokat dolgozza ki, a
gazdasági számításokat végezze el, és ezek eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A tagsági jelentkezési lapok megküldésre kerültek, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
elnökségi ülése 2017.06.20.-án volt, erről még értesítés nem érkezett.
111/2017. (V.29.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés Siklós Mentőállomás támogatási kérelméről
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Siklós Mentőállomás támogatási
kérelmét megtárgyalta és az Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére 50.000 Ft
összegben támogatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A Támogatási szerződés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére megküldésre került, az
aláírás megtörtént.

113/2017. (VI.01.) sz. Önkormányzati határozat:
A 83/2017. (IV.28.) sz. Önkormányzati határozat módosításáról
1.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2017.(IV.28.) sz.
határozatát a következő tartalommal módosítja: az önkormányzat tulajdonában álló, üzleti
vagyon részét képező 041, 0276/1, 0276/18, 0280/4 és 027/103 hrsz-ú ingatlanokat
haszonbérbe adás formában kívánja hasznosítani.
2.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a műszaki osztály vezetőjét, hogy a
lefolytandó eljárást a testület döntésének megfelelően folytassa le.
3.
A haszonbérleti díjak kiinduló értékét az alábbiak szerint határozza meg:
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A szerződés megkötésére 2018. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan kerülhet
sor és erre az időszakra vonatkozóan a területek induló bérleti licitára egységesen 50.000.Ft/ha/év összegben kerüljön meghatározásra. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a
licitkiírás során a temető mellett elhelyezkedő 0280/4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában tüntesse
fel az előterjesztésben felsorolt további bérbeadási feltételeket
4.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 07
és 012 hrsz-ú ingatlanokat tekintettel az önkormányzat érvényben lévő 20/2016. (X.04.) rendeletére,
nem jelöli ki bérbeadásra.

Határidő: Azonnal
Felelős: jegyző, műszaki osztályvezető
A liciteljárás lezárult, a haszonbérleti szerződések aláírása az ingatlanok tekintetében
folyamatban van.
114/2017. (VI.12.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés elállásról a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program
pályázat vonatkozásában
1.)
A képviselő-testület a „Döntés felülvizsgálata az MKSZ csarnok pályázat
együttműködési megállapodás aláírásáról” című előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz,
hogy a 112/2017.(VI.01.) számú határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg a pályázati kiírás
megfelelő pontja alapján eláll a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem
program pályázat együttműködési megállapodásának aláírásától, tekintettel arra, hogy a
tényleges kivitelezés összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az adatlap
benyújtásakor kalkulált becsült irányárat.
2.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az MKSZ értesítésére és az
elálláshoz szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
A Magyar Kézilabda Szövetség értesítésre került a döntésről, visszajelzésük alapján a
biztosíték visszautalásáról intézkednek
115/2017. (VI.12.) sz. Önkormányzati határozat:
Döntés vállalkozási szerződés megkötéséről
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sportcsarnok-tető
kupola beázásának megszüntetésére leszűkített műszaki tartalomra a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt-től árajánlatot kér. A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg
felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat rendelkezésre állását követően e tárgykörben
a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-vel vállalkozási szerződést kössön, legfeljebb a képviselőtestület által erre a célra megjelölt önerő, 7.215.526,-Ft összegű forrás erejéig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Az árajánlatot a Városgazdálkodási Zrt.-től a Hivatal megkérte, a napokban a vállalkozási szerződés
aláírásra kerül.
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Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról:
-

Harkány Város Önkormányzata és a Gyógy-Man Bt. között 2001. április 19. napján kelt
bérleti szerződés szerint, 2001. április 01. napjától határozatlan időre szóló lakásbérleti
szerződést kötöttek a 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43. szám alatti lakásra. A lakásbérleti
szerződés arra tekintettel köttetet, hogy a Gyógy-Man Bt. képviselője, Dr. Manzini Tibor,
mint Harkány Város 1. számú felnőtt körzetének háziorvosa a szolgálati lakásra való
jogosultságával élni kívánt, ennélfogva feleségével és fiával közösen használták a fent
említett bérleményt. Dr. Manzini Tibor az I. számú felnőtt háziorvosi körzet praxist 2016 év
végén értékesítette, így Harkány Város Önkormányzatával az 1. számú felnőtt háziorvosi
feladat ellátására vonatkozó jogviszonya 2016. 12. 31. napjával megszüntetésre került.
Sajnálatos módon, a praxis értékesítését követően Dr. Manzini Tibor elhalálozott. Felesége,
Dr. Kalocsai Györgyi, mint túlélő házastárs maradt az ingatlanban. Harkány Város
Önkormányzata és Dr. Kalocsai Györgyi előzetes egyeztetések szerint úgy állapodtak meg,
hogy 2017. június 30. napjával a lakásbérleti szerződést megszüntetik és a még bent lakó Dr.
Kalocsai Györgyi ugyanezzel a nappal elhagyja az ingatlant, valamint átadja azt Harkány
Város Önkormányzatának.

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
…./2017.(VI.30.) sz. Önkormányzati hat.:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés
között eltelt időszakról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatokról és a két ülés közt eltelt időszakról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző

Harkány, 2017. 06.22.
Tisztelettel:
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Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló
11/2015. (IV.09.) számú rendelet módosítása.
Melléklet: Rendelet tervezet.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30-i ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Márton Béla
parkolóiroda vezetője
Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.06.30-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

minősített többség

TERJEDELEM:

2 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

2 oldal rendelet tervezet

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június
30. napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV.09.)
számú rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTŐ: Márton Béla parkolóiroda vezetője
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
Márton Béla, mint a Harkányi Parkoló Iroda vezetője, és mint önkormányzati képviselő
részéről érkezett egy észrevétel, miszerint két pontban módosítani szükséges a fizető
parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015 (IV. 09.) számú önkormányzati rendeletet.
Elsőként indokolt a rendelet 4. § (1) bekezdésének c.) pontjában a Rózsa utca vonatkozásában
felsorolt fizető parkolóhelyek megjelölésének további bővítése. A bővítés az egykori
„Szúnyog ABC”, később „Coop” áruház, jelenleg „Kaspóvilág” üzlet és a Siklósi út közötti
kereszteződésben elhelyezkedő kialakított parkolóhelyek bevonását jelentené a fizető
parkolási rendszerbe. Ennek legfőbb indoka, hogy a „Kaspóvilág” üzlet jelenlegi vezetője
kereste fel a Parkoló Irodát azzal a bejelentéssel, hogy a vásárlói egyre gyakrabban
panaszkodnak arra, hogy nem tudnak megállni az üzlet közvetlen közelében, tekintettel arra,
hogy a helyiek, valamint a Harkányi Piacon érdekeltséggel bírók, előszeretettel foglalják el
már a kora reggeli órákban az ingyenes parkolóhelyeket és egész nap ott parkolnak
gépjárművükkel. Amennyiben a fent említett terület bevonásra kerülne a fizető parkolási
rendszerbe, akkor ez a gond megszűnne, az üzlet előtti parkolóhelyek már nem lennének
preferáltak, így elsősorban azok vennék igénybe, akik az üzletbe kívánnak bemenni, a
parkolóhelyeket pedig a város más fizető parkolási helyeivel megegyezően használhatnák az
ide érkezők. Parkoló automata nem kerülne kihelyezésre, hanem tábla jelezné a fizetős
parkolói zóna kezdetét, valamint nyíl a legközelebbi parkoló automata elhelyezkedését. Az
érintett terület természetesen önkormányzati tulajdonban van, így az intézkedésnek akadálya
nincs.
Másodikként az ide érkező, parkolási szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek szokásaihoz és
igényeihez jobban igazodva indokolt a rendelet 2. számú Mellékletének azon sorát
módosítani, amely az egy napos jegy opcióval is rendelkező területek „A” díjosztályon belül
megjelölt területek pontos megjelölését tartalmazza. Ebből a sorból törlésre kerülne a 2465
hrsz-ú („Bányász”- parkoló) terület, valamint beiktatásra kerülne a Bartók B. u.
vonatkozásában a 2443/6 hrsz-ú, egykori „kis erdővel” szembeni terület, ahol sokkal nagyobb
igény mutatkozik erre a lehetőségre. Indokolt továbbá ugyanezen melléklet ugyanazon során
kiegészíteni a Liszt Ferenc tér megjelöléssel is, ahol szintén lehetőség van a 700,-Ft/nap
összegű parkolójegy megváltására.
Fent írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fizető parkolóhelyek
működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) számú rendeletet módosítani szíveskedjen.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján:

A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: Nem számottevő.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: Nincs számottevő ilyen hatás.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen
előterjesztés kötelező mellékletét képező rendelet módosításáról annak elfogadásáról.
Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. ( . ) önkormányzati rendelete
a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV.09.) számú rendeletének módosításáról

Harkány Város Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A § (1) a.)
pontjában, valamint a 48. § (5) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 11/2015. (IV. 09.) számú
rendeletét (a továbbiakban: Alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A z Alaprendelet 4. § (1) bekezdés c.) pontja az alábbi szövegrészre módosul:
„4.§ (1) bekezdés
c.) Rózsa utca: páros oldalon a 2. házszámtól a Ságvári utcai kereszteződésig és a tó felőli oldalon a
995/2 hrsz-ú ingatlanon kialakított parkoló, valamint a 995/1 hrsz-ú üzlet és a Siklósi út
kereszteződésében kialakított parkoló rész.
2. §
Az Alaprendelet 2. számú Mellékletének azon sora, amely az egy napos jegy opcióval is rendelkező
területek „A” díjosztályon belül megjelölt területeket a 2465 hrsz-ú („Bányász”- parkoló) terület az
Alaprendeletből történő törlésével és a Bartók B. u. vonatkozásában a (2443/6 hrsz-ú egykori „kis
erdővel” szembeni terület), valamint a Liszt Ferenc tér beiktatásával az alábbiak szerint módosul:
Egy napos jegy opcióval is rendelkező területek "A"díjosztály - a parkoló zónán belül: Bajcsy-Zsilinszky u.
és Bartók B. u. (2443/6 hrsz-ú egykori „kis erdővel”
szembeni terület) valamint a Liszt Ferenc tér.

nincs

700,-Ft/nap

nincs

nincs

nincs

3. §
(1) Jelen rendelet …..év ..hó …napján lép hatályba..
(2) A képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történő egységes szerkezetbe
foglalását és kihirdetését. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jelen rendeletet Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 30. napján
megtartott képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2017. ….hó … napján
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy: A közterületek használatának
rendjéről szóló 17/2015. (V. 14.) számú
helyi rendelet módosítása.
Melléklet: Rendelet tervezet.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30-i ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.06.30-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

rendelet

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

minősített többség

TERJEDELEM:

2 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

2 oldal rendelet tervezet

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 30.
napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015. (V. 14.)
számú helyi rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A közterület-használat szezonális megnövekedésére való tekintettel több szóbeli megkeresés is
érkezett hivatalunkhoz az elmúlt időszakban arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület engedélyezze
üzletenként több megállapító tábla kihelyezését. A harkányi vállalkozók sérelmesnek találják, hogy
csupán 1 db megállító táblát helyezhetnek ki közterületre, hivatkozva arra, hogy többen közülük előre,
egész évre kifizetik a közterület-használati díjat, valamint Harkány városában fizetik az iparűzési adót.
A korlátozást a jelenleg hatályos rendeletben a Pénzügyi Bizottság javasolta, városképi szempontok
miatt.
Abban az esetben, ha a Képviselő-testület döntése alapján nem korlátozza le 1 db-ban a kihelyezhető
táblák maximális számát, érdemes átgondolni, hogy indokolt lenne-e számszerűen (megemelt
mértékben) meghatározni a megállító táblák számát, vagy csupán elegendő korlátozás az, ha a
közterületet igénybe vevő gondoskodik a közterület rendeltetésszerű használatának biztosításáról, pl.:
gyalogos közlekedésről és annak megfelelően helyez ki akár több megállító táblát.
Amennyiben az 1 db-ban történő korlátozás megszűntetése mellett foglal állást a Képviselő-testület,
akkor mindenképpen szükséges a közterületek használatának rendjéről szóló 17/2015.(V.14.) számú
önkormányzati rendelet közterület használat díjait tartalmazó 2. számú melléklet h.) pontjának
módosítása aszerint, hogy a korlátozó rendelkezés a rendeletből hatályon kívül helyezésre kerüljön.
Amennyiben nagyobb számban kívánja meghatározni a kihelyezhető táblák számát a Képviselőtestület, akkor ennek a szövegrésznek a módosítása szükséges.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján:
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: A rendelet módosításával annak
szabályozása jobban igazodik a helyi vállalkozók, vendéglátásban, turizmus kiszolgálásában
tevékenykedők igényeihez
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának nincs számottevő
gazdasági, vagy költségvetési hatása.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen
előterjesztés kötelező mellékletét képező rendelet módosításáról annak elfogadásáról.

Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (.. ...) sz. önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről szóló
17/2015.(V.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a közterületek használatának
rendjéről szóló 17/2015. (V.14.) sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az Ör. 2. számú Mellékletének „h” megjelölésű sorából törlésre kerülne „az üzletenként egy db-ra
adható ki engedély” szöveges rész, ezáltal a „h” megjelölésű sor az alábbi tartalomra módosulna:
2. sz. melléklet
A közterület –használat díja
(a közterület használati díjak ÁFA-mentesek)
h

megállító (mobil) tábla elhelyezése
1 m2-ig

600,-Ft/hó

Üzletenként maximálisan 3 db tábla helyezhető ki.

Egyéb tábla/Egyéb hirdetőfelület
2000,- Ft/m2/hó

2. §
Záró rendelkezés
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az alaprendelettel történő egységes szerkezetbe
foglalásra.
Fenti rendeletet a Képviselő-testület a 2017. június 30. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.
Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Kihirdetve: ….év ..hó .. nap
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy:
A
településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival
összefüggő
partnerségi
egyeztetések
szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Melléklet: Rendelet tervezet.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30-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:

Tárgyalja a 2017.06.30-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

rendelet

minősített többség

2 oldal előterjesztés
2 oldal rendelet tervezet
2 oldal tájékoztató

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 30.
napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival
összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló rendelet megalkotása.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető
Tisztelt Képviselő-testület!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) határozza meg az Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
általános feladatait. Az Étv. 3. §-ában foglaltak alapján a közérdekű intézkedéseket és döntéseket
megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani kell a nyilvánosságot és a közösségi
ellenőrzés lehetőségét, valamint gondoskodni kell az érdekelt természetes személyek, jogi személyek
és jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és lehetőséget kell adni részükre
véleménynyilvánításra és javaslattételre.
Az elmúlt évben elfogadásra került a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a
továbbiakban: Tv.), valamit a Tv. végrehajtási rendeleteként módosításra került a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm.r.). Az új jogszabály a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást
új alapokra helyezi. A Korm.r. 2017. január 1. napjától hatályos módosítása értelmében megváltoztak
a partnerségi egyeztetés szabályai is, valamint meghatározásra került, hogy az egyeztetés szabályairól
helyi önkormányzati rendelet kell alkotni. A Korm.r. a tájékoztatás módját és idejét a lefolytatandó
eljárások függvényében határozza meg, és a településfejlesztésen, valamint településrendezésen
túlmenően a településképpel kapcsolatos eljárásokra is kiterjesztette. Emellett részletesen szabályozza
a településfejlesztéssel, településrendezéssel, valamint településképpel kapcsolatos helyi rendeletek,
határozatok, dokumentumok, tervek elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának és módosításának
rendjét.
Kiemelt cél, hogy a fenti eljárásokat széles körű helyi támogatás övezze. E cél érdekében a
készítés, módosítás folyamatába be kell vonni a lakosságot, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szerveket, valamint vallási közösségeket. A társadalmasítási folyamatban résztvevők bevonásának
módját a helyi partnerségi egyeztetésről szóló rendeletben kell meghatározni.
A Korm.r. 29. §-a értelmében az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával – az
egyeztetési eljárásokat megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során
meghatározza:
a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a partnerek által adott javaslatok vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá
nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módját, a
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi
rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
A fentiekben hivatkozott új előírások és a helyi adottságok figyelembevételével kell megalkotni a
partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet, melynek jóváhagyásával egyidejűleg hatályon
kívül kell helyezni a jelenleg e tárgyban meglévő, határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetési
szabályzatokat.
Harkány Város Önkormányzata jelenleg e tárgyban egy szabályzattal rendelkezik, 40/2015 (II. 25.)
számú önkormányzati határozattal elfogadott Harkány Város Önkormányzata településfejlesztéssel és

településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatával, mely az új rendelet
elfogadását követően a továbbiakban már nem használható.
Jelen előterjesztés első lépcsője annak a folyamatnak, amely során az önkormányzat végrehajtja a Tvben a településkép alakításával kapcsolatosan újonnan meghatározott feladatait.
A helyi önkormányzatok a Tv. rendelkezései alapján 2017. október 01. napjáig kötelesek egy
szemléletformáló célt szolgáló ún. Településképi Arculati Kézikönyvet elkészíttetni, majd a
közigazgatási területükre kiterjedően településképi rendeletet alkotni.
A hatályos helyi építési szabályzat településképi előírásait, valamint az építészeti örökség helyi
védelméről szóló, továbbá egyéb építési tárgyú önkormányzati rendeletekben, szabályozott
településképi előírásokat 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.
Jelenleg folyamatban van Harkány Város Helyi Építési Szabályzatának megalkotása, amelynek során
figyelembe vesszük a készülő településképi rendelet tartalmát.
A Korm. r. a helyi településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv egyeztetésének és
elfogadásának rendjét a településrendezési eszközökkel azonos módon szabályozza, széleskörű
társadalmasítás és partnerségi egyeztetés mellett.
A településképi rendelet megalkotásának első lépése tehát a partnerségi egyeztetési eljárás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása, valamint az e tárgyban hatályban lévő, határozattal
elfogadott egyeztetési szabályzat hatályon kívül helyezése.
Részletes indokolás a rendelet tervezethez
A R. 1. §-ához: Általános rendelkezések között a rendelet hatályát rögzíti.
A R. 2. §-ához: Az egyeztetésben résztvevő partnerek körét határozza meg.
A R. 3. §-ához: A tájékoztatás módját és eszközeit tartalmazza.
A R. 4. §-ához: A partnerek által történő vélemény-nyilvánítás lehetőségét fogalmazza meg.
A R. 5. §-ához: A partnerektől beérkező vélemények kezelését szabályozza.
A R. 6. §-ához: Az elkészített dokumentumok nyilvánosságának biztosítását rögzíti.
A R. 7. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés.
A R. 8. §-ához: Átmeneti rendelkezést fogalmaz meg.
A R. 1. melléklete: Egyeztetési dokumentumok véleményezési formája
A R. 2. melléklete: Partneri adatlap a vélemény-nyilvánításhoz
Fent írtak alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg a településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló
rendeletét.
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
Társadalmi hatás: A rendelet társadalmi hatása abban mutatható ki, hogy a településfejlesztési,
településrendezési és településképi eljárások teljes körű nyilvánosságának biztosításával várhatóan
széles körű helyi támogatás fogja övezni az önkormányzat e szakterületeken meghozandó döntéseit,
intézkedéseit.
Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása nem mutatható ki.

Környezeti, egészségi hatások: A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs. Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok esetében mennyiségileg nem
változnak, csak részlegesen átalakulnak; a településképpel összefüggő feladat esetében - új
jogintézmény bevezetésével párhuzamosan – újonnan keletkeznek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogalkotás azért vált szükségessé, a fejlesztési, rendezési, szabályozási
dokumentumok készítése során konstruktív párbeszéd alakuljon ki az érintettek és az önkormányzat
között; elmaradásának várható következménye a településfejlesztési, - rendezési és településképi
dokumentumok vitatottsága, az abban foglaltak betartása, teljesítése iránti ellenszegülés lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Javasoljuk továbbá határozati formában Harkány Város Önkormányzata településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzát hatályon kívül helyezni.

Határozati javaslat:
Döntés Harkány Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2015. (II. 25.) számú önkormányzati
határozattal elfogadott Harkány Város Önkormányzata településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát a településfejlesztési, településrendezési és
településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló rendelet
megalkotásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző
Bonyhád, 2017. június 22.
Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

Harkány Város Önkormányzata Képviselő- testületének
…..../2017(……) önkormányzati rendelet - tervezete
a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 26/2016.(XII.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I.4.
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével – Harkány Város településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések
szabályairól a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Harkány Város közigazgatási területére készülő településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi
egyeztetésére terjed ki.
II. Fejezet
Az egyeztetésben résztvevők köre
2. §
Harkány Város közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési
eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések
résztvevői:
a) Harkány város lakossága és Harkány városában ingatlantulajdonnal rendelkező
magánszemélyek,
b) Harkány városban működő, településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe
hozható építészeti, mérnöki szakmai szerveződés,
c) Harkány város területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
d) Harkány városban székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
e) Harkány városban működő egyházak,
f) Harkányi székhelyű, bejegyzett településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe
hozható érdekképviseletre létrehozott szervezet.

III. Fejezet
A tájékoztatás módja és eszközei
3. §
(1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum
készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén
alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az 1.
mellékletben meghatározott módon és határidővel:
a) teljes körű közzététel esetén:
aa) a helyi lapban,
ab) a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
ac) Harkány város www.harkany.hu honlapján,
ad) lakossági fórumon.
b) részleges közzététel esetén: Harkány város www.harkany.hu honlapján.
(2) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.harkany.hu honlapon
(továbbiakban: honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező
dokumentáció egységes megjelentethetősége érdekében.
4. §
A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) Műszaki osztályán átvehető 2. számú melléklet szerinti partneri
adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak:
a) papír alapon a Hivatal címére (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)
b) elektronikus levélben a titkarsag@harkany.hu e-mail címre történő megküldéssel.
IV. Fejezet
A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása
5. §
(1) A partnerektől beérkezett véleményeket a Hivatal
a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az
ügyiratban megőrzi,
b) a főépítész kiértékeli és értékelésével együtt továbbítja a tervező részére.
(2) A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket indokolással együtt visszaküldi a
főépítésznek. Az elfogadott véleményeket beépíti a koncepció tervezetbe. Az elkészült
tervezetet a tervező –a főépítészen keresztül- átadja a polgármesternek.
(3) A polgármester a tervezőtől megkapott dokumentumtervezetet –a Pénzügyi,
Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság javaslata szerint- Harkány Város
Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti.
(4) A véleményeket, azon belül az el nem fogadott véleményeket és a hozzájuk tartozó
indokolást a Képviselő-testülettel a főépítész megismerteti. Az elfogadásra nem javasolt
véleményeket összesíti és az ügy irataihoz mellékeli. A partnerségi egyeztetési folyamat

lezárásaként az el nem fogadott véleményeket összesíteni kell, amelyekről a Képviselőtestület egy határozattal dönt.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerint hozott döntésekről szóló –kormányrendelet szerintiértesítésnek a polgármester tesz eleget.
6. §
Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési
stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi
rendeletet a hatálybalépést követően haladéktalanul a honlap külön tárhelyére feltölti.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
7. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §
E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.

Jelen rendeletet Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. június 30.
napján megtartott képviselő-testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2017. ….hó … napján
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

1. melléklet a ……../2017. (……...) önkormányzati rendelethez

PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉSRE
KERÜLŐ
DOKUMENTUM

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
ELJÁRÁS
MÓDJA

ELKÉSZÍTÉS
MÓDJA

KÖZZÉTÉTEL
MÓDJA, IDEJE

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS
ELJÁRÁS
MÓDJA

készítés

Településfejlesztési
koncepció és integrált
településfejlesztési
stratégia

módosítás

készítés

teljes 21 nap

egyszerűsített

teljes
tárgyalásos
állami
főépítész

módosítás
Településképi arculati
kézikönyv és
településképi rendelet

KÖZZÉTÉTEL
MÓDJA, IDEJE

készítés

teljes
24 nap

módosítás

részleges
15 nap

teljes 21 nap

teljes
Településrendezési
eszköz

ELKÉSZÍTÉS
MÓDJA

készítés

készítés
módosítás
készítés
módosítás
készítés
módosítás
módosítás
készítés

teljes 21 nap
módosítás

módosítás

teljes
30 nap
teljes
17 nap
teljes
17 nap
részleges
8 nap
teljes
21 nap

2. sz. melléklet a ……../2017. (……...) önkormányzati rendelethez
PARTNERI ADATLAP
Partnerségi egyeztetésben való részvételhez
Alulírott
Név/
Szervezet:………………………………………………..………….……………………….
Képviseletre jogosult
személy:………………………………………….…………………………
Lakcím/
székhely:…………………………………………………………………………………
e-mail
cím:…………………………………………………………………………………………
Telefonszám:…………………………………………………………………………………
A Harkány Város Önkormányzata által készítendő (a megfelelő aláhúzandó illetve a nem
releváns részek elhagyhatóak)
-

településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia,
településrendezési eszközök,
településképi arculati kézikönyv
településképi rendelet

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az alábbi észrevétellel,
javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………., …..… év……….…hó ……nap
….…………………………
aláírás
_________
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérem eljuttatni:
Postacím: 7815, Harkány, Petőfi S. u. 2-4. vagy titkarsag@harkany.hu e-mail cím

Tárgy: Egyesületi beszámolók a 2016. évi
támogatások felhasználásáról

Melléklet: Beszámolók

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30-i ÜLÉSÉRE
5.) 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:

Tárgyalja a 2017.06.30-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

2. oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

Beszámolók

POLGÁRMESTER LÁTTA:

1

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. június 30. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Egyesületi beszámolók a 2016. évi támogatások felhasználásáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovis Boglárka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére céljellegű támogatásként
különböző civil szervezetek részére mindösszesen 54.208 e Ft működési célú és 3 000 e Ft
fejlesztési célú támogatási keretet biztosított.
A megkötött támogatási megállapodások alapján működési célra összesen 12 civil szervezet
kapott támogatást. A 2017.04.28-i képviselő-testületi ülésre 9 szervezet készítette el
beszámolóját, jelen képviselő-testületi ülésre az elmaradt 4 szervezet is elkészítette a
beszámolóját és minden kiadási tételhez megkaptuk a pénzügyi teljesítését igazoló
pénztárbizonylatot, bankkivonattal, illetve banknaplót, pénztárnaplót, az elszámolás minden
esetben elfogadható. Az elszámolásokból látható, hogy minden szervezet felhasználta a
támogatás teljes összegét.
A Harkányi Szabadegyetem Alapítvány a 2016. évben megrendezésre kerülő Harkányi
Szabadegyetem rendezvény szervezésére 1.000.000.- Ft támogatásban részesült.
A Fontos Vagy Nekünk Egyesület 50.000.- Ft támogatásban részesült, melyből a III.
Drávaszögi Magyarok Fesztivál megrendezésére, szervezési munkák elvégzéséhez használta
fel.
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a 2016. évben 50.000.- Ft került
adományozásra, melyből a 2016. június 2-3. napján szervezett „Vírus 2016 – virológiai
veszélyek megelőzése, kezelése és regionális szintű megoldások” című konferencia és
gyakorlat költségeihez került felhasználásra a támogatás.
A Pécsi Vasutas Sportkör 500.000.- Ft támogatásban részesült a 2017.03.05. napján
megrendezésre került Pécs-Harkány országúti futóverseny megszervezésére.
Átadott és elszámolt támogatási összegek:
Megnevezés

átadott támogatás

elszámolt támogatás

1. Harkányi Szabadegyetem Alapítvány

1.000.000.- Ft

2. Fontos Vagy Nekünk Egyesület

50.000.- Ft

50.000.- Ft

3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

50.000.- Ft

50.000.- Ft

4. Pécsi Vasutas Sportkör

500.000.- Ft

500.000.- Ft

2

1.000.000.- Ft

A fentiek és az előterjesztéshez csatolt beszámolók alapján kérem a T. Képviselő-testületet,
hogy az alábbiakban felsorolt civil szervezetek beszámolóiról szervezetenként önállóan
meghozott határozatokkal dönteni szíveskedjenek!
Határozati javaslat
A …………….. Egyesület 2016. évi beszámolójának elfogadásáról
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a ……………
Harkányi Szabadegyetem Alapítvány
Fontos Vagy Nekünk Egyesület
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pécsi Vasutas Sportkör
2016. évi támogatásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : pénzügyi osztályvezető

Harkány, 2017. június 26.

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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Tárgy: Harkányi 0290/3 hrsz-ú ingatlan
telekrészére
benyújtott
megtárgyalása

vételi

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30-i ÜLÉSÉRE
6.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
Fischer Erzsébet
műszaki ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
-

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

MEGTÁRGYALTA:
Tárgyalja a 2017.06.30-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

egyszerű többség

3 oldal előterjesztés

ajánlat

Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron
következő képviselő-testületi ülésére.
Előterjesztés címe: Harkányi 0290/3 hrsz-ú ingatlan telekrészére benyújtott vételi
ajánlat megtárgyalása.
Előterjesztést készítette: Fischer Erzsébet műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Notheisz Zoltánné (7633 Pécs, Kőrösi Cs. S. u. 13/A.) kérelmet nyújtott be, a harkányi
0290/3 hrsz-ú ingatlan egy részének, telekhatár rendezéssel történő vételi
szándékáról.
Kérelmező tulajdonát képezi a harkányi 3111. hrsz-ú, szőlő művelési ágú ingatlan,
melyet 2012-ben vásárolt. Az ingatlan az önkormányzat tulajdonát képező 0290/3
hrsz-ú, legelő és út művelési ágú ingatlanról közelíthető meg. Előző tulajdonos által
létesített kerítéssel az önkormányzati ingatlanból is lekerített, melyen vízóra aknát
létesített.
Notheisz Zoltánné kéri, a természetbeni állapotnak megfelelően a telekrész
értékesítését.
Ezen probléma több ingatlant is érint, mely az alábbi térképrészleten is látható. A
határozati javaslat elfogadásával a többi érintett ingatlan jogi helyzetét is rendezni
tudjuk.

3111 hrsz

0290/3 hrsz-ú
ingatlanból
használatban lévő
telekrészek.

A 0290/3 hrsz-ú ingatlan, az érvényben lévő Harkány Város Önkormányzat képviselőtestülete 20/2016. (X.04.) sz. rendelete Harkány Város Önkormányzatának
vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1. számú
melléklete alapján forgalomképtelen törzsvagyon viszont rendezési terv akadálya
nincs az értékesítésnek.
Az ingatlan területnagysága 4004 m2, melyből az útrész 1050 m2.
A kérelmezett telek-határrendezést megelőzően szükséges a 0290/3 hrsz-ú terület,
telek alakítási eljárásának lefolytatása és ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése.
Ezt követően a helyi vagyonrendeletben a legelő művelési ágú ingatlan üzleti
vagyonként történő besorolása.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.”
Harkány, 2017. június 27.

Fischer Erzsébet
műszaki osztály

Határozati javaslat:
1./ Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a műszaki osztályt, hogy
az önkormányzat tulajdonát képező harkányi 0290/3 hrsz-ú ingatlan telekalakítási
engedélyezési eljárás lefolytatása ügyében intézkedjen, miszerint az ingatlan út része
külön helyrajzi számon szerepeljen.
2./ Képviselő-testület támogatja, hogy a természetbeni állapotnak megfelelően az
érintett ingatlan tulajdonosoknak, telekhatár rendezés jogcímén, a fenti pont szerint
leosztott, legelő besorolású, forgalomképes telekrészek az erre vonatkozóan
készítendő ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított összeggel értékesítésre
kerüljenek.
3./ A Képviselő testület döntése szerint a telek határrendezéssel és bejegyzéssel
kapcsolatos valamennyi költséget, a telek határrendezéssel érintett ingatlanok
tulajdonosai kötelesek viselni, az érintett ingatlanok darabszámához viszonyított
arányban.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a telekhatár-rendezési eljárást
a vagyonrendelet figyelembevételével folytassa le.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telek-határrendezési
szerződések aláírására.

Határidő:azonnal
Felelős:műszaki osztályvezető

Tárgy: Döntés a Harkányi Háziorvosi
Ügyelethez csatlakozni kívánó települések
fogadásának tárgyában

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30-i RENDES ÜLÉSÉRE
7.) 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:

-

Határozat
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

Egyszerű többség

3 oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 30.
napján tartandó rendes képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Háziorvosi Ügyelethez csatlakozni kívánó

települések fogadásának tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
2017. június 12. napi keltezéssel érkezett egy postai megkeresés Kémes, Szaporca, Tésenfa,
Cún és Drávapiski Községek Önkormányzataitól, amelyben Szolykóné Pfeifer Gabriella, mint
Kémes Község polgármestere, képviselve a szóban forgó többi települést is, 2017. július 01.
napjával csatlakozási szándékukat jelzi a Harkányban működő háziorvosi ügyelethez.
Beadványában kérte, hogy amennyiben azt a Képviselő-testület elutasítja, akkor indokolja
meg döntését. A csatlakozási szándék indoka, hogy a település ez idáig a Siklós városi
központtal működtetett orvosi ügyelethez tartozott, azonban a Siklósi Háziorvosi Ügyeletben
részt vevő döntéshozók döntése alapján 2017. július 01. napjától megszüntetésre került a
felsorolt települések tagsága a Siklósi Ügyeletben. Ennek oka Harkány Város Önkormányzata
számára sem ismeretlen, hiszen korábban ugyanezen ok miatt szűnt meg a Harkányi
Háziorvosi Ügyeletben is az említett települések tagsági jogviszonya.
A felsorolt települések háziorvosa, Dr. Láng Györgyi doktornő korábban rendszeresen nem
jelent meg a harkányi ügyeleti beosztás szerinti rá eső ügyeletek alkalmával munkavégzés
céljából. Hétvégék és piros betűs ünnepek alkalmával is rendszeresen más ügyeletes orvost
kellett riasztani, tekintettel arra, hogy az ügyeleti ellátást folyamatosan biztosítani kellett az
abban részt vevő települések lakosai számára. Több alkalommal is az ügyeleti műszak
megkezdése előtt pár órával Dr. Láng Györgyi ügyvédje faxon értesítette Harkány Város
Önkormányzatát, hogy kiemelkedően magas, a megállapodástól többszörösen eltérő ügyeleti
óradíj ellenében hajlandó csak részt venni az ügyeletben. Az akkor érvényben lévő feladatellátási szerződések tartalma szerint, amennyiben az adott településhez tartozó háziorvos
akadályoztatva van, vagy nem jelenik meg a rá beosztott ügyeleti műszak alkalmával, akkor
elsősorban a szóban forgó orvos, másodsorban az adott település/települések kötelesek
gondoskodni a helyettes orvos személyének biztosításáról. Ennek sem a doktornő, sem a
jelenleg csatlakozási szándékukat jelző teleülések nem tettek eleget, ennél fogva a korábbi
Képviselő-testület úgy döntött, hogy felmondja a feladat-ellátási szerződését a szóban forgó
településekkel. Ezt követően az érintett települések önkormányzatai a Siklósi Háziorvosi
Ügyelethez kerültek, ahol szintén a már korábban Harkányban felmerülő problémák
jelentkeztek. Információink szerint a települési hozzájárulási összeget sem fizették bizonyos
települések.
A rendelkezésünkre álló információk szerint nem garantált, hogy Dr. Láng Györgyi doktornő
a jövőben ténylegesen részt vesz az ügyeleti ellátásban, a szóban forgó települések pedig nem
tudják garantálni, hogy biztosítanak orvosi részvételt az ügyelet során. Ez a körülmény a
harkányi ügyeletben jelenleg dolgozó orvosokra további, részükről vállalhatatlan többletterhet
eredményezne.

Köztudomású tény, hogy a Harkányi Háziorvosi Ügyelet orvoshiánnyal küzd, amelyet a
felemelt ügyeleti óradíjakkal folyamatosan próbálunk egyensúlyba hozni. Figyelembe véve a
csatlakozni kívánó települések vonatkozásában az ottani háziorvos negatív magatartását az
ügyeleti munkában, valamint azt, hogy a települések nem tudnak gondoskodni orvos
biztosításáról, így megfontolandó további 5 településsel kibővíteni a jelenleg is már
orvoshiánnyal működő ügyeleti körzetet.
Dr. Kovács Zsuzsanna ügyeletvezető orvos az ügyeletben részt vevő többi orvossal közösen
2017. június 21. napi keltezéssel írásban megfogalmazta véleményét a csatlakozásról, amely
dokumentum jelen előterjesztés mellékletét képezi. Beadványában a fent írtakon túl leírja,
hogy a szóban forgó településekről korábban aránytalanul magas riasztás érkezett, arányaiban
onnan érkezett a legtöbb hívás. Leírja továbbá, hogy hétköznap nem áll rendelkezésükre
gépkocsivezető és az orvos egyedül az ügyelet alkalmával nem szívesen megy ki ismeretlen
terepre. Álláspontja szerint, amennyiben hétköznap lenne is gépkocsivezető, a távolságok
miatt sem lenne kifizetődő a kibővített ellátás, hiszen a megnövekedett finanszírozás nem
jelentene a gépkocsivezető és az üzemanyag költség okán többletbevételt. Külsős orvos
bevonásának lehetősége, kizárólag hétvégi gépkocsivezetővel, a Kémes és vonzáskörzete
területekkel bővített ügyelet esetén esélytelen. Úgy gondolják, hogy a jelenlegi helyzet és
feltételek biztosítják a betegek zavartalan ellátását és megfelelő légkörben tudnak dolgozni, a
kollegák is jó viszonyt ápolnak egymással. Amennyiben visszatérne a régi helyzet, miszerint
állandóan készenlétben kellene állni, hogy a kémesi körzet háziorvosa vállalja-e az aznapi
ügyeletet, vagy sem, akkor a most jól kialakult háziorvosi ügyeletben ismét megjelennének a
korábbi év problémái. Összegezve a háziorvosi ügyeletben részt vevő orvosok véleményét,
nem támogatják a szóban forgó 5 település csatlakozását az ügyelethez.
A csatlakozni kívánó települések vonatkozásában releváns adatok:
Kémes lakosságszáma: 466 fő
Szaporca lakosságszáma: 251 fő
Tésenfa lakosságszáma: 197 fő
Cún lakosságszáma: 248 fő
Drávapiski lakosságszáma: 98 fő
Összesen: 1.260 fő ellátottal bővülne a háziorvosi ügyelet keretében ellátott beteg
létszáma.
Az OEP támogatás, ami 42,-Ft/fő/hó összeget jelent, az 1.260 fő ellátottra 2,1-szeres
szorzóval 111.132./hó, éves szinten 1.333.584,-Ft összegű támogatást, míg az egyes
csatlakozni kívánó önkormányzatok részéről fizetendő hozzájárulás 200,-Ft/fő/hó
összeggel számolva 252.000,-Ft/hó, éves szinten 3.024.000,- Ft összegű hozzájárulást
jelentene.
Összesítve tehát, éves szinten 4.357.584,-Ft támogatás és hozzájárulás érkezne Harkány
Város Önkormányzatához, mint az ügyeletet fenntartó önkormányzathoz.
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület úgy határoz, hogy elfogadja a szóban forgó
települések csatlakozási szándékát, szükséges döntést hoznia a Harkányi Háziorvosi Ügyelet
működési engedélyének módosítása tárgyában is.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület határozati formában döntsön a Harkányi Háziorvosi
Ügyeletnek az esetleges ellátotti körzet bővítéséről, a csatlakozási szándékukat jelző
települések részére befogadási szándékának vagy annak megtagadásáról szóló döntésének
kinyilvánításáról.
Fent írt előzmények birtokában az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt
Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat A.:
Döntés a Harkányi Háziorvosi Ügyelethez csatlakozni kívánó települések fogadásának ügyében.
1.

2.

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a harkányi háziorvosi ügyelet
fenntartója úgy dönt, hogy a Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún és Drávapiski Községi
Önkormányzatoknak a Harkányi Háziorvosi Ügyelethez történő csatlakozási szándékát 2017.
07. 01. napi dátummal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződések megkötésére, a jelenlegi feladatellátási szerződések módosítására valamint a Harkányi Háziorvosi Ügyelet működési
engedélyének módosítására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Határozati javaslat B.:
Döntés a Harkányi Háziorvosi Ügyelethez csatlakozni kívánó települések fogadásának ügyében.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a harkányi háziorvosi ügyelet fenntartója
úgy dönt, hogy Kémes, Szaporca, Tésenfa, Cún és Drávapiski Községi Önkormányzatoknak a
harkányi háziorvosi ügyelethez történő csatlakozási szándékát elutasítja, hivatkozva arra, hogy a
szóban forgó települések háziorvosa a korábbi években sem vett részt a harkányi háziorvosi ügyelet
munkájában, a csatlakozási szándékukat jelző önkormányzatok pedig - a korábbi évekhez hasonlóan jelenleg sem tudják biztosítani részükről a háziorvos folyamatos jelenlétét az ügyeletben. A fenti
körülmények alapján az ügyeleti ellátásban jelenleg részt vevő orvosok is a csatlakozás egyértelmű
elutasítása mellet foglaltak állást.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Tárgy:
A
háziorvosi
körzetek
megállapításáról szóló 24/2016. (XI. 30.)
számú rendelet módosítása.
Melléklet: Rendelet tervezet.

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30-i ÜLÉSÉRE
8.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
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

rendelet
határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

minősített többség
egyszerű többség

TERJEDELEM:

2 oldal előterjesztés

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

1 oldal rendelet tervezet

POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 30.
napján tartandó rendes ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 24/2016. (XI. 30.)

számú rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Drávaszabolcsi Kirendeltsége az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló új önkormányzati rendeletének megalkotása során jelezte
Harkány Város Jegyzője felé, hogy Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 24/2016. (XI. 30.) számú rendeletének 6. § (2)
bekezdése, álláspontjuk szerint tévesen tartalmazza Gordisa települést, mint az I. számú
vegyes fogorvosi körzet egyik ellátási területét. Gordisa település, mint a Kovácshidai Hivatal
egyik tagtelepülése, állításuk szerint időtlen idők óta a Dr. Szemerédi Katalin által ellátott
siklósi fogorvosi körzethez tartozik.
A tavalyi év novemberében elfogadott rendelet, tartalmában a korábbi rendelet szövegét vette
át, tekintettel arra, hogy nem rendelkeztünk információval egy esetlegesen, korábban történt
körzetmódosításról. Az előzmények okán először tanulmányoztuk Dr. Márkiné Dr. Melegh
Judit, mint a TRIO-M Bt. beltagjának, a szóban forgó I. számú vegyes fogorvosi körzet
fogszakorvosának megbízási szerződését, amely szerződés 1. pontjának 3. bekezdésében
szintén szerepel Gordisa település. A szerződés tartalmát megismerve egyeztettünk a
doktornővel, aki megerősített minket abban, hogy amióta Harkányban praktizál, sosem
tartozott az említett település az ellátotti körzetébe, az mindig is Siklóshoz tartozott,
finanszírozási oldalról sem jelentkezett Gordisa település Harkányban.
A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal, tekintettel arra, hogy Gordisa település
hozzájuk tartozik, megkereste a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályát, ahol azt az információt kapták, hogy Gordisa mind a szóban
forgó siklósi körzetben, mind a harkányi I. számú vegyes fogorvosi körzetben szerepel,
utóbbiban tévesen. Fent írtakra hivatkozva a Népegészségügyi Osztály 2017. június 21.
napján kelt, BA-08/NEO/01123-4/2017 ügyiratszámú határozatában módosította a TRIÓ-M
Szolgáltató Betéti Társaság (képviseli: Dr. Márkiné Dr. Melegh Judit) 2010. január 28. napján
kelt, 473-3/2010 ügyiratszámon kiadott határozatát, amely határozat 1. számú mellékletének
11./ pontjában felsorolt ellátási körzetek (ellátotti kör) felsorolásánál törlésre került Gordisa
település.
Tekintettel arra, hogy a módosító határozatból kitűnik, hogy elírás történt, így álláspontunk
szerint nem minősül körzetmódosításnak Gordisa település törlése a rendeletből, így nem
szükséges véleményeztetési eljárást lefolytatni a vonatkozó Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet (NEFI) előtt sem.

Módosításra kerülne továbbá az I. számú vegyes háziorvosi körzet vonatkozásában a Sallai
Imre utca, amely korábbi átnevezés miatt Deák Ferenc utca néven van nyilvántartva.
Figyelemmel arra, hogy ugyanazon napirendi pont keretében két döntést szükséges hoznia a
Tisztelt Képviselő-testületnek, elsőként a rendeletmódosítás tárgyában elkészült az alábbi
hatásvizsgálat:
Előzetes hatásvizsgálat:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a alapján:
A tervezett rendelet megalkotásának társadalmi hatása: a körzetfelosztásban mutatkozó
párhuzamos szabályozás megszűnik, a rendeleti szabályozás a módosítással igazodni fog a tényleges
feladatellátáshoz és a finanszírozás lehívásához.
A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának nincs gazdasági, vagy
költségvetési hatása.
Környezeti és egészségi következménye: Nincs ilyen hatás.
Adminisztratív következmények: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Nincs ilyen hatás.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és döntsön a jelen
előterjesztés kötelező mellékletét képező rendelet módosításáról!
A rendelet módosításával egyidejűleg módosítani szükséges a Dr. Márkiné Dr. Melegh Judit
fogszakorvossal fennálló megbízási szerződésének 1. pontját is, ahonnan Gordisa település a fent írt
előzmények alapján törlésre kerül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megbízási szerződés módosításáról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Döntés Dr. Márkiné Dr. Melegh Judit, mint a TRIO-M Bt. beltagjaként működő fogszakorvossal
fennálló megbízási szerződés módosításáról.
1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja Dr. Márkiné Dr.
Melegh Judit, mint a TRIO-M Bt. beltagjaként működő fogszakorvossal fennálló megbízási
szerződésének 1. pontját. Hivatkozva a Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályának 2017. június 21. napján kelt, BA-08/NEO/01123-4/2017
ügyiratszámú határozatára, törlésre kerül az ellátási terület felsorolásból Gordisa település,
tekintettel arra, hogy Gordisa település a siklósi székhelyű, Dr. Szemerédi Katalin által ellátott
körzethez tartozik.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.

Dr. Hohner Éva
igazgatási osztályvezető

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017. (.. ..) önkormányzati rendelete
a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló
24/2016. (XI. 30.) számú rendeletének módosításáról
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az Eatv. 5. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 24/2016. (XI. 30.)
sz. önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az Ör. 6. § (2) bekezdéséből az I. számú vegyes fogorvosi körzet vonatkozásában a felsorolásból
törlésre kerül Gordisa település és a Sallai Imre utca Deák Ferenc utcára módosul az alábbiak szerint:
„I. számú vegyes fogorvosi körzet: Diósviszló, Márfa, Rádfalva, Drávaszabolcs, Drávacsehi,
Drávapalkonya községek teljes közigazgatási területe, továbbá Harkány Város közigazgatási
területéből az alábbi utcák:
Kőrösi Cs. S. utca
Mackó tanya
Malom telep
Munkácsy Mihály utca
Nevelők útja
Petőfi Sándor utca
Deák Ferenc utca
Szent István utca
Terehegyi utca
Töttösi tanya
Vasút utca”

Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Bercsényi utca
Bocskai utca
Erkel Ferenc tér
Fürdő utca
Gyöngyvirág utca
Homok utca
Klauzál utca

Záró rendelkezések
2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) 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. 06. 30. napi képviselő-testületi ülésén tárgyalta és
fogadta el.
Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2017 …hó …nap
Dr. Markovics Boglárka
jegyző

Tárgy:
Harkány
Város
Helyi
Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési
Tervének
módosítása
a
második
felülvizsgálat keretében

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30. napi ÜLÉSÉRE
9.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Banna Zoltán
igazgatási ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

82/2017. (IV.28.)

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:

Előterjesztés – 2 oldal

MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

Intézkedési terv - .. oldal

POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2017. június 30. napján tartandó
képviselő-testületi ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Program
Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Banna Zoltán igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2017. (IV. 28.) sz. határozatának elfogadásával
felülvizsgálta a 2013. szeptember 11. napján létrehozott Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A vonatkozó
kormányrendelet alapján az elkészült Program időarányos megvalósulását, alakulását folyamatos figyelemmel kell
kísérni. Erre tekintettel az önkormányzatnak 2 évente felül kell vizsgálnia a Programot, és – amennyiben az
szükséges – módosítani kell a változással érintett tartalmat.
A felülvizsgálat eredményeképp jól látható, hogy Harkány Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2014. évi
első felülvizsgálata óta a településen a Programban meghatározott célok közül néhány teljesült, néhányban pedig
jelentős előrelépés tapasztalható.
A második felülvizsgálatról készült beszámolóval egységes szerkezetbe foglalt, felülvizsgált Helyi
Esélyegyenlőségi Program megfelelő szervekhez történt továbbítását követően a Baranya Megyei Kormányhivatal
jelezte, hogy az Intézkedési Tervben a beszámolóval érintett elemekhez tartozó határozatoknak egy része lejárt
határidejű, így annak módosítását indokoltnak tartja. Az Intézkedési Terv lejárt határidejű határozatainak
módosításán túl pedig jelezni szükséges azt, hogy a Tervben kitűzött célok közül melyek valósultak meg, hol
tapasztalhatóak részeredmények, illetve melyek a még fejlesztendő területek.
A Baranya Megyei Kormányhivatal jelzésének eleget téve az iránymutatásnak megfelelő tartalommal a Program
felülvizsgálata elkészült, a lejárt határidejű határozatok módosítása több helyen szükségessé vált.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön az Intézkedési Tervben érintett változások
elfogadásáról, eleget téve a jelzésben foglaltaknak.
Határozati javaslat:
Döntés Harkány Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében eszközölt
módosítások elfogadásáról a második felülvizsgálat keretében.
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozatával úgy dönt, hogy korábban a 82/2017.
(IV.28.) sz. határozatával elvégzett felülvizsgálat tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal jelzésének
eleget téve módosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve lejárt határidejű határozatainak
határidejét, illetve lezárja a már véghez vitt, lezárult intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Harkány, 2017. június 21.

Dr. Banna Zoltán
igazgatási ügyintéző
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések:
Intézkedés címe:

I/1. Helyi adatgyűjtés a mélyszegénységben élők számának felderítésére

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Mélyszegénységben élők száma nem ismert

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövidtávú: adatgyűjtők megnevezése, körzetek felosztása 2018. február.
Középtávú: Adatok gyűjtésének megkezdése: 2018. március
Hosszútávú: Adatok összegzése: 2018. augusztus
1. Adatgyűjtő önkéntesek szervezésére felhívás
2. Az adatgyűjtők tájékoztatása, kérdőív, adatfelvételi lap összeállítása
3. Adatok begyűjtése
4. Adatok összegzése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzati dolgozók (szociális ügyintéző, stb), önkéntesek. Felelős: Jegyző

Partnerek

Diákok, nyugdíjasok, önkéntesek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

1. 2018. február
2. 2018. március
3. 2018. augusztus
Rövidtáv: 2018. februárjában legalább 5 fő (önkormányzati dolgozó vagy
önkéntes) megnevezése az adatgyűjtésre, körzetek felosztása megtörténik
Középtáv: 2018. márciusban a tájékoztató megtörténik az adatgyűjtők megkapják
a kellő információt az adatgyűjtéshez
Hosszú táv: 2018. augusztusában az adatok begyűjtése, összegzése.
Fenntarthatóság: folyamatosa nyomonkövetés
Dokumentumok: levelezések, felhívás, adatösszesítők.
Az önkéntesek nem végzik el a feladatukat. A lakosok nem szolgáltatnak adatot
szeméremből vagy szégyenérzésből. A felmérés fontosságának hangsúlyozása.
Újabb önkéntesek bevonása.

Szükséges erőforrások Elsősorban időre lesz szükség. Gépjármű, papír, toll.

Intézkedés címe:

I/2. 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
bontásban

Rövidtáv: 2018. december. A Harkányban működő vállalkozások 3-5 éven belül
várható szakképzett munkaerő-igényeinek feltérképezése
Középtáv: 2018. február. A szakképzettséget biztosító felnőttképzési intézmények
felkutatása, kapcsolatfelvétel, az álláskeresők igényeinek figyelembe vételével
átképzés, illetve szakképzés ajánlat adása az álláskeresők részére
Hosszú táv: 2018 szeptember. Álláskeresők beiskolázása, szakképzések

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. 2018. december: Vállalkozások várható munkaerőigényeinek begyűjtése
2. 2018. december: Álláskeresők szakképzési igényeinek feltérképezése
3. 2018. február: Az igényekhez felnőttképző intézmény megkeresése
4. 2018. május: Információk megadása az álláskeresői, és a munkaerő-igénylő
részére
5. 2018. szeptember: Felnőttképzés megszervezésében közreműködés
6. Felnőttképzésben részt vettek nyilvántartása

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtáv: 2018. december. A szakképzett munkaerő-igény feltérképezése
Harkányban megtörténik
Középtáv: 2018. március-szeptember. Felnőttképző intézmények megkeresése
Hosszútáv: 2018. szeptember. Szakképzések, átképzések elindulnak.
Folyamatos nyomonkövetése a folyamatnak.
Dokumentumok: Levelezések. Igényeket összesítő táblázatok.
Nem szolgáltatnak adatot a vállalkozások, vagy az álláskeresők. Az igényelt
képzésre nem találunk képzőintézményt. Az álláskeresők nem végzik el a
szakképző tanfolyamokat. A vállalkozások nem alkalmazzák őket. Minél szélesebb
körben megkeresni a felnőttképző intézményeket. Elősegíteni a felnőttképzést
harkányi helyszínen. Folyamatos nyomonkövetése a folyamatnak.

Szükséges erőforrások Munkaerő, papír, toll. Helyi átképzés esetén helyiség biztosítása.
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II. A gyermekek esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések:

II/1. Helyi adatgyűjtés a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának
felderítésére

Intézkedés címe:

INTÉZKEDÉS LEZÁRVA!
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számáról pontos képet kaptunk

és Rövidtávú: 2017. február: tájékoztatás
és Középtávú: 2017. augusztus: adatok összegzése
Hosszútávú: 2018. augusztus: intézkedés megfogalmazása

1. tájékoztatás megadása a védőnők, óvodavezető és iskolaigazgató részére a
Tevékenységek
felmérésről
(a
beavatkozás
2. begyűjtött adatok összegzése
tartalma) pontokba
3. az adatok alapján intézkedés megfogalmazása a HHH gyermekek
szedve
felzárkóztatására
Résztvevők és
felelős

Védőnők, óvodavezető, iskolaigazgató. Felelős: Polgármester, Képviselő-testület,
Jegyző

Partnerek

Védőnői Szolgálat, Harkányi Óvoda, Kitaibel Pál Általános Iskola GMOI

1. 2017. február: tájékoztatás
Határidő(k) pontokba
2. 2017. augusztus: adatok összegzése
szedve
3. 2018. augusztus: intézkedés megfogalmazása
Eredményességi
Rövidtáv: 2017. február: megtörténik a vezetők részére a tájékoztatás
mutatók és annak
Középtáv: 2017. augusztus: az adatok összegzésre kerülnek
dokumentáltsága,
Hosszútáv: 2018. augusztus: intézkedések megfogalmazásra kerülnek.
forrása
(rövid,
közép
és
Folyamatos nyomonkövetés.
hosszútávon),
valamint
Dokumentumok: adatgyűjtő lapok, táblázatok.
fenntarthatósága
Időhiány miatt a vezetőknek nem lesz elegendő idejük az adatok begyűjtésére,
Kockázatok
és
csökkentésük esetleg nem tudják delegálni a feladatot. A delegált személy nem végzi el az
adatgyűjtést. Folyamatos nyomonkövetés.
eszközei
Szükséges erőforrások Munkaerő, idő.

3

Intézkedés címe:

II/2. Igények felmérése, a szünidei, nyári étkeztetés megszervezése
INTÉZKEDÉS LEZÁRVA!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A hátrányos helyzetű gyermekek szünidei, nyári étkeztetése biztosítottá vált

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövidtáv: 2014. március. Felmérés megszervezése
és
Középtáv: 2014. június. Adatok összegzése, források felmérése
és
Hosszútáv: 2018. augusztus. Intézkedés megfogalmazása, forrás esetén
étkeztetés megszervezése)

1. Felmérés megszervezése, dolgozók bevonása.
Tevékenységek
2. Felmért adatok összegzése
(a
beavatkozás
3. Források felmérése
tartalma) pontokba
3. Intézkedések megfogalmazása (étkeztetés megszervezése)
szedve
4. Intézkedések végrehajtása
Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, védőnők, Óvodavezető, Iskola-igazgató. Felelős: Polgármester
Képviselő-testület, Jegyző

Partnerek

Védőnői Szolgálat. Harkányi Óvoda, Kitaibel Pál Általános Iskola GMOI

1. 2014. március. Felmérés megszervezése
Határidő(k) pontokba
2. 2014. június. Adatok összegzése, források keresése
szedve
3. 2014. szeptember. Intézkedés megfogalmazása, étkeztetés megszervezése
1. Felmérés megszervezése megtörtént.
Eredményességi
mutatók és annak 2. Adatok gyűjtése megkezdődött.
3. Adatok összegzése megtörtént.
dokumentáltsága,
4. Adatokból intézkedés meg lett fogalmazva
forrása
(rövid,
közép
és 5. Források feltérképzése
6. Források esetén étkeztetés megszervezése
hosszútávon),
valamint
Dokumentumok: Felmérésről táblázatok. Levelezések. Szakmai program.
fenntarthatósága
Kockázatok
Forrás hiány miatt nem megszervezhető a szünidei, nyári étkeztetése a
és
csökkentésük
gyermekeknek.
eszközei
Szükséges erőforrások Munkaerő, idő. Állami, önkormányzati, pályázati források.
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III. A nők esélyegyenlőségének érdekében tervezett intézkedések:
III/1. Igény és forrás felmérése Bölcsőde vagy családi napközi létrehozása

Intézkedés címe:

Részben megvalósult!
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

A 0-3 éves korú gyermekek nappali elhelyezésére nincs lehetőség Harkányban.

Rövidtáv: 2014. szeptember. Igények és források felmérése
és
Középtáv: 2015-2016. Források megléte esetén a bölcsőde vagy családi napközi
és
megtervezése
Hosszútáv: 2018. augusztus létrehozás, megvalósítás

1. 0-3 éves korú gyermekek nappali elhelyezésére irányuló igények felmérése.
Tevékenységek
2. Állami költségvetésben forráskeresés.
(a
beavatkozás
3. Pályázati források kezelése
tartalma) pontokba
4. Igény esetén, és forrás megléte esetén a nappali intézmény megtervezése
szedve
5. Megvalósítás
Résztvevők és
felelős

Védőnői Szolgálat, Óvoda, Önkormányzat. Felelős: Polgármester Képviselőtestület, Jegyző

Partnerek

Védőnői Szolgálat, Óvoda.

1. 2014. szeptember: Igények és források felmérése
Határidő(k) pontokba
2. 2016-ig Források megléte esetén a nappali intézmény megtervezése
szedve
3. Kivitelezés, megvalósítás, tárgyi, személyi.
Eredményességi
1. Rövidtávon: 2014. szeptember: rendelkezésre állnak az igények, az adatok
mutatók és annak
összesítve. Források felmérése (állami, önkormányzati, pályázati)
dokumentáltsága,
2. Középtáv: 2016-ig. Források megléte és igény esetén az intézmény
forrása
megtervezése
(rövid,
közép
és
3. Hosszútáv 2018-ig. Megvalósítás
hosszútávon),
valamint
Dokumentumok: igényt összesítő táblázatok. Tervek.
fenntarthatósága
Kockázatok
Nincs igény. Igény esetén nincs forrás. Forrás esetén nincs megfelelő személyzet.
és
csökkentésük
További források kezelése.
eszközei
Szükséges erőforrások

Felméréshez munkaerő, idő. Megvalósításhoz állami, önkormányzati, pályázati
forrás. Tárgyi, személyi feltételek biztosítása.
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Intézkedés címe:

III/2. 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
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rövidtáv: 2014. decemberig: Együttműködés kialakítása a Rendőrséggel
Középtáv: 2016. decemberig: Látens esetek felderítése, gyűjtése
Hosszútáv: 2018. augusztusig. Intézkedési terv készítése a családon belüli erőszak
visszaszorítására, a nők védelmére.
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 belüli
erőszak visszaszorítására, a nők védelmére.

Résztvevők és
felelős

Rendőrök, háziorvosok, védőnők. Felelős: Polgármester, Képviselő-testület,
Jegyző

Partnerek

Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Rendőrőrs.

1. 2014. december: Együttműködés kialakítása
Határidő(k) pontokba 2. 2016. decemberig: Látens esetek felderítése, gyűjtése
3. 2018. augusztusig: Intézkedési terv készítése a családon belüli erőszak
szedve
visszaszorítására, a nők védelmére.
Eredményességi
mutatók és annak Rövidtávú: Együttműködés létrejötte
Középtávú: Esetek felderítése, gyűjtése
dokumentáltsága,
Hosszútávú: Intézkedési terv elkészítése
forrása
(rövid,
közép
és
Dokumentumok: együttműködés tárgyában levelezések. A rendőrség jelentései.
hosszútávon),
Intézkedési terv.
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük Ha a látens esetek nem felderíthetők. A nők nem együttműködők.
eszközei
Szükséges erőforrások Munkaerő, idő.
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IV. Az idősek esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések:
Intézkedés címe:

IV./1 Igények és önkormányzati források felmérése idősek nappali ellátása
telephelyének létrehozására

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs az idősek nappali ellátásának telephelye

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövidtáv: 2014. december: Igények és források felmérése
Középtáv: 2016. december Igények és források esetén a telephely megtervezése
Hosszútáv: 2018. augusztus. Telephely létrehozása, működtetése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Igények felmérése az idősek körében.
2. Források felmérése az állami, önkormányzati költségvetésben
3. Pályázati források keresése
4. Források és igény esetén a telephely megtervezése
5. A telephely létrehozása
5. Működtetése, tárgyi, személyi feltételek biztosítása

Résztvevők és
felelős

Nyugdíjas Klub vezetője, pénzügyi osztályvezető, műszaki osztályvezető. Felelős:
Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző

Partnerek

Nyugdíjas Klub, Önkormányzat.

Határidő(k) pontokba
szedve

1. 2014. december. Igények és források felmérése
2. 2016. december. Telephely megtervezése
3. 2018. augusztus. Telephely létrehozása, működtetése

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtáv: Igények felmérése, és források kutatása megtörténik.
Középtáv: Források megléte esetén tervezés megtörténik.
Hosszútáv: Kivitelezés, a telephely létrehozása, működtetése
Dokumentumok: Igényeket rögzítő lapok. Tervek.
Ha nincs forrás a telephely létrehozására meglévő igény esetén. Pályázati
források keresése

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő. Állami, önkormányzati, pályázati forrás.
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Intézkedés címe:

IV/2. Igények és források felmérése az idősek foglalkoztatását támogató
programokra

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs idősek foglalkoztatását támogató program

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövidtáv: 2014. december. Igények felmérése
Középtáv: 2015. december. Programok, foglalkoztatók feltérképezése
Hosszútáv: 2018. augusztus. Programok elindulása, idősek foglalkoztatása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Idősek igényeinek felmérése.
2. Foglalkoztatók igényeinek felmérése
3. Igényekhez programok, foglalkoztatók feltérképezése, és fordítva
4. Információ biztosítása

Résztvevők és
felelős

nyugdíjasok, nemzetiségi önkormányzatok tagjai. Felelős: Polgármester,
Képviselő-testület, Jegyző

Partnerek

Nyugdíjas Klub, Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzatok. Harkányi
Kulturális és Sportközpont.

Határidő(k) pontokba
szedve

1. 2014. december. Igények felmérése
2. 2015. december. Programok, foglalkoztatók felmérése
3. 2018. augusztus. Programok elindulása, idősek foglalkoztatása

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtáv: igények felmérése megtörténik
Középtáv: Programok, foglalkoztatók felmérése megtörténik
Hosszútáv: Programok elindulása, idősek foglalkoztatása
Dokumentum: az igényeket rögzítő lapok. Levelezések.
Nincs igény a foglalkoztatásra. Nincsenek időseknek szóló programok. Minél
szélesebb körben keresni a lehetőségeket.

Szükséges erőforrások Munkaerő, idő, kapcsolatok.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében tervezett intézkedések:
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Intézkedés címe:

V/1. Pályázati források keresése a középületek akadálymentesítésére

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A közintézmények nem akadálymentesítettek

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Pályázati források keresése
2. Meglévő források esetén a közintézmények akadálymentesítésének
megtervezése
3. Akadálymentesítés

Résztvevők és
felelős

Pénzügyi osztályvezető, Műszaki Osztályvezető, pályázatírók. Felelős:
Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző

Partnerek

Pályázatíró szervezetek.

Határidő(k) pontokba
szedve

1. 2015. február. Források keresése
2. 2016. szeptember. Akadálymentesítés megtervezése forrás esetén
3. 2018. augusztus. Akadálymentesítés

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtávú: 2015. február. Források keresése
Középtávú: 2016. szeptember. Meglévő források esetén a közintézmények
akadálymentesítésének megtervezése
Hosszútáv: 2018. augusztus. Közintézmények akadálymentesítése

Rövidtáv: Minél több pályázati lehetőség felkutatása
Középtáv: Tervek elkészülte
Hosszútáv: Akadálymentesítés
Dokumentum: tervek.
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. Tárgyalások kezdeményezése a Pannon Volán Zrt. vezetőségével
INTÉZKEDÉS LEZÁRVA!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A távolsági autóbuszokon nincs alacsony padlójú, vagy ilyen rámpával
felszerelt autóbusz

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövidtávon: kapcsolatfelvétel a Pannon Volán Zrt. képviselőivel
Középtávon:
Pannon
Volán
lehetőségeinek
megismerése
(van-e
mozgáskorlátozottak közlekedését könnyítő buszuk, Harkányt érintő
közlekedésre forgalomba tudják-e állítani)
Hosszútávon: mozgáskorlátozottak közlekedését támogató, Harkányt érintő
autóbuszjáratok forgalomba állítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

1. Kapcsolatfelvétel a Pannon Volán Zrt. képviselőivel
2. Pannon Volán lehetőségeinek megismerése
3. Mozgáskorlátozottakat támogató autóbuszjáratok forgalomba állításának
szorgalmazása

Résztvevők és
felelős

Jegyző, Képviselő-testület, Polgármester, Képviselő-testület, Jegyző

Partnerek

Pannon Volán Zrt.

Határidő(k) pontokba
szedve

1. Kapcsolatfelvétel a Pannon Volánnal 2014. febr. 28-ig.
2. Tárgyalások lefogytatása 2014. május 31.-ig.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Rövidtáv: Kapcsolatfelvétel megtörténik.
Középtáv: Létrejönnek a tárgyalások.
Hosszútáv: Megoldások keresése, akadálymentesített autóbuszok járatba állítása
Dokumentum: a tárgyban folyt levelezések, tárgyalásról emlékeztető.
Ha nem történik meg a kapcsolatfelvétel, vagy nem zajlanak tárgyalások. Ha
nincs forrása a Pannon Volánnak akadálymentesített buszok beállítására.

Szükséges erőforrások Munkaerő.

2. Összegző táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelethez
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Intézkedé
s
sorszáma

A

B

C

D

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

G

H

I
J
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításána eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
k határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

I/1. Helyi
A
Szolgáltatástervezé
adatgyűjtés a
Mélyszegénységbe mélyszegénységbe
si Koncepció,
mélyszegénységben n élők száma nem n élők
településrendezési
élők számának
ismert
nagyságrendjének
terv
felderítésére
megismerése

Az álláskeresők
nagy mértékben
I/2. Felnőttképzési, szakképzetlenek,
átképzési
az ő részükre
2
lehetőségek
felnőttképzési,
feltérképezése
átképzési
lehetőségek
feltérképezése
II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

II/1. Helyi
adatgyűjtés a
halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek
számának
felderítésére

A szakképzetlen
álláskeresők
képzése,
munkaerő-piaci
esélyeiknek
növelése

Nemzeti
Felzárkóztatási
Stratégia

Nem rendelkezünk A HHH gyermekek,
"Legyen Jobb a
pontos adatokkal a és családjaik
gyerekekenek"
HHH harkányi
felzárkóztatásának
Nemzeti Stratégia
gyerekek számáról. segítése

A hátrányos
helyzetű
II/2. Igények és
gyermekek
források felmérése a
szünidei, nyári
2
szünidei, nyári
étkeztetése nem
étkeztetés
biztosított, a
megszervezésére
gyermekéhezés
megszüntetése
III. A nők esélyegyenlősége

Adatgyűjtéssel a
mélyszegénységben
Jegyző
élők számának
megismerése

2018.08.29.

legalább 5
adatgyűjtő,
információk az gépjármű,
adatgyűjtéshez, papír, toll,
adatok
hománerő
begyűjtése,
összegzése

Munkaerő-igények
felmérése,
álláskeresők
igényének felmérése,
Polgármester2018.08.29.
felnőttképzési,
szakképzési
lehetőségek
felkutatása

Csökkenő
Humánerőmunkanélküliség,
forrás, tárgyi
emelkedik a
eszközök,
szakképzettek
helyiség.
száma.

Adatok begyűjtése,
összegzése,
intézkedések
megfogalmazása

2014.
augusztusra az
adatok
rendelkezésre
Humánerőállnak,
forrás
szeptemberben
intézkedések
megfogalmazva

A gyermekéhezés
Felmérés, adatok
Legyen jobb a
megszüntetése, a
összegzése, források
gyerekeknek
mélyszegénység
keresése, étkeztetés
Nemzeti Stratégia
felszámolása
megszervezése

Polgármester
, Képviselő2016.08.29.
testület,
Jegyző

Polgármester Intézkedés
, Képviselő- lezárva.
testület,
Felmérés
Jegyző
megtörtént.

folyamatos
nyomonköveté
s

folyamatos
nyomonköveté
s, részben
megvalósult

Intézkedés
lezárva.
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Intézkedé
s
sorszáma

1

A

B

C

D

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

G

I
J
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításána eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
k határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

Igények és források
felmérése. Források
A 0-3 éves korú
megléte esetén a
III/1. Igény és forrás
Polgármester
gyermekek nappali Megkönnyíteni a Nemzeti Társadalmi nappali inétézmény
felmérése Bölcsőde
, Képviselelhelyezésére
nők visszatérését a Felzárkóztatási
megtervezése,
2018.08.29.
vagy családi napközi
testület,
nincs lehetőség
munkaerő-piacra. Stratégia
kivitelezés,
létrehozása
Jegyző
Harkányban
megvalósítása, tárgyi,
személyi feltételek
biztosítása.

A nőket ért
erőszak körében
ismertté vált
esetek száma
nagyon alacsony a
III./2
lakosság számához
Együttműködést
A családon belüli
viszonyítva.
2
létrehozni a
erőszak
Előfordulhat, hogy
családon belüli
megszüntetése
ennél jóval
erőszak felderítésére
magasabb a látens
családon belüli
erőszakos
cselekmények
száma.
IV. Az idősek esélyegyenlősége
Tevékeny időskor
IV/1. Igények és
lehetőségének
önkormányati
Nincs az idősek
biztosítása, az
1
források felmérése ellátásának
idősek szociális
idősek nappali
telephelye
ellátásainek
ellátása
fejlesztése

H

Igények
összesítése.
Források
rendelkezésre
állása. Tervek
Humánerőelkészülte. Tárgyi,
forrás.
személyi
Pénzügyi
feltételek
forrás.
biztosítása.
Nappali
intézmény
működésének
beindítása

Pénzügyi forrás
folyamatossága
, részben
megvalósult

Együttműködés
kialakítása a
Rendőrséggel, látens
EU 2020 stratégia esetek felderítése,
gyűjtése, intézkedési
terv készítése a nők
védelmére

Polgármester
, Képviselő2018.08.29.
testület,
Jegyző

Egüttműködés
létrejötte. Adatok
Humánerőrendelkezésre
forrás.
állása. Intézkedés
megfogalmazása.

folyamatos
nyomonköveté
s

Igények,források
felmérése, pályázati
Szociális
források keresése.
Szolgáltatástervezé
Forrás megléte
si Koncepció
esetén telephely
megtervezése,

Polgármester
, Képviselő2018.08.29.
testület,
Jegyző

Igények,források Humánerő
felmérése,
forrás,
pályázati források pénzügyi
keresése. Forrás forrás,
megléte esetén szakképzett
telephely
munkaerő,

Folyamatos
forrás megléte.
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dokumentumokkal

telephelyének
létrehozására

E

F

G

I
J
Az intézkedés
megvalósításáho
Az intézkedés
Az intézkedés
z szükséges
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításána eredményességét
erőforrások
eredményeinek
felelőse
k határideje mérő indikátor(ok)
(humán,
fenntarthatósága
pénzügyi,
technikai)

létrehozása, nappali
intézmény
működtetése, tárgyi,
személyi feltételek
biztosítása.

IV/2. Igények és
Idősek igényeinek
Nincs a
Tevékeny időskor Nemzeti Társadalmi
források felmérése
felmérése,
településen idősek biztosítása,
Felzárkóztatási
az idősek
lehetőségek
2
foglalkoztatását, a foglalkoztatást
Stratégia, Szociális
foglalkoztatását
felmérése a
tevékeny időskort elősegítő
Szolgáltatástervezé
támogató
foglalkoztatásra,
támogató program programok
si Koncepció
programokról
tevékeny időskorra.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
V/1. Pályázati
Nemzeti Társadalmi
A fogyatékkal élők
Források keresése,
források keresése a A közintézmények
Felzárkóztatási
életének,
akadálymentesítés
1
középületek
nincsenek
Stratégia, Szociális
életkörülményeine
megtervezése,
akadálymentesítésér akadálymentesítve
Szolgáltatástervezé
k javítása
akadálymentesítés
e
si Koncepció
Kapcsolatfelvétel a
Pannon Volán Zrt.
A távolsági
vezetőségével.
V/2. Tárgyalások
autóbuszjáratokon
Pannon Volán
A fogyatékkal élők Nemzeti Társadalmi
kezdeményezés a nincs alacsony
lehetőségeinek
2
életkörülményeine Felzárkóztatási
Pannon Volán Zrt. padlójú vagy ilyen
megismerése.
k javítása
Program
vezetőségével
rámpával felszerelt
Mozgáskorlátozottak
autóbusz.
at támogató
autóbuszok
forgalomba állítása

H

megtervezése,
létrehozása,
nappali
intézmény
működtetése,
tárgyi, személyi
feltételek
biztosítása.

tárgyi
feltételek.

Polgármester
, Képviselő2018.08.29.
testület,
Jegyző

Igények megléte,
lehetőségek
megléte. Idősek
foglalkoztatása.

Humánerő
forrás.
Pénzügyi
forrás

Polgármester
, Képviselő2018.08.29.
testület,
Jegyző

források megléte, Humánerő
tervek megléte, forrás.
akadálymentesíté Pénzügyi
s
forrás.

Intézkedés
Polgármester lezárva, mert
, Képviselő- közlekednek
testület,
alacsony
Jegyző
padlójú buszok
Harkányban.

folyamatos
nyomonköveté
s

Intézkedés
lezárva

13

14

Tárgy: Tenkesalja Kommunális, Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. v.a. végelszámolása
Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30. napi ülésére
10.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Baksai Endre Tamás, polgármester

Dr. Markovics Boglárka, jegyző

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

Tárgyalja a 2017.06.30-i ülésén
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

63-67/2016. (III.31.) sz. határozatok

határozat

Egyszerű többség
4 oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. június 30. napján tartandó rendes
képviselő-testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tenkesalja Kommunális, Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. v.a.
végelszámolása
ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy az Önök előtt is ismert, a képviselő-testület a tavalyi évben több határozatot is hozott az egykori
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát , annak megszűnését követően többek között Harkány
Város Önkormányzatának tulajdonát képező Tenkesajla Nonprofit Közhasznú Kft. jogutód nélküli
megszüntetésének érdekében az alábbi tartalommal:
63/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. jogutód nélküli megszűnéséről
szóló utólagos jóváhagyás
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester szavazatával
támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése által
3/2016. (III.11.) számon az alábbi tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése elhatározta a társaság jogutód nélküli
megszűnését 2016. május 1. napjával. A jogutód nélküli megszűnés
módja: végelszámolás.
A társaság taggyűlése felhívta az ügyvezetőt, hogy a végelszámolás
megindítását követő 30 napon belül, a végelszámolás kezdetét
megelőző nappal, 2016. április 30-i fordulónappal készítse el a
társaság tevékenységét záró beszámolóját, és végezze el továbbá a
Ctv. 98.§ (3) bekezdésben foglalt, valamint számviteli, adóügyi és
egyéb jogszabályok által előírt egyéb feladatokat, és a beszámolót,
illetve egyéb okiratokat, valamint a társaság iratanyagát a
végelszámolónak legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától
számított 30. napon, azaz 2016.05.31. napján adja át.
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű
64/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének
visszahívásáról és a végelszámoló kiválasztásáról szóló utólagos
jóváhagyás
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester szavazatával
támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése által
4/2016. (III.11.) számon az alábbi tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése visszahívta tisztségéből a végelszámolásra
tekintettel 2016. 03.11. napján, 2016.05.01. napjával kezdődő
hatállyal Erdős János Levente (an: Baranyai Zsuzsanna) 7800 Siklós,
Zenthe Ferenc tér 56. szám alatti lakos ügyvezetőt és 2016.03.11.
napján, 2016.05.01. napjával kezdődő hatállyal a végelszámolás

jogerős befejezéséig végelszámolónak választotta a VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097
Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Cg.01-10-044074) által
jelölt Weintraut József (szül.: Mohács, 1953. június 27., an.: Pöppl
Gizella, adóazonosító jele: 8315883100) 7623 Pécs, Köztársaság tér
6. II/8. szám alatti lakost végelszámolónak önálló aláírási és
képviseleti joggal, 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint + ÁFA, azaz
bruttó 127.000,- Ft, azaz százhuszonhétezer forint megbízási díj
fejében
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű
65/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft.
megváltoztatásáról szóló utólagos jóváhagyás

új

cégnevének

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester szavazatával
támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése által
5/2016. (III.11.) számon az alábbi tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése a végelszámolásra tekintettel megváltoztatta a
társaság nevét, a társaság új cégneve: Tenkesalja Kommunális,
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt”,
rövidített neve: Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. ”v.a.”

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű
66/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésmódosításáról szóló utólagos jóváhagyás
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester szavazatával
támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése által
6/2016. (III.11.) számon az alábbi tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése elfogadta a 2016. március 11-én kelt társasági
szerződés-módosítást, mellyel a korábbi döntések által meghatározott
módosítások kerültek átvezetésre.
Felelős:Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű
67/2016.(III.31.) sz. Önkormányzati hat.:
A Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás költségének
rendelkezésre bocsátásáról szóló utólagos jóváhagyás
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagos
jóváhagyását adja Baksai Endre Tamás polgármester szavazatával
támogatott, a Tenkesalja Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése által
7/2016. (III.11.) számon az alábbi tartalommal hozott határozathoz:
A társaság taggyűlése önkéntes pénzeszközátadás keretében bruttó
200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget bocsátott a
végelszámolás megindulását megelőzően, legkésőbb 2016.04.29.
napjáig a társaság rendelkezésére az alábbiak szerint:
Amennyiben Siklós Város Önkormányzata a taggyűlést követően a
fenti költségviseléshez hozzájárul, úgy a négy tag vállalja, hogy
egyenlő arányban, fejenként bruttó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint

összeget a társaság bankszámlájára a megjelölt határidőig átutal.
Amennyiben Siklós Város Önkormányzata nem vállalja a ráeső
hozzájárulás megfizetését, úgy Villány Város Önkormányzata bruttó
100.000,- Ft, azaz bruttó egyszázezer forint megfizetésével járul
hozzá a végelszámolással kapcsolatban felmerült költségek
viseléséhez, Harkány Város Önkormányzata és Beremend
Nagyközség Önkormányzata pedig bruttó 50-50.000,- Ft-ot, azaz
ötven-ötvenezer forintot bocsát a társaság rendelkezésére a leírtak
szerint.
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
Határidő: Értelemszerű

A Tenkesalja Kommunális, Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
„végelszámolás alatt” (7800 Siklós, Köztársaság tér 8., adószáma: 14440492-1-02) 2016.05.01. napjával
indult, jelenleg is folyamatban lévő végelszámolási eljárásában 2017.04.26. napján taggyűlés került
megtartásra, melyre a végelszámoló beterjesztette a társaság 2017.03.31.-i fordulónappal készült
végelszámolási zárómérlegét és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, valamint a vagyonfelosztási
javaslatot. A közös tulajdonú üzletrészek tulajdonosainak képviseletére jogosult Beremend Nagyközség
Önkormányzata, Harkány Város Önkormányzata, Siklós Város Önkormányzata és Villány Város
Önkormányzata képviselői a mellékelt taggyűlési jegyzőkönyvben foglaltak szerint az alábbi fő
kérdésekben határoztak:
1. elfogadásra került a végelszámolási zárómérleg, vagyonfelosztási javaslat és végelszámolási
zárójelentés és a tagok felhatalmazták a végelszámolót, hogy a fennmaradó bruttó 126.000,- Ft
összeget (mint társasági vagyont) a korábban megkötött megbízási szerződés alapján – mint
végelszámolói díjat – utalja át a Vectigalis Zrt. bankszámlájára; egyéb vagyonelem nem maradt
a társaságban, így annak felosztásáról nem kellett a tagoknak döntést hozniuk;
2. a társaság cégnyilvántartásból való jogerős törlését követően a végelszámoló által átadásra
kerülő iratanyag megőrzési helyeként Villány Város Önkormányzatának székhelyét (7773
Villány, Fő tér 1.) határozták meg;
3. a tagok képviselői kérik a Cégbíróságtól a társaság cégnyilvántartásból való törlését, egyúttal a
végelszámoló képviseletében eljáró Weintraut József lemondását a jogerős törlés napjával
elfogadták.
A Pécsi Törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelem mellékleteként a hivatkozott iratok
benyújtásra kerültek, azonban a Cégbíróság Cg. 02-09-072961/56. számon 2017.06.01. napján
kibocsátott, a végelszámoló által 2017.06.02. napján kézhez vett végzésében a tagönkormányzatok
képviselő-testületeinek a társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetése és a
cégnyilvántartásból való törlése iránti kérelem tárgyában hozott határozatai kivonatainak pótlólagos
csatolására hívta fel a társaságot, 30 napos határidőt szabva a hiánypótlás teljesítésre. A felhívást
tartalmazó végzés az előterjesztéshez mellékelve.
A leírtakra figyelemmel – noha a taggyűlés és az ott megjelent, döntéshozatalra felhatalmazott tagi
képviselők már döntést hoztak a tárgyban – szükségessé vált a tisztelt Képviselő-testület döntése is,
mely nélkül a végelszámolási eljárás nem fejezhető be és a társaság törlésére nem kerülhet sor.
Kérem ezért a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tenkesalja Kommunális, Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (7800 Siklós, Köztársaság tér 8.,

adószáma: 14440492-1-02) társaság végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséről és a
cégnyilvántartásból való törléséről szíveskedjenek döntést hozni.
Harkány, 2017. 06. 26.
Baksai Endre Tamás
polgármester

Határozati javaslat:
Tenkesalja Kommunális, Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. v.a. végelszámolása
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tenkesalja Kommunális, Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (7800 Siklós, Köztársaság
tér 8., adószáma: 14440492-1-02) 2017.04.26. napján megtartott taggyűlésén a végelszámolási
zárómérleg, vagyonfelosztási javaslat és végelszámolási zárójelentés elfogadása, valamint a társaság
cégnyilvántartásból való törlése iránti kérelem benyújtása tárgyában hozott határozatokat megerősítve
és jóváhagyva, tulajdonosként és képviseletre jogosult tagként az alábbi döntést hozta:
Harkány Város Önkormányzata meg kívánja szüntetni a társaságot, ezért a Képviselő-testület kéri a
végelszámolási eljárás befejezését és a Tenkesalja Kommunális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” cégnyilvántartásból való törlését.
A Képviselő-testület felkéri dr. Markovics Boglárka jegyzőt, hogy gondoskodjon a jelen határozatról
készült kivonatnak a lent megadott határnapig a végelszámolóhoz történő eljuttatásáról, az iratnak a
Pécsi Törvényszék Cégbíróságához, a Cégbíróság által Cg. 02-09-072961/56. számon kibocsátott
végzésben szereplő hiánypótlási felhívásra való benyújtása végett.
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester
dr. Markovics Boglárka jegyző
Határidő: 2017.06.30.

Tárgy: Döntések „Az 1818/2016 (XII.22)
Kormányhatározatban
meghatározott
fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési
szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban
Melléklet: Bíráló Bizottság döntési javaslata,
tájékoztató az ajánlat érvénytelenségéről

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. június 30. napi ülésére
11.) 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
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:
TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

határozat

egyszerű többség
2 oldal előterjesztés
Ajánlati tájékoztató 11 oldal

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. június 30. napján tartandó képviselőtestületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntések „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban
meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint ahogyan Önök előtt ismert, Harkány Város Önkormányzata a Kbt. 113. § (1) bekezdéses szerinti,
összefoglaló tájékoztató hirdetmény közzétételével induló, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017.
május 17-én „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési
támogatáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyban.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő 2017. május 29-én 11.00 órakor lejárt. A
közbeszerzési eljárásban két ajánlat érkezett be. Ajánlattevők: a FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt.
(8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.) és a Perfektum Mérnöki Kft. és Zala Art Kft. közös ajánlattevők (Vezető
tag: Perfektum Mérnöki Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Perc u. 2.); Tag: Zala Art Kft. (Székhely: 8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. út 12-14.))
Az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság az ajánlatokat ellenőrizte, egy alkalommal sor került
hiánypótlás kibocsátására, illetve nem egyértelmű kijelentések tisztázására. A közbeszerzési eljárás
során szükségessé vált köztes döntéshozatal.
A fentiekre tekintettel javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékleteként
megküldött „Tájékoztató az ajánlat érvénytelenségéről” című dokumentumban, valamint a Bíráló
Bizottság 2017. június 30-án 10.30 perckor meghozott döntési javaslatában foglaltakra tekintettel az
alábbi döntéseket hozza meg:

1. Határozati javaslat
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Perfektum Mérnöki
Kft. és Zala Art Kft. közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat érvénytelenségéről
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1818/2016. (XII.22) Korm.
határozattal biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás felhasználása keretében a tervező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a Perfektum Mérnöki Kft. és Zala Art Kft. közös
ajánlattevők által benyújtott ajánlat a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1)
bekezdés d) és e) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.

2. Határozati javaslat
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz
kapcsolódó tervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdésének alkalmazásáról és az alkalmasság igazolását
követően meghozandó döntésekről
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1818/2016.(XII.22) Korm.
határozattal biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás felhasználása keretében a tervező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt. által benyújtott
ajánlata a benyújtott hiánypótlást követően érvényes, így sor kerülhet a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívás kibocsátására. Amennyiben a FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt. a Kbt. 69. § (4) bekezdése
alapján történő felhívásra a kért dokumentumokat hiánytalanul, az előírt tartalommal benyújtja, úgy
ajánlata érvényes, a FORMA Tervező és Fővállalkozó Zrt. pedig egyben a közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevője lesz.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.

Határozati javaslat
Elvi szándék megfogalmazásáról

1.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete egy Harkányban létesítendő
szállodaépítési beruházás megvalósítása érdekében a jelenleg hatályban lévő
településrendezési tervet figyelembe véve nem zárkózik el egy olyan tartalmú szerződés
későbbi megkötésétől, amelynek keretében a tulajdonában álló 2370/18 hrsz-ú ingatlanból
kb.1500 m2-t, a 2367/2 hrsz-ú, a 2366/79 hrsz-ú, a 2373/22 hrsz-ből kb.1500 m2 terület
valamint vízrendezési felülvizsgálatot követően - amennyiben megszüntetésre kerülhet - a
2365/10 hrsz-ú csatorna ingatlanok vonatkozásában a jövőben a mindenkor hatályos törvényi
és helyi rendeleti előírások betartása mellett terület-csere szerződést kössön.
2.) A képviselő-testület egyidejűleg rögzíti, hogy a szerződés tényleges megkötéséről és annak
feltételeiről csak az összes tény és körülmény, valamint az érintett ingatlanok teljes körű
értékbecslésének rendelkezésre állását követően tud döntést hozni.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester

