Jegyz könyv
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének
2013. március 25.-én (hétf ) 17.00 órai kezdettel megtartott Alakuló Ülésér l.

Az ülés helye: M vel dési Ház, 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a.
Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester, Hazenauer György, Hajdú Gábor, Kerécz
Tamás Poller Roland, Kiss-Kálmán Éva, Vargáné Kovács Mária képvisel k
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz
Dr. Milosevits Gyula HVB elnök
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Papp Zsuzsanna igazgatási osztályvezet
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyz könyvvezet
Kb. 80 f lakosság

Dr. Imri Sándor polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött a mai ünnepi
ülésünkre. Átadom a szót jegyz úrnak.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Alakuló ülésen veszünk részt, felkérem a választási
bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét, ezt követ en a képvisel -testület
és a polgármester úr is leteszi az esküt, majd polgármester úr fogja vezetni az ülést.

1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményér l
El terjeszt : Dr. Milosevits Gyula helyi választási bizottság elnöke

Dr. Milosevits Gyula HVB elnöke: Üdvözlöm a megjelenteket. Szeretném ismertetni, hogy az
id közi önkormányzati választáson Harkány város lakossága kiket választott meg
polgármesternek és képvisel knek. Hat személy az, aki a polgármesteren kívül a képvisel testületet alkotja. Els helyen végzett 764 szavazattal Hazenauer György független jelölt, 673
szavazattal Hajdú Gábor István független jelölt, 584 szavazattal Kerécz Tamás független
jelölt, 537 szavazattal Vargáné Kovács Mária független jelölt, 488 szavazattal Kiss-Kálmán
Éva FIDESZ jelölt, 396 szavazattal Poller Roland független képvisel jelölt.
Dr. Imri Sándor polgármester úrnak és a megválasztott képvisel -testület tagjainak a magam
nevében eredményes munkát kívánok.

2.) A megbízólevelek átadása, tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségr l, a
polgármester és az önkormányzati képvisel k eskütétele
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El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Megjegyezném még, hogy a harkányi választópolgárok 49
%-a jelent meg a választáson, ez egy nagyon jó eredménynek mondható. Gratulálok a
harkányi polgároknak, hogy aktívan részt vettek ezen a választáson. Még egyszer szeretném
megköszönni a szavazatszámláló bizottsági tagok munkáját.
A megválasztott képvisel -testületi tagok majd Dr. Imri Sándor polgármester úr leteszik az
esküt.
Dr. Milosevits Gyula HVB elnöke átadja a megbízóleveleket.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A megválasztott önkormányzati képvisel knek,
polgármesternek vagyonnyilatkozatot kell tenniük, ennek érdekében kiosztjuk azokat a
nyomtatványokat, amiket 30 napon belül le kell adnia a hivatalba.
Dr. Imri Sándor polgármester: Megállapítom, hogy a képvisel -testület teljes létszámmal
jelen van, a testület határozatképes. Javaslom jegyz könyv hitelesít nek Vargáné Kovács
Máriát és Hajdú Gábor. Kérem a testületet err l szavazzunk.
Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képvisel -testület (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan Vargáné Kovács Mária és Hajdú Gábor
képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek.

Dr. Imri Sándor polgármester: A képvisel társaimmal megbeszélve, javaslom, hogy a
következ testületi ülésre, melyre csütörtökön kerülne sor a kiküldött meghívóban szerepl
8.), 9.) és 10.) napirendi pontot vegyük le a napirendr l és a következ ülésen tárgyaljuk meg.
Ezzel a módosítással javaslom a napirendi pontok elfogadását. Szavazásra teszem.
A Képvisel -testület egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi
napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményér l
El terjeszt : Dr. Milosevits Gyula helyi választási bizottság elnöke
2.) A megbízólevelek átadása, tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségr l, a
polgármester és az önkormányzati képvisel k eskütétele
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz
3.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz
4.) A polgármesteri program ismertetése
El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester
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5.) Alpolgármester választása titkos szavazással, valamint az alpolgármester eskütétele
El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester
6.) Alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester
7.) A szervezeti és m ködési szabályzatról szóló rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester

3.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A törvény azt mondja, hogy az el
id szak lezárult, új
választás következtében egy új polgármesteri jogviszony jön létre az önkormányzattal.
Ilyenkor a képvisel -testületnek újra meg kell állapítani a polgármester tiszteletdíját, erre
írásban el terjesztést készítettünk. A polgármesterek jogállásáról szóló törvény meghatározza,
hogy mekkora illetmény állapítható meg a polgármesternek. Harkányban a törvény adta
keretek közt már 8 éve 483.000.- Ft-ban van megállapítva a polgármester bruttó illetménye. A
köztisztvisel i illetményalap 38.650.- Ft 11-szerese lehet a minimum illetmény,12,5-szerese a
maximum illetmény, mi továbbra is a maximumot javasoljuk elfogadásra. Korábban voltak
olyan el írások, hogy ezt a napirendi pontot a korelnök terjesztette el , most az új
Magyarország Önkormányzatairól szóló törvény értelmében már nincs ilyen el írás. Erre
ezért a hivatalt vezet jegyz tesz javaslatot.
Kerécz Tamás: A korelnök én vagyok, valóban hivatalosan nincsen teend m, de konzultálva a
képvisel társaimmal e napirend kapcsán néhány dolog ismertetésére kértek fel. A képvisel testület nem fog javadalmazásra igényt tartani a korábbi gyakorlatnak megfelel en. Úgy
gondoljuk, hogy a város elég nagy bajban van. Azt is gondoljuk, hogy mindent el kell
követnünk annak érdekében, hogy az elkötelezettségünkön túl is kimutassuk érdekeltségünket
abban, hogy a város gazdálkodása és jöv képe pozitívan alakulhasson. Mindezeket
figyelembe véve támogatjuk azt a gondolatot, hogy a polgármester úr számára a maximálisan
adható jövedelem kerüljön meghatározásra, azonban a jelen ülésen a 11-szeres szorzónak a
megvalósítását kezdeményezném azzal, hogy a költségvetés végrehajtásának szeptemberi
állapotát figyelembe véve, annak sikere esetén a 12,5-szeres szorzót visszamen legesen meg
kívánja szavazni a képvisel -testület amennyiben erre a város gazdasági helyzete erre
lehet séget ad. Korábban többször vita tárgya volt, hogy a képvisel k költségtérítése hogyan
alakul, ugyanez vonatkozik a polgármesterre is. Az a meggy désünk, hogy a tételes
elszámolás lehet az, ami megalapozhat egy gondos gazdálkodást a képvisel k esetében és
ugyanezt javasoljuk alkalmazni a polgármester esetében is. Azt gondoljuk, hogy egy korrekt,
hasznos együttm ködés fog tudni kialakulni a jöv ben.
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Hajdú Gábor: Ismerve az el
polgármester illetményét.

évek gazdálkodását, szerintem tegyük szavazásra a

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az írásos el terjesztés arra nem tért ki, hogy az általunk
javasolt polgármesteri maximális illetmény a 2013. évi költségvetési rendeletünk tartalmazza,
erre fedezet van, ez vállalható. A korábbi gyakorlat azt volt, hogy a képvisel -testület
költségátalányt állapított meg a polgármester részére. Erre vonatkozóan vannak arra
kimutatások, hogy már az elmúlt két évben jelent s összegek kerültek megtakarításra.
Elhangzott egy módosító indítvány Kerécz Tamástól, kérem a képvisel -testületet, hogy a
módosító indítványról szavazzon.
A Képvisel -testület (4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) szavazati aránnyal Kerécz Tamás
módosító indítványát elfogadta.

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az eredeti el terjesztést ezzel a módosítással módosult. A
költségtérítés esetében felkérem Kerécz Tamást, hogy fogalmazza meg a módosító
indítványát.
Kerécz Tamás: Az általam el terjesztett javaslat a tételes költségelszámolásról szól, számlával
kell igazolni a költséget.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az eredeti el terjesztés ezzel a módosítással kerül
szavazásra. Kérem, hogy külön szavazzunk a polgármester illetményér l és költségtérítésér l
is.
A Képvisel -testület (4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint
döntött:
33/2013.(III.25.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete Dr. Imri Sándor polgármester
illetményét 2013. március 16. napjától a
köztisztvisel i illetményalap (38.650,-Ft) és a
Pttv. 3. §. (2) bekezdése alapján adható 11
szorzószám szorzatában, bruttó 425.150,- Ft/hó
összegben állapítja meg.
A képvisel -testület felkéri Dr. Bíró Károly
címzetes f jegyz t, hogy a megállapított
illetmény számfejtésér l és folyósításáról a fenti
id ponttól szíveskedjen intézkedni.
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Határid : Azonnal
Felel s: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz

A Képvisel -testület (4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint
döntött:
34/2013.(III.25.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete Dr. Imri Sándor polgármester
költségtérítését
tételes,
számlával
igazolt
elszámolással állapítja meg.
Határid : Azonnal
Felel s: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz

4.) A polgármesteri program ismertetése
El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: A gazdálkodásunkat úgy kell megszervezni, hogy az itt
keletkezett helyi adókat fejlesztésre kellene fordítani. A gazdasági program részeként egy
átfogó adó koncepció módosítást is üdvösnek tartanék, ami beindítja a vállalkozásokat, illetve
nem lehetetleníti el azokat. Az a mérhetetlenül magas építmény és telekadó ami sújtja a
vállalkozásokat, az lassan kifizethetetlen, mivel a vendégéjszakák száma nem igazán akar
gyarapodni. Amennyiben a tehervisel képességünket meghaladó mérték bevételeink
keletkeznek, azt semmi esetre sem szeretném, ha felélné a város. Jelen pillanatban
megteremt dtek annak a feltételei, hogy ezek az extra bevételek helyben maradjanak, hiszen
az elmúlt két évben azt a kb. 200 millió Ft-ot évente kifizettük az elmúlt évek
adósságállományára, ezt a jöv ben már nem kell kifizetni, ezek már szabadon elkölthet
jövedelmek lesznek. A várost fejleszteni, építeni, gondozni kell, a turisták számára eladhatóvá
kell tenni, én bízom abban, hogy bármennyi is lesz az adósság állomány csökkentése, most
már szabadon álló pénzeszközök állnak rendelkezésünkre arra, amit közösen meg tudunk
valósítani. Ennek a városnak össze kell fognia, egy irányba kell gondolkodnia. Ez biztosítja
majd az összefogást, ez a legfontosabb feladatunk. Ezért örülök, hogy van két hölgy is a
testületben, mert ahogy az otthon melegét is a hölgyek biztosítják, azt gondolom, hogy k
sokat fognak tenni azért, hogy Harkány toleráns város legyen, egymást elfogadó város legyen
és legalább egymást ne marjuk. Ha marakodó embereket látnak a turisták, akkor nem fognak
idejönni. A turizmusból él knek is meg kell tanulniuk, hogy csak egyfajta turista van, az a
turista aki ide látogat, onnan kezdve nem foglalkozunk a turista beállítódásával, színével,
azzal foglalkozunk, hogy kiszolgáljuk ket. Mindenkinek meg kell érteni, hogy aki ideológiát
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akar belevinni olyanfajta tudományokba, mint a turizmus és a turizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások, az a mi kárunkat akarja, a mi szembenállásunkat akarja fenntartani, mert ez az
érdeke. Arra kérek mindenkit, hogy m ködjön ehhez közre, akkor nem lesz nehéz olyan
gazdasági programot megvalósítani, ami Harkány javát fogja szolgálni. Hajrá Harkány.
A képvisel -testület a polgármester programját határozat hozatal nélkül tudomásul veszi.

5.) A szervezeti és m ködési szabályzatról szóló rendelet módosítása
El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Ügyrendi javaslatom lenne, a 7.) napirendi pontot a
Szervezeti és M ködési Szabályzat módosítását javaslom el bb a testületnek megtárgyalni, az
alpolgármesterre vonatkozóan, az el terjesztésnek megfelel en, mivel módosításra kerülne a
állású alpolgármester helyett társadalmi megbízatású alpolgármester lenne.
Javaslom a képvisel -testületnek elfogadásra a rendelet módosítását.
Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem.
A Képvisel -testület egyhangúan (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) szavazati aránnyal
megalkotta a:
6/2013.(IV. 3.) számú rendeletét
a Szervezeti és M ködési Szabályzatról szóló
8/2011.(IV.13.) számú rendelet módosításáról

6.) Alpolgármester választása titkos szavazással, valamint az alpolgármester eskütétele
El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: A polgármester javaslatára a képvisel -testület alpolgármestert
választ, az én választásom egy hölgyre esett, akit Vargáné Kovács Máriának hívnak,
társadalmi megbízatású polgármesterként szeretném, hogy tevékenykedjen mellettem.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A képvisel -testület titkos szavazással választ
alpolgármestert.
Titkos szavazás következik.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Ismertetem a szavazás eredményét.
A Képvisel -testület egyhangúan (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbiak szerint döntött:
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35/2013.(III.25.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete Vargáné Kovács Mária önkormányzati
képvisel t
társadalmi
megbízatású
alpolgármesterré megválasztja.
Határid : Azonnal
Felel s: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz

Vargáné Kovács Mária: Nagyon szépen köszönöm a képvisel társaimnak a bizalmat,
igyekszem megszolgálni a városnak és a lakóknak is azt a sok szeretetet, köszönöm a
támogatást mindenkinek.
Eskütétel következik.

6.) Alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: Alpolgármester asszony illetményének megállapítására teszek
javaslatot bruttó 150.000,- Ft-ot, a költségtérítésének pedig az illetmény 30 %-ában javaslom
megállapítani.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Ez a javaslat a törvényes határértékek között szerepel, a
minimális összeg 96.000,- Ft, a maximális összeg 251.000,- Ft lehet.
Kerécz Tamás: Ismét szeretném azt kezdeményezni, hogy a költségátalány tételes elszámolás
alapján történjen. A kezdeményezésünk nem a polgármester úrnak szóló kihívás, hanem elvi
kérdés. Alpolgármester asszony mindenben számíthat a támogatásomra, amennyiben igényli.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Van egy módosító indítványa Kerécz Tamás képvisel
úrnak kérem a testületet err l szavazzon.
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képvisel -testületet, hogy el ször alpolgármester
asszony bruttó 150.000,- Ft illetményér l szavazzunk.
A Képvisel -testület (6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint
döntött:
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36/2013.(III.25.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete Vargáné Kovács Mária társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó
150.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A képvisel -testület felkéri Dr. Bíró Károly
címzetes f jegyz , hogy a megállapított illetmény
számfejtésér l és folyósításáról szíveskedjen
intézkedni.
Határid : Azonnal
Felel s: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz

Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem a módosító indítványt, hogy az
alpolgármester asszony is mutassa be a számlákat a költségelszámolás tekintetében. Javaslom
Kerécz Tamásnak, hogy ezeket a számlákat ellen rizze.
A Képvisel -testület (4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) szavazati aránnyal Kerécz Tamás
módosító indítványát elfogadta.
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a testületet szavazzunk alpolgármester asszony
költségtérítésér l.
A Képvisel -testület (4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint
döntött:
37/2013.(III.25.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete Vargáné Kovács Mária társadalmi
megbízatású
alpolgármester
költségtérítését
tételes, számlával igazolt elszámolással állapítja
meg.
Határid : Azonnal
Felel s: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A képvisel -testület a módosító indítványról szavazott
eddig, kérem, hogy egységesen szavazza meg a testület az alpolgármester illetményét bruttó
150.000,- Ft összegben és a tételes költségelszámolást.
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Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem.
A Képvisel -testület (5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak szerint
döntött:
38/2013.(III.25.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képvisel testülete Vargáné Kovács Mária társadalmi
megbízatású alpolgármester illetményét bruttó
150.000,- Ft/hó összegben, költségtérítését
tételes, számlával igazolt elszámolással állapítja
meg.
Határid : Azonnal
Felel s: Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszönöm a megtisztel figyelmet, köszönöm a választáson
való aktív részvételt a lakosságnak. Azt gondolom, hogy tényleg megalapoztuk a kilábalás
lehet ségét, most már tényleg valami olyat próbál a képvisel -testület alkotni ami
mindannyiunk számára látszani is fog. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Az
ülést bezárom.
Kmft.

Dr. Imri Sándor
polgármester

Dr. Bíró Károly
címzetes f jegyz

Vargáné Kovács Mária
jkv. hitelesít

Hajdú Gábor
jkv. hitelesít
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