
Jegyzőkönyv 
 

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 21-én 
(szerda) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme, Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 
 
Jelen vannak:  Dr. Imri Sándor polgármester 
    Horváth Tamás, Markovics János, Döme Róbert, Barkó Béla, Krutek Norbert, 
    képviselők 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 
     Dr. Bíró Károly jegyző 
 
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
  Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető 
  Barla-Szabó Zsolt PÖH képviselője 
  Kerécz Tamás Harkányi Gyógyfürdőkórház főigazgató 
  Schwarcz Tibor Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató 
  Tóth Zsolt Harkányi Gyógyfürdő Zrt. pénzügyi vezető 
  1 fő lakosság részéről 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület 
határozatképes, 6 fő képviselő van jelen az ülést megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Krutek Norbert és Markovics János képviselőket javaslom. 
 
Az alpolgármester javaslata alapján a Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazati aránnyal) egyhangúan  Krutek Norbert és Markovics János képviselőket 
választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A mai rendkívüli ülés fő témája a Gyógyfürdő Zrt. 2011.12.30-
i Közgyűlésére a tulajdonosok döntését igénylő feladatok megtárgyalása. Mindenkinek 
egyformán kell tudnia a fürdő dolgairól és mindenkinek egyformán felelősen kell döntenie. A 
fürdő jövője a város jövője is. Nagyon alaposan és körültekintően, több oldalról kell 
meghozni a döntésünket. 
Két napirendi pontot kellene felvennünk, az egyik a Harkányi Szociális Gyógyotthon 
adásvételi szerződésének megtárgyalása, a Tenkes Dekorációs Műhely Kft. vételi ajánlatának 
megtárgyalása, valamint a két konyha kiszervezésére kiírt pályázatról a jegyző úr szeretne egy 
tájékoztatást adni. 
 
Döme Róbert: Az egyebek napirendi pontban szeretnék egy olyan döntést hozni, hogy 
amennyiben a fúzió folytatásáról döntünk szeretném, ha az önkormányzat levélben 
megkeresné a miniszterelnököt, hogy valamiféle segítséget kérjünk. A megyei tulajdonosok 
részéről egy kicsit akadozik a döntés.  
 
Barla-Szabó Zsolt: Ez olyan horderejű ügy, hogy ezzel a miniszterelnököt kell megkeresni.  
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Egy napirendi pont javaslatot kellene megfogalmazni. A Kórház és a 
Fürdő jövőjével kapcsolatos megkeresés a kormány felé. 
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Dr. Bíró Károly jegyző: Javaslom, hogy cseréljük meg a napirendi pontokat 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Ezekkel a módosításokkal kérem napirendi pontokról 
szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan, az 
alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontok tárgyalását: 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Tenkes Dekorációs Műhely Kft. vételi ajánlatának megtárgyalása 
      Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
2.) Harkányi Szociális Gyógyotthon megszüntető okiratának jóváhagyása 
     Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
3.) Harkányi Szociális Gyógyotthon adásvételi szerződésének jóváhagyása 
     Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
4.) Iskola, Óvoda konyha kiszervezése ügyében kiírt pályázatáról tájékoztatás 
     Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
5.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2011. december 30-i taggyűlésére képviseleti  
     meghatalmazás megadása, az egyes napirendi pontokra adandó szavazatok  
     meghatározása 
     Előterjesztő: Markovics János képviselő 
 
6.) Egyebek 
 
 
1.) Tenkes Dekorációs Műhely Kft. vételi ajánlatának megtárgyalása 
      Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Amennyiben a képviselő-testület úgy gondolja, Heffner László 
150.000.- Ft-ra tett vételi ajánlatot. Szerintem nem is ér többet ez az üzletrész, javaslom 
fogadjuk el ezt a vételi ajánlatot. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
     280/2011. (XII.21.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
     Tenkes Dekorációs Műhely Kft.-ben lévő 350.000.- Ft 
     névértékű üzletrészét Heffner László (7815 Harkány, 
     Petőfi S. u. 88. szám alatti lakos részére 150.000.- Ft 
     vételárért eladja. 
     A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor 
     polgármestert az üzletrész adásvételi szerződés  
     aláírására. 
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     Határidő: Értelemszerű 
     Felelős: Polgármester 
 
 
2.) Harkányi Szociális Gyógyotthon megszüntető okiratának jóváhagyása 
     Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A Szociális Gyógyotthon ügyében minden határidőt be tudtunk 
tartani, megkapta az új működtető megkapta a működési engedélyt. A liciteljárás 
eredményesen lezárult, 50 millió Ft-ra tett érvényes ajánlatot. Az adásvételi szerződést 
megfogalmaztuk azokkal a paraméterekkel, amik a kiírásban voltak és amit mi is 
megfogalmaztunk, visszavásárlási jogunk van, 5 évig kell minimum működtetnie ezzel a 
feladattal, a bentlakók részéről övék az elhelyezési jog, 19 dolgozót átvesz az intézmény, 
amennyiben a szerződés valamilyen okból nem teljesül, akkor visszaáll az eredeti állapot és 
az eltelt időszakra bérleti díjat köteles fizetni az üzemeltető. Legfontosabb feladatunk, hogy 
az intézmény megszüntető okiratát hagyja jóvá a testület amit írásban előterjesztettünk. Az 
intézményt társulásba működtetjük, így a településeknek is jóvá kell, hagynia a megszüntető 
okiratot, már előterjesztettük a részükre is. Kérem a testületet, hogy ezt hagyja jóvá.   
 
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
     281/2011. (XII.21.) sz. Önkormányzati. hat. 
 

      Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
      Harkányi Szociális Gyógyotthon megszüntető okiratát az 
      előterjesztéssel egyezően elfogadja. 
      A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Harkányi 
      Kistérségi Szociális Gyógyotthon Intézményfenntartó 
      Társulást közös megegyezéssel 2011. december 31. 
      napjával megszünteti. 
 
      Határidő: Azonnal 
      Felelős: Polgármester 
 

 
3.) Harkányi Szociális Gyógyotthon adásvételi szerződésének jóváhagyása 
     Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Az adásvételi szerződést is szeretném, ha a képviselő-testület 
jóváhagyná, és ez alapján írhatná alá a polgármester, én pedig ellenjegyezhetem a szerződést, 
az előzőekben felsorolt feltételekkel.  
 
Döme Róbert: A visszavásárlási jogunk milyen időintervallumra szól? 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: 5 év visszavásárlási jog és elővásárlási jog. Részletfizetésben 
állapodtunk meg, 2012. év végéig fizeti meg a vételárat. Nekünk visszafizetési 
kötelezettségünk nem lesz.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
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     282/2011. (XII.21.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
     harkányi 803 hrsz-ú, 7815 Harkány, Ady E. u. 32. szám 
     alatti Harkányi Szociális Gyógyotthon adásvételi  
     szerződését 50.000.000.- Ft  vételárral jóváhagyja és 
     felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi 
     szerződés aláírására. 
 
     Határidő: Azonnal 
     Felelős: Polgármester 
 
4.) Iskola, Óvoda konyha kiszervezése ügyében kiírt pályázatáról tájékoztatás 
     Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A meghirdetett pályázatra a konyha kiszervezésére, az eredménytelen 
volt, három ajánlat érkezett, ebből egy határidőn túl, de ezt az ajánlatot is értékeltünk 
pénzügyi szempontból. Nagyon magas ajánlatok érkeztek. Az volt az alapkoncepció, hogy a 
jelenlegi térítési díjakért vállalkozó tudná üzemeltetni a konyhát, maximum egy 10 %-os 
díjemelést tudtunk volna elfogadni. A legjobb ajánlat is 25-27 %-os díjnövekedést 
tartalmazott, ezért eredménytelennek tekintettük ezt a pályázati kiírást. Egy újabb 
előterjesztést fogunk előterjeszteni annak érdekében, hogy a következő lépés mi legyen. 
Erőltessük továbbra is ezt a közbeszerzési eljárást, vagy maradjunk annál a koncepciónál, 
hogy megpróbáljuk a konyhát racionalizálni, létszámcsökkentéssel vagy összevonással. Olyan 
kalkulációt végeztünk, hogy amennyiben 3 főt leépítünk a két konyháról, ebben az esetben 
nullásra kit tudnánk hozni a konyha üzemeltetését, innentől kezdve már nem kéne 
gondolkoznunk a vállalkozásba adáson. 7,5 millió Ft-ot akartunk megspórolni, az Áfát vissza 
tudnánk igényelni, ha mi üzemeltetnénk a konyhát, egy élelmezésvezetővel tudnánk 
üzemeltetni a konyhát nyereségesen, főleg ha még az élelmiszer felhasználásra is 
odafigyelünk, ezt szeretnénk kidolgozni január elejére. 
 
Döme Róbert: A szakhatósági engedélyeket be tudjuk szerezni? 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Ezt még egyszer meg kell, hogy vizsgáljuk, szerintem igen. Ha az 
iskola egész épületét át akarja  venni az állam, akkor bizonytalanná válna a konyha, mi azt 
szeretnénk ha egy konyha mindenképp megmaradjon a városnak. Ha kiírunk egy új 
pályázatot, akkor nyílt közbeszerzést javasolok, aminek a minimum lefutása 75 nap és 
bepályázhatnak a nagy cégek is, és egy ilyen közbeszerzési eljárás nagyon drága. 
 
5.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2011. december 30-i taggyűlésére képviseleti  
     meghatalmazás megadása, az egyes napirendi pontokra adandó szavazatok  
     meghatározása 
     Előterjesztő: Markovics János képviselő 
 
Markovics János: Annak érdekében, hogy az elnyert nagyprojekt pályázat megvalósulhasson 
és az önrészt elő tudjuk teremteni több út áll előttünk, egyik út lehet, hogyha a fürdő és a 
kórház fúzióba lép. Ez év szeptember 22-én az összes tulajdonos képviseletében mindenki ott 
volt azon az egyeztető tárgyaláson, ahol arról volt szó, hogy azokat az anyagokat elő kell 
készíteni, ami a két cég egyesüléséhez szükségesek. Ezek az anyagok elkészültek, 
megküldésre kerültek a tulajdonosok részére. Kitűzték december 30-ára a taggyűlés 
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időpontját. Sajnálatosnak tartom, hogy ebből az anyagból nem minden képviselő kapott. 
Megkértük a két menedzsment képviselőjét, hogy ismertesse a főbb dolgokat erről a fúzióról. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy hallgassa meg őket, mondják el ők is, hogy milyen 
véleményen vannak a fúzióval kapcsolatban. 
 
Schwarcz Tibor: Amennyiben a képviselő-testület mos úgy dönt, hogy ez a fúzió létrejöhet, 
akkor van értelme tovább beszélni a lehetőségekről. Amennyiben nemleges döntés születik 
ma, akkor lehetséges más út is a pályázat létrejöttéhez és a mostani helyzet megoldásához, 
például ha egy befektetői pályázat bejön, vagy egy lehetséges hitel felvétele. Az én 
véleményem, hogy hasznos lenne a két cég fúziója, ezt mutatja az előkészített dokumentum 
ami ezzel kapcsolatban elkészült. 
 
Kerécz Tamás: A Kórház egyik tulajdonosa a Megyei Közgyűlés elnöke kerülné ebben az 
ügyben a tárgyalást, két dolog jelent, hogy nem akar ellene szavazni, nem tud vagy nem akar 
mellette szavazni, azt kérte, hogy a fürdő december 30-i Közgyűlésének napirendi pontjai 
közül vetessem le a két cég fúziójával kapcsolatos döntést. A Paksi Atomerőmű vezetése 
egyértelműen támogatja ezt a döntést, az MVM képviselői elmondták, hogy nem látják 
időszerűnek ezt a döntést. Amennyiben létrejön a Dél-dunántúli Vagyonkezelő, akkor lehet 
erről a fúzióról beszélni. Véleményem szerint az önkormányzat egyetlen lehetősége ez a fúzió 
lenne. Ha sorrendet kell állítani, akkor a település szempontjából a fúzió a legkedvezőbb, a 
második az MFB-vel kötendő valamilyen konstrukció, és csak legutolsó a független befektető. 
A jelenlegi befektetői felhívás nem kecsegtet túl sok jóval. Azt el tudom mondani, hogy a 
kórház nem kerül állami tulajdonba.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Nekünk az a feladatunk, hogy a város számára megtaláljuk a 
legjobb megoldást, ebben az álláspontunk egyezik. A fúzió legfőbb indoka, hogy a pályázati 
önrészt biztosítani tudjuk, mert akkor egy hitelképes cég jön létre. 
 
Döme Róbert: Itt létrejön egy potenciálisan hosszú távon működő cég. Az Erste Banknak is 
tetszett ez a javaslat, ezt finanszírozná. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a többségi 
tulajdonunkat. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Félek attól, hogy elveszítünk egy 5-6 milliárdos vagyontárgyat, 
mert onnantól kezdve azt nem fogom tudni értékesíteni. A kórháznak 2 milliárdos 
hitelállománya van. Hol van az a konkrét banki ígéret, hogy finanszírozzák a pályázati önerőt.  
 
Markovics János: A táblázatok nem ezt mutatják, amik az előzetes anyagban szerepelnek. 
Mondhatjuk, hogy 6 milliárdos vagyona van a fürdőnek, de jelen pillanatban a saját tőkéje 
870 millió Ft. Mi sosem fogjuk tudni realizálni ezt a vagyont.  
 
Kerécz Tamás: Ebben a dokumentációba részletesen ki lett fejtve a lehetőség. Az, hogy egy 
cég nonprofit szervezet-e vagy sem, az egy társasági szerződésbeli döntés, nem társasági 
forma, semmilyen engedélyhez nem kötött. A tulajdonosok megállapodásán kell, hogy múljon 
az, hogy az egyesülés kapcsán milyen társasági forma legyen. Úgy kell megközelíteni, hogy 
beindítsunk egy fejlesztési kényszerpályát a városban. Az egy következmény, hogy 
amennyiben a két szervezetnek külön kell megtennie a finanszírozást, az további hitelfelvételt 
jelent. A fúzió megteremti a feltételét annak, hogy ha a tulajdonosok úgy döntenek, hogy a 
hiányzó forrást hitelből kell megteremteni, az is lehetséges. Ez a megoldás rugalmasabb 
pozíciót biztosít az érintett tulajdonosoknak. Amennyiben mód van rá, minimalizálni kell a 
további visszafizetés köteles források bevonását.  
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Markovics János: Nem kótyavetyéljük el a vagyont, az elkészült anyagban le van írva, hogy 
ha létrejön egy olyan cég, amiben nekünk 55 %-os tulajdonrészünk van. Ennek van egy 
vagyonértéke, ez többszöröse az, amit most a fürdő ér. Minden annyit ér, amennyit adnak érte. 
Én nem látom azt, hogy  ezért a fürdőért ebben az állapotban bárki is adna pénzt. Viszont a 
fúzió kapcsán mi működővé hozzuk a vagyonunkat, ugyanakkor beleszólhatunk a működésbe. 
Ezekben a dokumentumokban az van, hogy ha a cég létrejön lesz egy közel 4 milliárdos 
vagyonunk, lehet látni, hogyan lehet a költségeket csökkenteni, hogyan tudunk megjelenni a 
piacon kedvezőbb konstrukcióban. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen járható út 
számunkra, de jelen pillanatban ez a legkedvezőbb út a számunkra.  
 
Barla-Szabó Zsolt: A fürdő egy eladósodott önkormányzathoz tartozik. Meg kell határozni a 
prioritásokat. Ha Harkány nem tudja az ingatlanvagyonát értékesíteni, akkor elbukja a fürdőt 
is. A csőd még közel sincs elkerülve. Ezen a nagyprojekten áll vagy bukik Harkány léte.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Ezt a projektet meg kell csinálni ebben egyetértünk. Meddig 
kell az önrészt biztosítani, mi az utolsó határidő.  
 
Kerécz Tamás: Június hónapig. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A fúziót létre tudjuk e hajtani addig a határidőig? Engem az 
aggaszt, hogy ez után kell a bankkal tárgyalni, és nem biztosított, hogy egyáltalán kapunk e 
hitelt. 
 
Barla-Szabó Zsolt: Egy szándéknyilatkozatot kell a bankkal aláíratni, ha létrejön a fúzió, hogy 
a hitel biztosítva legyen. 
 
Kerécz Tamás: Január 15-ével kell egy vissza nem vonható, a projektre történő felhasználásra 
szóló biztosítékkal rendelkezni az önrész biztosítására. Ez többféleképpen létrejöhet, vagy 
bankgaranciával, vagy hiteligérvénnyel, akár befektető bevonásával, akár fúzióval. Ennyi idő 
alatt egyik sem valósítható meg. Ha június hónap a legvégső időpont a közbeszerzésre, akkor 
a 2013 évi befejezést még lehet tartani.  
 
Döme Róbert: Jelen pillanatban ez egy lehetséges menekülési út, ehhez politikai döntés 
szükséges, ehhez meg kell keresni a politikai döntőbírókat. 
 
Krutek Norbert: A dokumentációban lévő számok azt gondolom, hogy meggyőzőek. Jelen 
pillanatban arról kell döntenünk, hogy ezt az utat nem szabad lezárni. Az a kérdés, hogy ezek 
a meccsek le legyenek játszva, ehhez kell politikai döntés. Az idő rövidsége miatt látom 
ebben a rizikót. Ez esetleg még adott esetben befektetőket is megmozdíthat.  
 
Barla-Szabó Zsolt: Hány levél ment eddig a Kormány felé? Ha az év elején elindult volna 
valamiféle megkeresés a kormányzat felé, előbb utóbb valaki meghallgatott volna. A 
polgármester úrnak kell felvenni a kapcsolatot a megfelelő személlyel.  
 
Krutek Norbert: Jelen pillanatban most arról kell döntenünk, hogy a tárgyalások 
elindulhassanak. Majd a végleges döntés előtt a képviselő-testület megtárgyalja. 
 
Markovics János: Ezeket a tárgyalásokat ne csak a polgármester vigye végig, hanem legyen 
mellette a képviselő-testület, vagy egy bizottság.  
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Dr. Imri Sándor polgármester: Ennek a fúziónak akkor van értelme, ha a nagyprojektet végig 
tudjuk vinni, az önrészt biztosítani tudjuk. Ha nagypolitika segíteni akar, akkor azt más 
szempontból is meg tudja tenni. A fúziónak ez a célja.  
 
Krutek Norbert: Ez a dokumentáció, ezek a számok többről szólnak, mint a nagyprojekt 
finanszírozása. Egy középtávú együttműködési programról beszélünk, nem szabad 
lekorlátozni a projekt finanszírozására. Ebben van olyan gazdasági potenciál, ami közép 
rövidtávon megjelenik.  
 
Döme Róbert: Nekünk azt is meg kell vizsgálni, hogy a választók érdekeit hogy képviseljük. 
Mindenképpen tárgyalásokat kell kezdeni a felsőbb vezetés felé. Össze kell hozni egy 
küldöttséget és el kell menni tárgyalni. 
 
Krutek Norbert: Ez nem így működik ebben a világban. 
 
Döme Róbert: Úgy működik, hogy szólsz az országgyűlési képviselő úrnak? 
 
Krutek Norbert: Igen. 
 
Barla-Szabó Zsolt: Meg kell lépni, le lehet kommunikálni egy megyei lapban, hogy a 
harkányi önkormányzat megkereste Orbán Viktort. Nekem személyes tapasztalatom, hogy el 
sem juttatják az illetékesnek a levelet. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Ha ez a szándék, az járható út lehet, hogy írásban kell megkeresni az 
országgyűlési képviselő urat, hogy ezzel kapcsolatban fejtse ki a véleményét. Ezt mindenképp 
el lehet indítani.  
 
Horváth Tamás: Ma arról kell döntenünk, hogy megteremtjük annak a lehetőségét, hogy adott 
esetben a fúzióval a város előre tudjon lépni. Amennyiben ha ezt elszalasszuk az egy hatalmas 
hiba lenne, miután én arra esküdtem, hogy a várost előre mozdítom. Erre igent kell mondani. 
 
Döme Róbert: Hozzunk létre egy tulajdonosi bizottságot, hogy megfelelően tudjunk 
kommunikálni.  
 
Markovics János: Legyen még két képviselő a polgármester mellett, aki képviseli a 
tulajdonosi jogokat.  
 
Döme Róbert: Ezt a fürdőt a lehető legjobb alternatíva mentén kell megmentenünk. Pozitívan 
kell kommunikálni.  
Dr. Imri Sándor polgármester: Akkor javaslom, hogy Döme Róbert és Horváth Tamás legyen 
a két képviselő aki mellettem képviselje a tulajdonost. 
 
Markovics János: A Közgyűlés napirendi pontjairól kellene szavaznunk. El kell fogadni  a 
napirendi pontokat. Nekünk dönteni kell arról, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a 
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft. közötti egyesülés irányában folytatjuk 
e a tárgyalásokat. Meg kell határozni a társasági formát, meg kell határozni a jogutód társaság 
tagjait, a vagyonmérleg fordulónapját, könyvvizsgálót kell kijelölni, a vezérigazgató 
felhatalmazására van szükség. 
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Kerécz Tamás: Javaslatom az lenne, hogy a társasági forma legyen Kft., a vagyonmérleg 
fordulónapja legkorábban 2012. január 31., legkésőbb 2012. március 31.  
 
Barkó Béla képviselő úr elment! 
 
Markovics János: A polgármester úr a 2012. december 30-án a Közgyűlésen a fúzió 
továbbtárgyalására igent mond, a társasági forma Kft., a társaság tagjai a jelenlegi 
tulajdonosok, a vagyonmérleg fordulónapja legkésőbb 2012. március 31., A DDSZ 
könyvvizsgáló céget hatalmazzuk fel, hogy az okirat tervezeteket készítse elő. 
A vezérigazgató helyettesítésére Tóth Zsolt, Urbán József és Szatyor Zoltánnét választjuk 
meg, bármelyik két személy együttesen.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
     283/2011. (XII.21.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
     Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2011. december 30. napján 
     tartandó Közgyűlésére a napirendi pontokat megtárgyalta 
     és felkéri Dr. Imri Sándor polgármestert, hogy Harkány 
     Város Önkormányzatát mint tulajdonost képviselje az 
     egyes napirendi pontokhoz elhangzottak szerint.  
 
     Határidő: Értelemszerű 
     Felelős: Polgármester 
 
Markovics János: A tulajdonosi bizottságban a polgármester mellé, bízzuk meg Döme Róbert 
és Horváth Tamás képviselő urakat. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A képviselő-testületet a fürdővel kapcsolatos tárgyalásokon ez a 
három személy képviselheti. A vagyonrendeletre hivatkozva a testület úgy döntött, hogy 
tulajdonosi bizottságot hoz létre, melynek tagjai Dr. Imri Sándor polgármester, Horváth 
Tamás alpolgármester és Döme Róbert képviselő. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
     284/2011. (XII.21.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
     dönt, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kapcsolatos 
     tárgyalásokon tulajdonosi bizottság képviselje az  
     Önkormányzatot, melynek tagjai Dr. Imri Sándor  
     polgármester, Horváth Tamás alpolgármester, Döme 
     Róbert képviselő. 
 
     Határidő: Értelemszerű 
     Felelős: Polgármester 
 
 
Döme Róbert: A fúzió kapcsán levélben keressük meg a felsőbb vezetést. 
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Dr. Bíró Károly jegyző: Arra tennék javaslatot, hogy az országgyűlési képviselő urat írásban 
keressük meg, melyben kérjük a támogatását és a véleményét. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A három fős tulajdonosi bizottság fogalmazza meg a levelet.  
 
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
     285/2011. (XII.21.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
     dönt, hogy a három fős tulajdonosi bizottság a Harkányi 
     Gyógyfürdő Zrt. és a Zsigmondy Vilmos Harkányi  
     Gyógyfürdőkórház NKft. fúziójával kapcsolatos  
     tárgyalások kapcsán írjon levelet Tiffán Zsolt  
     országgyűlési képviselő úrnak. 
 
     Határidő: Azonnal 
     Felelős: Polgármester 
 
Markovics János: Előző képviselő-testületi ülésen egy csomó kérdést tettünk fel, amire jegyző 
úr nem tudott válaszolni a polgármester nélkül, azt kértük, hogy kapjunk választ, de nem 
kaptunk. Ma Szociális, Kulturális Oktatási és Sport Bizottsági ülésen megint gond volt ebből, 
mert a Sportegyesület kérdésében jó lett volna, ha tudjuk, hogy a könyvvizsgáló cégnek meg 
van e az eredménye. Ez a jelentés sokat segítene a jövő évi igénylések kapcsán. Nagyon sok 
kérdés merült fel. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A belső ellenőr a héten kezdte meg a munkát.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 

K.mft. 
 
 
 

 Dr. Imri Sándor      Dr. Bíró Károly 
 Polgármester                 Jegyző 
 
 
 
 
 
 Markovics János      Krutek Norbert 
 Jkv. hitelesítő        Jkv. hitelesítő 
 
 


