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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 26.-án (hétfő) 

12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 
 
Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester, Barkó Béla, Döme Róbert képviselők 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 
   
  Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző 
   
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
   

Gusztávné Ragályi Csilla jegyzőkönyvvezető 
 
    
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait a rendkívüli 
ülésünkön. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Döme Róbert és Horváth Tamás képviselőket javaslom. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képviselő testület (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazati aránnyal) egyhangúan Döme Róbert és Horváth Tamás képviselőket választotta meg 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A mai rendkívüli testületi ülésünk apropója a fürdő OTP Banknál 
felvett hitelének meghosszabbítása, valamint az önkormányzati kezességvállalás megújítása. Javaslom, 
hogy 2.) napirendi pontként tárgyalja meg a testület a karácsony alkalmából a rászorulók részére 
élelmiszer csomag kiosztását. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. ügyeinek megtárgyalása (készfizető kezesség vállalás 
megújítása) 

           Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester  

2.) A szociálisan rászorulók részére karácsonyi élelmiszercsomag adományozásának 
megtárgyalása                                                                                                      
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 

 

1.) A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. ügyeinek megtárgyalása (készfizető kezesség vállalás 
megújítása) 

      Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester  



2 

 

Dr. Imri Sándor polgármester: A fürdő OTP Banknál meglévő 170 millió Ft-os folyószámla hitelének 
a meghosszabbítását kérte 2013. május 15. napjáig, ehhez szükség van az önkormányzat 
hozzájárulásához, valamint a kezességvállalás megújításához. Kérem a képviselő-testületet 
szavazzunk. 

A Képviselő-testület  egyhangúlag (4  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak 
szerint döntött: 
 

186/2012.(XI.26.) sz. Önk. határozat: 
        

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
az  OTP Banknál meglévő 170.000.000.- Ft-os 
 folyószámlahitelét 2013. május 15. napjáig 
meghosszabbítsa azzal, hogy az Önkormányzat 
készfizető kezességet vállal a szerződésben 
 meghatározott összeg visszafizetésére. 

Fedezetül továbbra is felajánlja az 1/19 hrsz-ú 
ingatlanát. 

A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor 
polgármestert, hogy a fenti ügyben teljes jogkörrel 
eljárjon, valamint a bankügylethez kapcsolódó 
Harkány Város Önkormányzata és a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. közötti szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

      Határidő: Értelemszerű 

      Felelős: Polgármester 

 

2.) A szociálisan rászorulók részére karácsonyi élelmiszercsomag adományozásának 
megtárgyalása                                                                                                           
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 

 

Dr. Imri Sándor polgármester: Nagyon jó ötlet lenne, ha az önkormányzat karácsony alkalmából a 
rászorulók részére élelmiszercsomagot osztana ki. Egyetért a testület ezzel? 

Horváth Tamás alpolgármester: Javaslom, hogy tartós élelmiszercsomag legyen. 

Döme Róbert: A szociális ügyintéző állítsa össze a listát a ténylegesen rászorulók kapjanak 
csomagot.  

  Dr. Imri Sándor polgármester: Ha ezzel mindenki egyetért, kérem erről szavazzunk. 
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A Képviselő-testület  egyhangúlag (4  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak 
szerint döntött: 
 

187/2012.(XI.26.) sz. Önk. határozat: 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a szociálisan rászorulók részére 
karácsonyi élelmiszer csomag legyen kiosztva. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 

K.mft. 

 

 Dr. Imri Sándor        Dr. Bíró Károly 

   polgármester       címzetes főjegyző 

 

 

     Döme Róbert       Horváth Tamás 

 jegyzőkönyv hitelesítő               jegyzőkönyv hitelesítő 

 


