
JEGYZŐKÖNYV  
 
 

 
Készült: Harkány Város Önkormányzat 2011. április 12-én (kedd) 16.30 órai kezdettel 
megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme (Petőfi S. u. 2-4.) 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Megállapítom, hogy a 7 képviselő-testületi tagból 5 fő jelen 
van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Tamás és Barkó Béla képviselő urakat jelölöm. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadja el. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Harkány Város Önkormányzat gazdasági programja 
     Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi oszt.vez. 
 
2.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet elfogadása 
     Előterjesztő: Dr. Bognár Bernadett igazgatási oszt.vez. 
 
3.) A 6/2001.(IV.23.) sz. a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló  
     rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Bognár Bernadett igazgatási oszt.vez. 
 
4.) Egyebek 
 - Siklós Kórház KHT. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása 
 - B+B Kft. (Pátria TV) ajánlatának megtárgyalása 
 - Parkoló üzemeltetésével kapcsolatos ügyek megtárgyalása (Zsigmondy sétány) 
 - Fogszabályzás szakrendelés helyének és bérleti díjának megtárgyalása 
 - Harkány Város logojának felhasználása 
 - Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. részvényvásárlási ajánlatának  
      megtárgyalása 
 - Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felé fennálló tartozás rendezésének megtárgyalása 
 - Zsigmondy sétány illemhelyének megtárgyalása 
 - Harkány Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési tervének 
    elfogadása 
 
 
Napirend 1. pontja 
Harkány Város Önkormányzat gazdasági programja 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A gazdasági program elfogadása törvényi kötelességünk. A 
képviselő-testület megválasztásától számított 6 hónapon belül kell, hogy elfogadja. A 
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, 
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feladatokat, melyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a fejlesztését szolgálják. Ezt 
a programot később megtölthetjük tartalommal, az abban leírtak vállalhatók.  
Az előterjesztésnek megfelelően kérem fogadjuk el a gazdasági programot. 
Szavazásra teszem. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
    67/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány  

Város Önkormányzatának 2011-2014-ig terjedő időszakra szóló  
gazdasági programját, és annak végrehajtásával összefüggő  
feladatait a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított  
1990. évi LXV. törvény 91.§(1) bekezdésére való tekintettel a  
következők szerint határozzák meg. 
 
I. Általános rendelkezések 
 
Az önkormányzat a város vonzóvá tétele és a lakosság ellátási  
színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse  
a gazdasági programban megfogalmazott feladatok  
megvalósítását. 
 
II. A gazdasági program végrehajtásával összefüggő  
feladatok 
 
Az önkormányzat gazdasági program megvalósítása érdekében  
kiemelt feladatának tekinti: 

- az infrastruktúra további fejlesztését, 
- a környezetkultúra javítását, a településesztétikai 

kultúra fejlesztését, 
- a feladat-és intézménystruktúra átszervezését, 
- az intézmények minőségi ellátottságának és 

kihasználtságának javítását, hosszú távú fejlesztési 
javaslatait, gazdaságosabb fenntartását. 

 
III. A gazdasági program végrehajtásának irányítása és 
ellenőrzése 
 
1. A jelen határozat által meghatározott feladatok 

végrehajtásáért a polgármester a felelős. 
2. A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves 

költségvetés készítésekor biztosítani kell. 
3. A programban meghatározott ütemtervtől eltérni, illetve 

módosítani csak a képviselő-testület előzetes jóváhagyása 
után lehet. 

4. A polgármester a jóváhagyott gazdasági program 
időarányos teljesítésének alakulásáról a féléves és éves 
költségvetési beszámoló előterjesztésével egyidejűleg 
köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. 
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Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
Határidő: Folyamatos 2010-2014 önkormányzati ciklus 

 
Napirend 2. pontja 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet elfogadása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Bognár Bernadett: A képviselő-testület alakuló ülésétől számított 6 hónapon belül el kell 
készíteni az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, így aktuálissá vált a rendelet 
megtárgyalása és elfogadása. Az önkormányzat székhelyeként még mindig a Kossuth L. u. 2. 
szám van, nem lett átjelentve az újra. Utána kell nézni, hogy az átjelentésnek milyen anyagi 
vonzata van. A legfontosabb változásokat kiemelném: 
Az előkészítés során kivettem az SZMSZ-ből a preambulum-ot, a város történetét, mert a 
jogszabály szerint január 1-től nem lehet része a rendeleteknek.  
A város nemzetközi kapcsolatait függelék tartalmazza. 
Az önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete fejezetben az önként vállalt feladatokat 
kibővítettem a gimnáziummal. 
A képviselő-testület névsorát függelék tartalmazza, melléklet helyett. 
A testületi ülések időpontjának közlési lehetőségét kiegészítettem az önkormányzat 
honlapjával. 
Ahol a képviselő-testület működését szabályozzuk, ott egy éves munkatervet célszerű lenne 
összeállítani és ez a rendelet mellékletét képezné. 
A képviselő-testület jegyzőkönyvei 3 példányban készülnek, az első példány irattárba kerül, a 
második példányt a Baranya Megyei Kormányhivatalnak küldjük meg, a harmadik példányt 
beköttetjük, ez a titkárságon található meg.  
A bizottságok feladat és hatásköreit mellékletben kell, hogy szabályozzuk, illetve a tagok 
számát is mellékletben kell, a névsort viszont függelékben célszerű szabályozni.  
A bizottsági ülésekről akkor kell jegyzőkönyvet készíteni, ha átruházott hatáskörben 
önkormányzati döntést hozunk, amennyiben nem, akkor elég egy emlékeztető. 
Az aljegyző tekintetében átvezettem a változásokat, amit az előző testületi ülésen 
meghoztunk, hogy a pénzügyi osztályvezető helyett az igazgatási osztályvezető helyettesíti az 
aljegyzőt, kivéve pénzügyi esetekben. 
Az SZMSZ további részeit változatlanul hagytam. 
 
Barkó Béla: Szeretném kezdeményezni a lakosság javaslatát, mely szerint lehetne egy évben 
többször is közmeghallgatás, vagy tájékoztató fórum a lakosság részére. Esetleg 
szabályozhatnánk, hogy félévente egyszer kerüljön erre sor. 
 
Döme Róbert: Ezzel egyetértek, de nem biztos, hogy ezt szabályoznunk kellene. 
 
Dr. Vida Ernő: Nekem lenne egy észrevételem, hogy a polgármester kiemelt feladatainál a 
30.§. m.) pontja, a 10 millió Ft-ig kötelezettségvállalás, 5 millió Ft-ig követelés elengedést, 
minimalizálni kellene. A követelés elengedést vegyük le 1 millió Ft-ra. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester:  Kérem a testületet a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 5  szavazattal 0 ellenében megalkotta a  
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  Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.13.) sz.  
  rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
 
 
Döme Róbert: Javaslom a testületnek, hogy a helyi vállalkozókat vonjuk be a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolásába. Ezzel kapcsolatban elkezdtem a tárgyalásokat, van fogadókézségük a 
vállalkozóknak. 
Elmondanám, hogy kik a testvérvárosaink: Bruchköbel 1994-óta, Crikvenica 1996-óta, 
Szczawnica 2002-óta, Péterréve 2005-óta, Tusnádfürdő 2005-óta, Trogir 2010-óta, 
Hajdúböszörmény 2009-óta, Pusca 2009-óta a testvérvárosunk. Ápolnunk kellene ezeket a 
kapcsolatainkat.  
 
Dr. Bognár Bernadett: Trogirral kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a megállapodás 
aláírásra került, viszont képviselő-testületi határozat nincs róla. 
 
Barkó Béla: Ami még nem testvérvárosunk, de kapcsolatunk van velük, az Kárpátalja 
Szalóka. Jó lenne, ha elmélyítenénk velük is a kapcsolatot.  
 
/Markovics János képviselő megérkezett./ 
 
Döme Róbert: Konkrétan három testvérvárosi találkozóra érkezett meghívás. Április 29.- 
május 2. között 5 fő mehetne Szczawnicára, május 12.-16. között 5 fő Bruchköbelbe, május 
27.-30. között 5 fő mehetne Trogirba. Egyeztetnünk kellene, hogy kik, mikor tudnak ezekhez 
az időpontokhoz igazodva részt venni a testvérvárosi találkozókon.  
 
Napirend 3. pontja 
A parkolás szabályiról és a parkolási díjak meghatározásáról szóló rendelet módosítása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Bognár Bernadett: A parkolásról szóló rendeletünk szabályozza azt, hogy a Zsigmondy 
sétányra történő behajtási engedélyeket kinek adhatjuk ki, a rendeletünk szerint az ottani 
vállalkozóknak, illetve az ott dolgozó személyeknek. Felmerült a városgondnokság részéről 
jogosan az igény, hogy a nálunk dolgozó embereknek is szükséges bemenni például a 
szökőkúthoz, stb. Ezzel kiegészítenénk a rendeletet, hogy jogszerűen tudjuk nekik is kiadni a 
behajtási engedélyt. A 6/2001.(IV.23.) számú a parkolás szabályairól és a parkolási díjak 
meghatározásáról szóló rendeletének 14/A.§.(7) bekezdése az alábbiakkal egészülne ki: „A 
Harkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városgondnoksága az érintett 
nevével és beosztásával, a gépjármű rendszámával megjelölve, írásban kérelmezheti Harkány 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott személyek részére a behajtási 
engedély kiadását.” 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képviselő-testületet a rendelet módosításról 
szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 6  szavazattal 0 ellenében megalkotta a  
 
  Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.13.) sz.  
  rendelete a 6/2001.(IV.23.) sz. a parkolás szabályairól és a parkolási díjak  
  meghatározásáról szóló rendeletének módosításáról 
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Napirend 4. pontja 
Egyebek 
 
- Siklós Kórház KHT. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester:  A Siklósi Kórház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának még 
mindig Burgert Ottó volt képviselő-testületi tag van delegálva. Javaslom, hogy a tagságából 
hívjuk vissza. 
Szavazásra teszem. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
    68/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  

azzal, hogy Burgert Ottó (7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 41.)  
sz. alatti lakost a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. Felügyelő  
Bizottságából visszahívja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Dr. Imri Sándor polgármester: Javaslom a testületnek, hogy a Siklósi Kórház Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságába Dr. Vida Ernő képviselő urat delegáljuk. 
Szavazásra teszem. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
    69/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  

azzal, hogy Dr. Vida Ernő (7815 Harkány, Szent István u. 21.  
sz.) harkányi képviselőt a Siklósi Kórház Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottságába delegálja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
- B+B Kft. (Pátria TV) ajánlatának megtárgyalása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A helyi kábelszolgáltató ajánlatát kell megtárgyalnunk, 
kiegészítve azzal, hogy próbáljunk vele az ügyben egyezségre jutni, hogy a 100.000 Ft/hó 
összegben az Önkormányzat és intézményei, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hirdetései 
is szerepeljenek. 
Kérem a testületet szavazzunk arról, hogy a B+B Kft.-vel együttműködési megállapodást 
kössünk az előzőekben elhangzott feltételek mellett. 
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A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
    70/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  
    azzal, hogy a B+B Kft.-vel (7815 Harkány, Alkotmány u. 21.)  
    együttműködési megállapodást kössön határozatlan időre, 60  
    napos felmondási idővel. 
    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az  
    együttműködési megállapodás aláírására. 
 
    Határidő: Értelemszerű 
    Felelős: Polgármester 
 
 
- Parkoló üzemeltetésével kapcsolatos ügyek megtárgyalása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Döme Róbert: A Bajcsy Zs. utcai parkoló ügyében nem úgy valósul meg a parkolás, ahogy azt 
elterveztük. Arról volt szó, hogy a parkoló jegy árának bizonyos részét fürdő szolgáltatásra 
válthatják be a vendégek. A parkoló díjat felemeltük 700,- Ft-ra és nem adunk érte semmit. 
Úgy gondolom, hogy ki kell dolgozni erre egy zárt rendszert és új stábot kellene 
alkalmaznunk. 
 
Fischer Erzsébet: A 700,- Ft megszavazása után abban maradt a testület, hogy a Fürdő tesz 
egy javaslatot arra, hogy a parkolójegy árának egy részét hogyan lehetne szolgáltatásra 
váltani. Ezt a mai napig sem kaptam meg. 
Az emberek tekintetében ez egy ideiglenes megoldás volt, közterület-felügyelők és 
vendégellenőrök lettek befogva, hogy lássuk milyen forgalmat generál a parkoló. Két személy 
felvétele most van folyamatban. Most kaptam árajánlatot a kézi számlázó gépre vagy ezt 
vásároljuk meg, vagy beszéltem a nyomdával, nyomtatunk rendes parkoló jegyeket, ezek a 
megoldások lennének. 
 
Döme Róbert: Mindenképpen szükséges valami ellenőrző szelvény, olyan rendszert kell 
kidolgozni, ami a visszaéléseket nem engedi. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Tegyük ingyenessé a parkolást úgy, hogy mi a Fürdő felé 
kifizetjük a parkolójegy árának a felét, a Fürdő pedig a másik felét, így a teljes jegy 
beváltható szolgáltatásra. Így mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag ingyenes a parkolás, mi 
csak a rend fenntartása érdekében szedjük a jegyet. 
 
Barkó Béla: Miért kell alkalmazni 7 embert, kifizetni több millió forint bérköltséget? 
 
Döme Róbert: A Fürdő alkalmazhatná a parkoló őröket. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Javaslom, hogy a Fürdővel együttműködve dolgozzunk ki egy 
olyanfajta kedvezményes szolgáltatásra váltható parkoló rendszert, olyan formában, hogy az a 
város számára kedvező legyen, május 1-jei határidővel. 
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Barkó Béla: A közterület-felügyelőket ki lehetne küldeni például a Kossuth L. utca jobb és bal 
oldalán a megállni tilos tábla ellenére is parkolnak az autók. Legyenek ezek büntetve. 
 
Batik Imre: Ezt akkor el kell dönteni, mert eddig nem volt ilyen gyakorlat, hogy a közterület-
felügyelő büntetett volna Harkányban. 
 
Döme Róbert: Amióta elkészült az elkerülő út, nem indokolt a Kossuth L. utcában a szélső 
sáv, le lehetne venni a megállni tilos táblákat. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Javaslom a műszaki osztálynak, hogy a rendőrséggel közösen 
vizsgálják felül a megállni tilos helyeket. 
 
Döme Róbert: A másik nagyon fontos dolog így szezon előtt, hogy a kulcsrázók ellen lépjünk 
fel. 
 
- Fogszabályzás szakrendelés helyének és bérleti díjának megtárgyalása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A fogszabályzás helyéről és bérleti díjáról döntenünk kell. 
 
Markovics János: Az ÁNTSZ határozata állítólag kizárja, hogy az ügyeleti fektető helyiség 
nem lehet egy helyen a fogszabályzás szakrendeléssel. Át kell gondolnunk például azt is, 
hogy a jogszabály előírja –e azt, hogy a két védőnőnk két nagy helyiséget használjon. 
 
Dr. Vida Ernő: A fogorvosi szék kerüljön vissza az eredeti helyére. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Döntést kell hoznunk a bérleti díj összegéről is. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
    71/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  
    azzal, hogy a Dr. Schärtl Mária Fogászati Kft.  
    (székhely: 7627 Pécs, Dózsa Gy. u. 33., cégj.sz.: 02-09-071071)  
    fogszabályzás szakrendelése az Egészségház fogorvosi  
    rendelőjében legyen ellátva. 
    A képviselő-testület a bérleti díj összegét 30.000.- Ft/hó  
    összegben állapítja meg. 
 
    Határidő: Értelemszerű 
    Felelős: Polgármester 
 
 
- Harkány Város logojának felhasználása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Barkó Béla: Harkány Város logoját csak testületi határozattal lehet felhasználni 
kiadványokban, ezért szeretném kérni a testületet, hogy megjelenne egy bón füzet, kupon, 
amiben a vállalkozókat szerveznék össze, hogy ki, mennyi kedvezményt adna, hasonló mint a 
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Siklós kártya. A nyáron a szállodák már tudnák terjeszteni a vendégeknek, fodrászat, pékség, 
sportcsarnok és egyéb dolgok lennének benne, és ennek a végén kerülne feltüntetésre Harkány 
logoja és Harkány Város úti térképe. Ebben kérnek döntést a harkányi újság szerkesztői.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem szavazzunk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
    72/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

felhatalmazza a polgármestert, hogy hozzájáruljon ahhoz, 
hogy Harkány Város logója egy kedvezményre jogosító  
kupon füzeten feltüntetésre kerüljön. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet több ügy 
tekintetében. Ma voltak nálam tárgyalni egy lehetséges magánklinika építése ügyében. Telket 
szeretnének vásárolni Harkányban. A műszaki osztály kigyűjti az eladó területeket ez 
folyamatban van.  
A Tax Team Kft.-vel is tárgyaltam az Önkormányzat 8,5 millió Ft tartozása ügyében.  
 
Döme Róbert: Ajánljuk fel nekik a részletfizetést. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A Lux Invest Kft. ügyében ma voltunk közjegyzőnél ahol 
megállapodást kötöttünk a tartozásunk részletfizetése ügyében. 
 
Dr. Vida Ernő: Szeretném jelezni a testület felé, hogy kellene legalább egy angol nyelvű 
anyag az értékesíthető ingatlanokról, egy ingatlan portfólió idegen nyelven, mert egy orosz 
befektető csoport érdeklődött befektetés ügyben. Egy bemutató anyagra lenne szükség minél 
előbb. 
 
- Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. részvényvásárlási ajánlatának 
megtárgyalása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. 
megküldte a részvény adásvételi szerződés tervezetét a képviselő-testület részére további 
egyeztetés céljából. Kérem a testületet szavazzunk arról, hogy a mellékelt megállapodás 
szerint elfogadjuk a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. ajánlatát és 
kilencszeres árfolyamon tárgyalást folytassunk a részvények átadása kapcsán.  
Kérem szavazzunk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
 
    73/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
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Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zsigmondy  
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. mellékelt  
megállapodásában foglalt ajánlatát elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor  

  polgármestert, hogy 5 millió Ft értékű jegyzett tőkét   
  kilencszeres árfolyamon  értékesítse és ez ügyben tárgyalásokat  

folytasson. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
- Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. felé fennálló tartozás rendezésének megtárgyalása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzat nem tudja 
készpénzben törleszteni a Gyógyfürdő Zrt. felé fennálló tartozását, így részvény átadással 
kívánja megvalósítani. 
Kérem szavazzunk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
    74/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért  
    azzal, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felé fennálló tartozást  
    kilencszeres árfolyamon részvény átadással kívánja biztosítani. 
 
    Határidő: Értelemszerű 
    Felelős: Polgármester 
 
 
- Zsigmondy sétány illemhelyének megtárgyalása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Barkó Béla: A nyári rendezvények kapcsán szükség van illemhelyre a Zsigmondy sétányon, 
döntenünk kell, hogy mobil WC-re van-e szükség.  
 
Markovics János:  Keressünk valakit, aki elbontja a meglévő helyiséget, újjáépíti és hajlandó 
működtetni az illemhelyiséget.  
 
Barkó Béla: Legyen kiírva pályázat a nyilvános illemhely felújítására és üzemeltetésére. 
 
Döme Róbert: Ha ez a nyári rendezvényekre nem valósulna meg, akkor megoldást kell 
találnunk a mobil WC tekintetében. 
 
Batik Imre: A Zsigmondy sétányon a volt lángosos épülete üresen áll, ott már van  WC, abból 
az még lehetne kialakítani további helyiséget erre a célra. 
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Döme Róbert: Az első dolog, hogy meg kell vizsgálni a Fürdőben a volt lángosos épületét. 
Amennyiben ez nem jön létre, akkor kerüljön kiírásra a pályázat köz WC felújításra és 
üzemeltetésre. Ha ez nem valósul meg a nyári rendezvényekig, akkor természetesen mobil 
WC-re lesz szükség. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a testületet erről szavazzunk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
    75/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a  
    műszaki osztályvezetőt és a városgondnokság vezetőjét, hogy a  
    kezdje meg a tárgyalást a Fürdővel a Zsigmondy sétányon lévő  
    volt lángosos épületének nyilvános illemhellyé alakítása  
    ügyében. 
    A képviselő-testület egyetért azzal, hogy kerüljön kiírásra  
    nyilvános WC felújítására és üzemeltetésére pályázat. 
    A nyári rendezvényekre mobil WC-k kerüljenek megrendelésre. 
 
    Határidő: Értelemszerű 
    Felelős: Polgármester 
 
 
Batik Imre: A piac területén a konténer WC-vel kapcsolatban szeretném a képviselő-testület 
véleményét kérni, hogy maradjon-e, vagy szállítsuk el, mivel már jó ideje használhatatlan. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Mivel nem használják, és a környezetbe sem illik bele, legyen 
elszállítva onnan.  
 
Dr. Bognár Bernadett: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az ideiglenes 
kutyamenhely ügyében ma beszéltem a főállat orvos úrral, ki fog jönni most pénteken és 
megnézi a lehetséges helyszínt a gépállomási területen.  
 
 
- Harkány Város Önkormányzatának 2011. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Fischer Erzsébet: Harkány Város Önkormányzatának a 2003. évi CXXIX. Tv. szerint 
legkésőbb április 15. napjáig a 2011. évre összesített közbeszerzési tervet kell készíteni és a 
képviselő-testületnek el kell fogadni.  
Kérem a képviselő-testületet a mellékelt előterjesztés szerint a közbeszerzési tervet elfogadni. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem szavazzunk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
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    76/2011.(IV.12.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
    Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy  
    határoz, hogy Harkány Város Önkormányzatának a mellékelt  
    2011. évi összesített közbeszerzési tervét elfogadja,  
    felhatalmazza Dr. Imri Sándor polgármestert a terv aláírására. 
 
    Határidő: 2011. április 15. 
    Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Megállapítom, hogy több napirendi pont nincs, az ülést 
bezárom. 
 

K.mft. 
 
 
 

Dr. Imri Sándor       Dr. Hatvani Edit 
  polgármester                jegyző 

 
 
 
 
 
 Horváth Tamás                   Barkó Béla 
 jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 
 

 


