
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:a Harkány Város Önkormányzat 2010. október 14-én 17.00 órai kezdettel megtartott 
   alakuló képviselő-testületi üléséről. 

 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint.                                                                                                                                                                                               
 
Dr.Vida Ernő korelnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő testületi tagokat, a 
kisebbségi önkormányzat tagjait, meghívott vendégeinket és minden megjelent állampolgárt. 
Külön köszöntöm Tiffán Zsolt országgyűlési képviselőt.   
 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy Harkány Város Képviselő-testülete 6  fő és a 
polgármester megjelentek, az ülést mint korelnök megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Barkó Béla és Barla-Szabó Zsolt képviselőket jelölöm. Kérem, 
hogy ezt a testület fogadja el. 
 
Az október 3-i választás során képviselő-testületi tagnak megválasztottak és így lehetőségem 
van, mint korelnöknek  a mai ülés levezetésére. 
 
Elmondanám, hogy olaszországi nyaralásom során  Lorenze által megfestette a  szép város és 
a düledező város, a jó és a rossz  összehasonlítását láttam.   Harkány városát szeretném a szép 
és viruló városok között látni és ezért szeretnék mindent megtenni a jelenlegi képviselő-
testülettel együtt.  
Tudatában vagyunk annak, hogy a múlttal való leszámolás következik.  
Mindent megteszünk azért, hogy olyat alkossunk, amit gyermekeink is élvezni tudnak.  
 
Javaslom az írásos meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. 
 
A képviselő-testület a napirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.)  A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről      
      Előterjesztő: Dr.Milosevits Gyula helyi választási bizottság elnöke 
 
2.) A megbízólevelek átadása, tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 
     Előterjesztő: Dr.Milosevits Gyula helyi választási bizottság elnöke 
 
3.) A polgármester, az önkormányzati képviselők és a települési kisebbségi önkormányzati 
     képviselők eskütétele 
     Előterjesztő: Dr.Milosevits Gyula helyi választási bizottság elnöke 
 
4.) A polgármester illetményének megállapítása 
     Előterjesztő:  Dr. Vida Ernő korelnök  
 
5.) A polgármesteri program ismertetése 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
6.) A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása, bizottságok 
     megválasztása 
     Előterjesztő:  Dr. Imri Sándor polgármester 
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7.)  Alpolgármester választása titkos szavazással, valamint az alpolgármester eskütétele 
       Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
8.) Alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
9.) Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
10.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása 
       Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
11.) Polgármester felhatalmazása gazdasági társaságokban való képviseletre 
         
12.) Egyebek – Tenkesvíz Kft. Felügyelő Bizottságából  visszahívás indítványozása 
 
 
Napirend 1 pontja 
A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről      
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr.Vida Ernő korelnök:  Felkérem Dr. Milosevits Gyulát a Helyi Választási Bizottság elnökét, 
hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Dr.Milosevits Gyula HVB elnöke: Köszöntöm a megjelent Polgármester Urat, Képviselő-
testület tagjait, a Kisebbségi Önkormányzatok képviselőit! 

 
Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy 2010. évben jelentősen módosultak választással 
kapcsolatos jogszabályok, csökkentették a települési önkormányzati képviselők számát, ami 
Harkány városra nézve azt jelenti, hogy 7 tagú a Képviselő-testület a polgármesterrel együtt, 
csökkentették a kisebbségi önkormányzati képviselők számát is, 5 főről 4 főre 
 
Mind a települési önkormányzati, mind a kisebbségi önkormányzati választás különösebb 
bonyodalom nélkül, zökkenőmentesen zajlott le, köszönöm a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak, a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és a Helyi Választási Irodának a 
munkáját. 

 
A választópolgárok száma a névjegyzéken 3491 fő volt, egy választópolgárt vettek fel 
igazolással 
A szavazóként megjelent választópolgárok száma 2083 volt, ami 59,65 %-os részvételt jelent 
 
A polgármester választás eredménye:  
Dr Imri Sándor független jelölt lett Harkány város polgármestere  1424  érvényes szavazattal, 
ami a az érvényes szavazatok 68, 76 %-a, 
Bédy István József, a FIDESZ-KDNP jelöltje 557 érvényes szavazatot kapott, ami a az 
érvényes szavazatok 26, 9 %-a, 
Bischof Péter független jelölt 90 érvényes szavazatot kapott, ami az érvényes szavazatok 4, 35 
%-a. 
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A választókerületben a választás eredményes volt. 
A következő választási ciklusban a képviselő-testület tagjai:  
Markovics János független jelölt 895 érvényes szavazattal 
Barla-Szabó Zsolt független jelölt 749 érvényes szavazattal 
Krutek Norbert független jelölt 679 érvényes szavazattal 
Barkó Béla JOBBIK 579 érvényes szavazattal 
Horváth Tamás a FIDESZ-KDNP jelöltje 576 érvényes szavazattal 
Dr. Vida Ernő független jelölt 536 érvényes szavazattal 

 
 GRATULÁLUNK A KÉPVISELŐ URAKNAK! 

 
A kisebbségi önkormányzati választás eredményei 
A településen cigány, horvát és német kisebbségi választást tartottunk 
A cigány kisebbségi önkormányzati választáson a kisebbségi választói névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma 31 volt, a szavazóként megjelentek száma 9, ami a 
szavazásra jogosultak 29,03 %-a 
 
A megválasztott kisebbségi képviselők: 

Bogdán János 4 érvényes szavazattal 
Hokic Mónika 8 érvényes szavazattal 
Mihajlovics János 5 érvényes szavazattal 
Mihajlovics Jánosné 4 érvényes szavazattal 

 
- A horvát kisebbségi önkormányzati választáson a kisebbségi választói névjegyzékben 

szereplő választópolgárok száma 68 volt, a szavazóként megjelentek száma 52, ami a 
szavazásra jogosultak 76,47 %-a 

 
- A megválasztott kisebbségi képviselők: 

Radosnainé Geosits Györgyi Mária 51 érvényes szavazattal 
Kovácsevics Mihály 47 érvényes szavazattal 
Hideg Imre János 28 érvényes szavazattal 
Greges Zsuzsanna 45 érvényes szavazattal 

 
 

- A német kisebbségi önkormányzati választáson a kisebbségi választói névjegyzékben 
szereplő választópolgárok száma 62 volt, a szavazóként megjelentek száma 45, ami a 
szavazásra jogosultak 72,58 %-a. 

 
- A megválasztott kisebbségi képviselők: 

Somogyi Lászlóné 39 érvényes szavazattal 
Hazenauerné Staub Erika 38 érvényes szavazattal 
Batkiné Hollóvári Erika 30 érvényes szavazattal 
Maul Tibor József 31 érvényes szavazattal 
 
 

Napirend 2. pontja 
A megbízólevelek átadása, tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 
Szóbeli előterjesztés 
 
Dr.Milosevits Gyula HVB elnöke  átadja a  megbízóleveleket. 
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Dr.Milosevits Gyula: Mindenkinek eredményes és sikeres munkát kívánok! 
 
Tájékoztatja a képviselőket a  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, melyhez a 
nyomtatványokat átadja. 
 
 
 
Napirend 3. pontja 
A polgármester, az önkormányzati képviselők és a települési kisebbségi önkormányzati 
 képviselők eskütétele 
  
Dr.Milosevits Gyula HVB elnöke:  Felkérem Dr.Imri Sándor polgármestert, hogy a törvény 
által előírt eskütétel szövegét mondja utánam: 

 
„Én Imri Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  Baranya megye Harkány 
Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen! 
 
 
Dr.Milosevits Gyula HVB elnöke: Felkérem a képviselő-testület tagjait, hogy együttesen 
mondják utánam az eskü szövegét. 
 
„Én ……………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat  Baranya megye Harkány Város 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Dr.Milosevits Gyula HVB elnöke: Felkérem a német, horvát és cigány kisebbség képviselőit, 
hogy együttesen mondják utánam az eskü szövegét: 
 
„Én ………………….. (név) mint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló  törvény 
szerinti NÉMET/HORVÁT/CIGÁNY(kisebbség megjelölése) kisebbségi közösség tagja, 
esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során kisebbségi közösségemhez hű leszek, az 
Alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkám 
során választóim akaratához híven, lelkiismeretesen járok el, minden igyekezetemmel a 
NÉMET/HORVÁT/CIGÁNY kisebbség (kisebbség megjelölése) anyanyelvének, 
hagyományainak, kultúrájának a megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni. (Az esküt tevő 
meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 
 
Dr.Vida Ernő korelnök:  Az alpolgármester titkos szavazással való megválasztásához 
szavazatszámláló bizottságra van szükség. 
Szavazatszámláló bizottság elnökének Horváth Tamás, tagjainak Barla-Szabó Zsolt és Barkó 
Béla képviselőket javaslom. 
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Szavazásra teszem: 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 

72/2010. (X. 14.) számú önkormányzati határozat 
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a szavazatszámláló 
bizottság elnökének Horváth Tamás 
                  tagjának: Barla-Szabó Zsolt és 
                                  Barkó Béla képviselőket választja meg. 
Határidő: Azonnal 
Felelős:    Jegyző 

 
    
Napirend 4. pontja 
A polgármester illetményének megállapítása 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Vida Ernő:  Tájékoztatom a testület tagjait, hogy  Pttv. 3. §. (1) bekezdése értelmében a 
képviselő-testület a polgármester illetményéről alakuló ülésén, illetőleg a polgármester 
megválasztását követő első ülésén dönt. A 3. § (2) bekezdése értelmében a polgármester 
illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdése 
szerinti illetményalap és a Pttv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott szorzószám 
szorzataként, összegszerűen kell megállapítania a képviselő-testületnek. 
 
A köztisztviselői illetményalap összege 38.650,- Ft. Harkány Város Önkormányzata esetén 
az alkalmazható szorzószám - a képviselő-testület döntése függvényében - 11,0 – 12,5 lehet. 
 
Javaslom a polgármester illetményét – az előző önkormányzati ciklushoz hasonlóan – 12,5-es 
szorzószámmal megállapítani, melynek összege a 38.650,- Ft x 12,5 = 483.125,- Ft. 
 
A Pttv. 18. § (1) bekezdése szerint a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával 
összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A (2) 
bekezdés alapján a polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól 
eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése 
alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. 
 
Polgármester úr nyilatkozata alapján nem költségtérítésre, hanem költségátalányra tart 
igényt. Dr. Imri Sándor polgármester költségátalányát – az előző önkormányzati ciklushoz 
hasonlóan – az illetménye 30 %-ának megfelelő összegben javaslom megállapítani. 
 
Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület  6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
 73/2010. (X. 14.) számú önkormányzati határozata: 

1.)  Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Imri Sándor 
polgármester illetményét 2010. október 3. napjától a köztisztviselői 
illetményalap (38.650,- Ft) és a Pttv. 3. § (2) bekezdése alapján adható 12,5 
szorzószám szorzatában, bruttó 483.125,- Ft/hó összegben, költségátalányát 
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az illetménye 30%-ának megfelelő összegben, azaz 144.938,- Forintban 
állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Hatvani Edit jegyzőt, hogy a megállapított 

illetmény számfejtéséről és folyósításáról a fenti időponttól szíveskedjen 
intézkedni. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Dr. Hatvani Edit jegyző 

 
 
 
Napirend 5. pontja 
A polgármesteri program ismertetése 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a meghívott 
vendégeket, az itt megjelent polgárokat. Mielőtt ismertetném a programomat felkérem Tiffán 
Zsolt országgyűlési képviselő urat, hogy szóljon néhány szót. 
 
Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő: Ünnepelni jöttünk ma ide, választás után a demokráciát 
ünnepeljük. Az őszinteség jegyében szeretnék most szólni. Az általam képviselt Fidesz 
jelöltje beleszaladt egy vereségbe itt Harkányban. Egy olyan városnak, amely központja 
ennek térségnek fejlődnie kell. Mindenki vizsgálja meg, hogy Harkány hogyan tud a 
legjobban fejlődni. Én minden erőmmel azon leszek, hogy segítsem a várost, és az itt élő 
embereket, ugyanúgy mint a környékben élőket is, hiszen mindenhol nagy a baj. Nekünk 
akkor van jó dolgunk, ha térségben gondolkodunk. A lényeg, hogy megfelelő kommunikációt 
alakítsunk ki, így Harkány-Siklós-Villány városa igazán korszakalkotót tudnának alkotni.  
Kérek mindenkit, hogy a bosszú és a rosszindulat szelleme szálljon el mindenki felett. Teljes 
békében, alkotó szellemmel tegyék bizalmukat a megválasztott polgármester személyébe és a 
képviselő-testületi tagokba. 
Szeretnék gratulálni mindenkinek! 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Köszönöm a képviselő úrnak a bíztató szavakat.  
Meglehetősen kemény fába vágtuk a fejszénket. 
Csak remélhetjük, hogy segítséget kapunk a kormánytól, hiszen egyedül kevesek vagyunk, 
együtt sokkal erősebbek lennénk. Hiszem azt, hogy ez a térség virágzóvá válhat. 
Harkány városa úgy döntött, hogy leszámol az elmúlt 20 évvel, valami újat szeretne. A 
majdnem 70 %-os szavazati arány arra mutat, hogy mindenki rájött, hogy változtatni kell.  
Az utolsó órákban vagyunk, a csődhelyzet nap mint nap fenyeget. 
Közel 4 milliárd forint az adósság állománya az Önkormányzatnak. Minden önként vállalt 
feladatot számításba kell venni. Ehhez nagy erőfeszítésre lesz szükség.  
Arra kérem a harkányi polgárokat, hogy most azok jöjjenek a hivatalba, akik segíteni tudnak.  
Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan jutott ide a város. Közel 50 MFt-al tartozunk az 
áramszolgáltatónak, a beszállítói tartozások is számottevőek. Számtalan félbehagyott 
beruházásunk van, amelyeket szeretnénk folytatni. A rendezvényeinket szeretnénk megtartani, 
az idősekről szeretnénk gondoskodni, a fiataloknak munkahelyeket teremteni. Jó 
önkormányzat szeretnénk lenni. 
Kérem a türelmüket, azon leszünk, hogy jobb helyzetbe hozzuk Harkányt. 
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Dr.Vida Ernő korelnök: Megköszönöm Dr. Imri Sándor polgármester úrnak programja 
ismertetését. 
 
A képviselő-testület a polgármester programját határozat hozatal nélkül tudomásul veszi. 
 
 
Napirend 6. pontja 
A szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása, bizottságok 
megválasztása 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az SZMSZ-t 
módosítani szükséges, mivel az előző ciklushoz 12 képviselő volt megválasztva, most csak 7. 
Eddig 5 bizottság működött, most 4 bizottság lesz. A bizottságok elnevezéseiben is változás 
történt, 
A bizottság elnökeire javaslatot teszek: 
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének: Dr.Vida Ernő  
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének: Barla-Szabó Zsolt 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökének: Horváth Tamás 
Jogi, Ügyrendi, Turizmus-és Városfejlesztési Bizottság elnökének: Barkó Béla 
Javaslom, hogy az írásos előterjesztéssel egyezően fogadjuk el az SZMSZ módosítását. 
Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) megalkotta a  
 
  13/2010.(X.15.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési  

Szabályzatról szóló 4/2007.(III.27.) rendelet módosításáról 
 
     
Napirend 7. pontja 
Alpolgármester választása titkos szavazással, valamint az alpolgármester eskütétele 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
  
Dr.Imri Sándor:  Az alpolgármesteri  tisztség társadalmi megbízatású és főállású lehet. Én 
társadalmi megbízatásban  javaslom Markovics Jánost alpolgármesterré megválasztani. 
  
Titkos szavazás! 
 
Barkó Béla a szavazatszámláló bizottság elnöke: A szavazatszámláló bizottság jegyzőkönyv 
alapján ismertetem a szavazás eredményét. 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozat hozta: 
 

74/2010. (X. 14.) számú önkormányzati határozata: 
A képviselő-testület Markovics János önkormányzati képviselőt 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja. 
Határidő: Azonnal 
Felelős:    Dr.Hatvani Edit jegyző 

 
 
Eskütétel következik. 
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„Én Markovics János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  Baranya megye 
Harkány Város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen! 
 
 
Napirend 8. pontja 
Alpolgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Amennyiben az alpolgármester tisztségét társadalmi 
megbízatásban látja el, tiszteletdíját a képviselő-testület összegszerűen állapítja meg az 
alakuló ülésen, illetve a polgármester megválasztását követő ülésen a Ktv. 43. § (1) bekezdése 
szerint megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám 
szorzataként: az 1000-2999 lakosú település esetén a szorzószám 4,5 – 6,5. Az alpolgármester 
írásban benyújtott kérésére a Pttv.-ben meghatározott mértéknél kevesebb összegben is 
megállapíthatja a tiszteletdíjat a képviselő-testület. 
Alpolgármester úr írásban kérte a 3-as szorzó megállapítását.  
A Pttv. 18. § (1) bekezdése szerint az alpolgármesternek az alpolgármesteri tisztsége 
ellátásával összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell 
téríteni. A (2) bekezdés alapján a polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-
testület döntése alapján - az alpolgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának 
megfelelő összeg lehet. 
 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy alpolgármester tiszteletdíját bruttó 115.950 Ft/hó 
összegben, a költségátalányt 23.190 Ft-ban fogadja el. 
Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozat hozta: 
 
 

75/2010. (X. 14.) számú önkormányzati határozata: 
A Képviselő-testület Markovics János társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap (38.650,- 
Ft) és a Pttv. 3. § (2) bekezdése alapján adható, 3-as szorzószám 
szorzatában, bruttó 115.950 Ft/hó összegben, költségátalányát 
tiszteletdíja 20%-ának megfelelő összegben, azaz 23.190.- Forintban 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Hatvani Edit jegyzőt, hogy a 
megállapított illetmény számfejtéséről és folyósításáról szíveskedjen 
intézkedni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Hatvani Edit jegyző 
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Napirend 9. pontja 
Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  A Szervezeti és Működési Szabályzatot szükséges 
felülvizsgálni és ezzel együtt módosítani, melyre a jogszabály fél évet biztosít. 
Ennek előkészítésére megbízzuk dr.Hatvani Edit jegyző asszonyt. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
 

76/2010. (X. 14.) számú önkormányzati határozata: 
A képviselő-testület megbízza dr.Hatvani Edit jegyzőt a Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgálatával. 
 
Határidő: 2011. április 15-ig 
Felelős:   Dr.Hatvani Edit jegyző 

 
 
Napirend 10. pontja 
 Képviselői tiszteletdíj megállapítása 
Szóbeli előterjesztés 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai, az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzetére való tekintettel nem kívánnak tiszteletdíjat felvenni. 
Viszont javaslom, hogy minimális költségtérítés megállapítására a következő időszakban 
térjünk vissza, mert azt nem kívánhatjuk, hogy a bizottság tagjai és a képviselők saját 
költségükön utazzanak 
 
 
Napirend 11. pontja 
Polgármester felhatalmazása gazdasági társaságokban való képviseletre 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Kérem  a testület tagjait, hogy adjanak felhatalmazást 
gazdasági társaságokban való képviseletre. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi 
határozatot hozta: 

77/2010. (X. 14.) számú önkormányzati határozata: 
 
A képviselő-testület felhatalmazza dr.Imri Sándor polgármestert, hogy 
gazdasági társaságokban az önkormányzatot képviselje. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős:    Polgármester 
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Napirend 12. pontja 
Egyebek  
 
Tenkesvíz Kft. Felügyelő Bizottságban való részvétel megtárgyalása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Tenkesvíz Kft. 
Felügyelő Bizottságban még Bédy István szerepel tagként. Javaslom, hogy a képviselő-
testület  Bédy István visszahívását  indítványozza és a jelenlegi polgármester  FB tagságát 
kezdeményezze a Tenkesvíz Kft-nél. 
Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

78/2010. (X. 14.) számú önkormányzati határozata: 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. 
Felügyelő Bizottságból indítványozza  Bédy István  visszahívását, 
valamint a Felügyelő Bizottságba dr.Imri Sándor polgármester 
delegálását.   
Határidő: Értelemszerű 
Felelős:    Polgármester 

 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Köszönöm a részvételt! Megállapítom, hogy több napirendi 
pont nincs, az ülést bezárom. 

 
Kmft. 

 
 
 

 Dr.Imri Sándor      Dr.Hatvani Edit 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
 Barkó Béla       Barla-Szabó Zsolt 
 jkv.hitelesítő       jkv. hitelesítő 


