JEGYZŐKÖNYV
Készült: Harkány Város Önkormányzat 2011. május 09-én (hétfő) 14.30 órai kezdettel
megtartott rendkívüli 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 6 fő jelen
van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Döme Róbert és Barkó Béla képviselő urakat jelölöm.
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadja el.
Napirendi pontok:
1.) Nemzetközi Országos és Regionális Szakmai Rendezvények, Konferenciák,
Fesztiválok és Kiállítások megrendezésére pályázat beadása
Előterjesztő: Fischer Erzsébet műszaki oszt.vez.
2.) TDM együttműködési megállapodásának megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
3.) Egyebek
- Energiaracionalizálás céljára beadott pályázat megtárgyalása (KEOP)
- Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről
szóló 5/2011.(III.10.) sz. rendelet módosítása
- Kitaibel Pál Általános - és Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a
Harkányi Óvoda összevonási lehetőségének megtárgyalása
- Kitaibel Pál Általános - és Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
vezetői pályázatának kiírása
- Ikarusz autóbusz értékesítésének megtárgyalása
Zárt ülés
- A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részvényvásárlási ajánlatának megtárgyalása

Napirend 1. pontja
Nemzetközi Országos és Regionális Szakmai Rendezvények, Konferenciák, Fesztiválok
és Kiállítások megrendezésére pályázat beadása
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Barkó Béla: A Nemzeti Kulturális Alaphoz szeretnénk pályázni a Népművészeti Szakmai
Kollégiumhoz, amely során a 2011-es Szüreti Fesztiválhoz kötődően, a 2011. december,
januári ünnepkörhöz kötődően és a 2012. évi Ördögűző Téltemető naphoz kötődően tartanánk
egy-egy kiállítást.
A Szüreti Fesztivál alkalmával Szőlészeti és Borászati Kiállítást tartanánk a Bolgár
Múzeumban a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával egyeztetve történne mindez.
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A második rendezvény kapcsán a karácsonyhoz kötődően van két Talpasházunk, az egyik ház
berendezésre kerülne, a betlehemezés hagyományát is felelevenítenénk.
A harmadik rendezvényünk az Ördögűző Téltemető farsanghoz kötődik egy busó kiállítást
szerveznénk, egy két mohácsi busót látnánk vendégül.
A három kiállítás megrendezésének összköltsége 1.298.000.- Ft, ebből 868.200.- Ft-ra
pályázunk, a saját forrás 129.800.- Ft. A várható bevétele a rendezvénynek 300.000.- Ft.
Ehhez kérem a képviselő-testület támogatását.
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képviselő-testületet, ha nincs ehhez kapcsolódóan
kérdés, szavazzunk.

A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
89/2011.(V.09.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által
1907 kódszámú Nemzetközi, országos és regionális
szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és
kiállítások megrendezésére kiírt pályázat beadását,
biztosítja az önerőt.
A támogatás összköltsége: 1.298.000.- Ft, ebből
NKA támogatás: 862.200.- Ft
Saját forrás: 129.800.- Ft.
Határidő: 2011. május 12.
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Napirend 2. pontja
TDM együttműködési megállapodásának megtárgyalása
Szóbeli előterjesztés, a megállapodás tervezet csatolásával.
Dr. Imri Sándor polgármester: A képviselő-testület megszavazta, hogy az idegenforgalmi adó
állami támogatással növelt összegének a 20 %-át fogja átadni a TDM szervezetének. A
szerződés tervezetet minden testületi tag megkapta.
Dr. Bognár Bernadett: Április 22-én megkaptuk Sarkadi Esztertől a szerződés tervezetet,
akkor én ezt alpolgármester úrnak továbbítottam. Ő is belejavított egy szakértő segítségével.
Az április 28-ai testületi ülésen érkezett az utolsó változata a szerződésnek, azt én másnap
körbeküldtem a testületi tagoknak. Kérem arról a szerződés tervezetről szavazzon a testület.
Dr. Imri Sándor polgármester: A napirend kapcsán meghívott vendégünket szeretném
bemutatni, Sarkadi Esztert a TDM vezetőjét. Ha van hozzáfűznivalója, akkor alkalmat adunk
erre.
Sarkadi Eszter: A TDM pályázat kapcsán ez már az utolsó határidő, aminek most van a
félidős elszámolási időszaka. 2 hónap áll rendelkezésünkre, hogy a megfelelő összeget
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elköltsük és hozzátegyük az önrészt. Június közepéig 4 millió Ft elköltött önrészt kell, hogy
hozzátegyünk ehhez a projekthez. Ha nem tudunk elszámolni, akkor elbukjuk az 50 millió Ftos projektet. Ebben az évben még megpályázható lesz egy 100 millió Ft-os projekt és szintén
ebben az évben pályázható, ha egy térségi összefogást sikerül elérni egy újabb 100 millió Ftos projekt, amely Siklóssal és Villánnyal együttműködve jöhet lére. Azért kértem szót, mert
szeretnénk a TDM szervezet működését bemutatni. Várhatóan egy városi nagy TDM fórumot
szeretnénk szervezni, ahová várjuk a város lakosságát, szolgáltatókat, mindenkit meghívunk,
hogy bemutatkozhasson maga az egyesület a tevékenységével és bemutathassuk ezt a
projektet. Két dologról van szó, az egyik a Harkányi Turisztikai Egyesület, mely már néhány
éve működik bizonyos feladatokkal, egy évvel ezelőtt júniusban megnyerte a DDOP által kiírt
TDM pályázatot, mely egy 50 millió Ft-os összköltségű pályázat, melynek 85 %-a támogatás,
15 %-a önrész, mintegy 8 millió Ft az önrész két évre elosztva. Ez a szervezet 2010. júniusa
óta működik, intenzíven pedig ez év áprilisa óta, amikor az egyesület TDM menedzsert
alkalmazott, aki én vagyok. Az én feladatom ennek a pályázatnak a szervezése volt az elmúlt
hónapban. Szerencsésen tegnap elment az elszámolás. A pályázatnak vannak kötelező elmei,
ezek: a tanulmánykészítés, képzések és vannak szabadon választott elemei. A kötelező
elemeket is próbáljuk a magunk hasznára fordítani oly módon, hogy ennek a pénznek a
segítségével fog megvalósulni Harkány marketing stratégiájának az elkészülése. Az egész
Harkány oldaláról próbáljuk ezt a pályázatot ésszerűen elkölteni. A munkában szorosan
együttműködünk a Fürdővel és a Kórházzal mindkettő elnökségi tag a TDM-ben. Képzés
területén háromféle képzés van. Nyelvi képzés, informatikai képzés és TDM menedzseri
képzés. Az egyesület alkalmazottjaként, titkáraként én vagyok a TDM szervezet
alkalmazásában, a pályázatban kötelező feladat a Tourinform iroda átadása a szervezet
számára. Az iroda átalakulva tovább fog működni, a tájékoztató feladatokat marketing
feladatok fogják átvenni. Az önkormányzat egy olyan kötelezettséget írt alá, hogy két év
plusz 5 évig támogatja a TDM szervezetet. Ez egy országos rendszer, az idegenforgalmi adó
mindenkori 20 %-ának átadásával támogatják az önkormányzatok a TDM szervezeteket.
Azért dolgozik, hogy az idejövő turista mindent megkapjon és elégedetten távozzon.
Horváth Tamás: Mennyi az az összeg, amit át kell adni?
Dr. Imri Sándor polgármester: Az idegenforgalmi adó 20 %-a, kb. 30 millió Ft. A 4 millió Ft-t
elő kell teremteni az önkormányzatnak. A Gasztronómiai Fesztiválra a képviselő-testület
beállított 500.000.- Ft-ot, ez a rendezvény működhet-e a TDM-en keresztül?
Sarkadi Eszter: Ez így nem fog működni, mert ez a 4 millió Ft az előre megadott pojektben
megadott módon kell, hogy elköltődjön, rendezvény nincs a projektben, ezt nem tudjuk
elszámolni. Pillanatnyilag tanulmányok, kiadványok, honlap, arculattervezés van a
projektben. Ez ténylegesen 4 millió Ft amit el kell költeni megadott célra. Azt is figyelembe
kell venni, hogy a TDM szervezet működéséhez ténylegesen kell az évi 25-30 millió Ft,
méginkább ha a Tourinform irodát is átveszi, mert béreket, rezsit és működést kell fizetni és
az önrészt is ebből kell fizetni.
Barkó Béla: A Tourinform iroda két dolgozójának a bérét is a TDM szervezet fizeti?
Sarkadi Eszter: Igen, a TDM működteti a Tourinformot és a béreket is fizeti. Ezzel az
önkormányzat teljesen átadja a turisztikai feladatokat.
Dr. Bognár Bernadett: A rendezvényeink finanszírozása nem fér bele?
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Sarkadi Eszter: Ebben az évben nem tudunk rendezvényeket finanszírozni, csak a jövő évben
tudjuk betervezni az új pályázatban.
Dr. Bognár Bernadett: Akkor a mi kvázi 30 millió forintunkból nem lehet városi rendezvényt
finanszírozni ebben az évben.
Sarkadi Eszter: Azt kell látni, hogy ez egy olyan pályázat, amelyben nagy mértékben meg
van határozva, hogy mit kell csinálni. Nem tudunk rendezvényre költeni.
Döme Róbert: Ez indukálna egyfajta turizmus szervezést, ami elindítja azt a fajta szemléletet,
hogy előbb utóbb vendégek érkeznek Harkányba. Ez azonban pénzbe került eddig a városnak,
mint például a kiadványok és rendezvények szervezése, amit levesz a vállunkról és abszolút
koordinálva lesznek.
Sarkadi Eszter: Ezzel biztosítja a város, hogy egy profi marketinges csapatot kap. Minden
pályázati lehetőséget megragadunk, tagdíjakat próbálunk beszedni, a munkánkkal részt
tudunk venni az önkormányzati rendezvények megszervezésében.
Barkó Béla: Mind a Kulturális Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság a rendezvények kapcsán
az eddigi 18 millió Ft helyett 8,5 millió Ft-ot határozott meg, ami benne foglalt akik abban a
költségvetésben amit elfogadtunk. Ezen túl van a Big Band-nek egy 1,5 millió Ft-os
támogatása az idei évben. Ez külön tételként szerepel az idei költségvetésben. Az e hónap
végi rendezvény a májusfa kitáncolás és gyereknap lett volna, ami kiegészül a Dráva Hotel,
Thermál Hotel és Xavin Hotel segítségével, szervezésével, hozzájárulásával egy
Gasztronómiai Fesztiválra. A harkányi önkormányzat állja a programokat, minden más
költség a szállodásokat érinti. A szállodásoknak az volt a kérése, hogy az önkormányzat
nyisson egy alszámlát, amire a különböző bevételeket kapja.
Dr. Imri Sándor polgármester: Elindult egyfajta együttműködés. Április 1. napjától amióta
ténylegesen működik a TDM szervezet, a tavalyi idegenforgalmi adó 20 %-ának időarányos
részét adjuk át.
Most arról kellene szavaznunk, hogy a szerződés aláírásához felhatalmazást kapjak.
Szavazásra teszem.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
90/2011.(V.09.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a mellékelt megállapodás szerint a
Harkányi
Turisztikai Egyesülettel középtávú
együttműködési megállapodást ír alá.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor
polgármestert az előterjesztésben megküldött, javított
szövegű megállapodás aláírására.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester
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Napirend 3. pontja
Egyebek
- Energiaracionalizálás céljára beadott pályázat megtárgyalása (KEOP)
Szóbeli előterjesztés.
Gyócsi-Nemes Attila: A kb. egy hónappal ezelőtti pénzügyi bizottsági ülésen szóbeli
megbízást kaptunk arra, hogy most a jelen lévő Mészáros Tamás által képviselt Wolf Kft.
pályázatot írjon és adjon be három önkormányzati épület fűtésének korszerűsítésére,
nyílászárók cseréjére és hőszigetelésre. Polgármester úr kért a mai testületi ülésre egy
anyagot, ahol megbízási szerződés kerül aláírásra, hogy ezt elkezdjük.
Mészáros Tamás: Készítettünk egy kontakt anyagot is a kivitelező csoportról, és a pályázatíró
cégről is. Készült egy előzetes felmérés, hogy a három épületnek mennyi lenne a nyílászáró
cseréje, szigetelése, hőszivattyús és napelemes rendszerének a kialakítása. A költségvetés
összeállt. A teljes pályázathoz szükséges anyagot átküldtük a kolléganőknek. Arról kellene
döntés, hogy egyáltalán akarnak e pályázni, ha igen, akkor pedig, hogy megbíznak bennünket
a pályázat lebonyolításával.
Dr. Imri Sándor polgármester: Az önkormányzatnak kockázata nincs, semmiféle költséget
nekünk nem jelent.
Dr. Vida Ernő: Arról volt szó, hogy az önrészt az önkormányzat helyett kifizetik.
Gyócsi-Nemes Attila: Igen, a kivitelező cég.
Baksai Tímea: A három ingatlanból 2 ingatlan terhelt, ez azonban áthidalható úgy, hogy a
képviselő-testület lenyilatkozza, hogy a projektet nem gátolja ez a teher.
Mészáros Tamás: Hivatalosan az útmutató szerint terhelt ingatlanra nem lehet pályázni,
viszont a kiíró hatóságnak van egy formanyomtatványa, amiben le kell nyilatkozni mindezt.
Baksai Tímea: A másik dolog, hogy minden EU-s pályázathoz alszámlát kell nyitni,
elkülönítetten kell kezelni a pályázatot és önerőt kell igazolnunk.
Mészáros Tamás: Elég, hogy ha a képviselő-testület hoz egy határozatot, hogy biztosítja az
önerőt.
Baksai Tímea: A költségvetési rendeletünket akkor kell módosítanunk?
Mészáros Tamás: Ezt a pályázat beadásakor csatolni kell.
Urmankovics Ágota: A mezőgazdasági utak felújítására volt előirányzat a költségvetési
rendeletünkben, ami nem valósult meg, ebből finanszírozni tudjuk ezt a pályázati önerőt.
Horváth Tamás: A megbízási szerződésben elég szép összegek vannak beállítva a
pályázatírásra.
Barkó Béla: Tájékoztatást szeretnék kérni, hogy a Művelődési Háznál és a Sportcsarnoknál
mire adjuk be a pályázatot.
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Gyócsi-Nemes Attila: A Sportcsarnoknál egy léghőszivattyú, napelemes rendszer,
hőszigetelés és egy nyílászáró csere lenne.
Barkó Béla: A tető javítása nem fér bele a pályázatba, mivel beázik a Sportcsarnok?
Dr. Imri Sándor polgármester: A megbízási szerződésből nem derül ki, hogy az
önkormányzatnak nem kerül pénzébe.
Gyócsi-Nemes Attila: A pályázatírásért nem kell fizetni, ha nem nyerjük el a pályázatot.
Dr. Imri Sándor polgármester: Csak akkor, ha formai okok miatt nem nyer a pályázat.
Mészáros Tamás: Ez csak egy szerződés tervezet, amin változtatni lehet.
Dr. Imri Sándor polgármester: Mivel nagyon rossz helyzetben van az önkormányzat, ezért
erre pénzt nem tudunk áldozni, de szívesen vennénk ha ezek megvalósulnának. De erre
garanciát is szeretnénk erre kapni, hogy soha senki nem tudja behajtani rajtunk az ezzel járó
összegeket.
Döme Róbert: Sikertelen pályázat esetén nem akarunk benne maradni egy tartozásban. Ezt
kellene a szerződésbe rögzíteni, hogy ezzel kapcsolatban ne legyenek aggályaink.
Dr. Vida Ernő: Mennyi az önrésze ennek a pályázatnak?
Mészáros Tamás: 15 %.
Horváth Tamás: A pályázatírást egy céggel úgy kell bonyolítani, hogy leírják azt, hogy
mennyiért tudják vállalni a megírást, valamint, ha nyer a pályázat abból hány százalékban
részesülnek sikerdíjként. Ezeket pontosítani kell. A pályázatíró munka az önkormányzatnál
dől el.
Dr. Vida Ernő: Most van egy lehetőségünk, hogy az önrészt, amit mi nem tudunk kifizetni,
helyettünk bevállalja a cég, azért, hogy a munkát megkapja. Nekünk ez nem kerül pénzbe,
ezért a szerződésben nem vehetjük azt bele, hogy ezt az összeget kölcsönadja nekünk. Az
nekünk nem kerül semmibe, ha a garanciákat lefektetjük benne, független attól, hogy ki
dolgozik többet benne.
Dr. Bognár Bernadett: Szólni szeretnék, hogy ez így nem törvényes eljárás.
Mészáros Tamás: Hozzátenném, hogy nem csak egy 50 oldalas adatlap kitöltéséről lenne szó,
hozzá kell tennünk az épületenergetikai tanúsítványt, egy 200 oldalas megvalósítási
tanulmányt egy részletes háttérszámítással.
Dr. Vida Ernő: Itt egy teljes projekt menedzselésről van szó.
Horváth Tamás: Az összegeket pontosítani kell a szerződésben.
Mészáros Tamás: A szerződés szövegén változtatni lehet.
Barkó Béla: A Sportcsarnoknál módosítást kérnék, a tető bádogos munkája kerüljön bele a
pályázatba.
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Mészáros Tamás: Nagyon fontos, hogy a már beadott pályázatok ne fedjék egymást, de
megoldható, hogy a Sportcsarnok tető bádogos munkája belekerüljön.
Barkó Béla: A napelemes rendszerről a testületnek ezelőtt négy héttel elküldtem egy anyagot,
leírtam benne, hogy két különböző KEOP-os lehetőség az, amire pályázathatunk. Kértem,
hogy ez előtti testületi ülésre kerüljön be, én nem voltam jelen, de nem került testület elé. Már
rég beadásra kerülhetett volna a történet.
Döme Róbert: Miért nem került testület elé?
Fischer Erzsébet: Az önerőt nem tudta volna az önkormányzat előteremteni.
Barkó Béla: Az önerőt úgy kellett volna előteremteni, hogy a megtermelt energiából 3 vagy 4
éven keresztül 5-5 %-ot visszafizetjük.
Fischer Erzsébet: Beszéltünk testületi ülésen róla, de azért lett elvetve, mert van egy másik
pályázati lehetőség önerő nélkül.
Döme Róbert: Nem így lett tálalva, mert egy utófinanszírozott önerő lett volna.
Arról kellene döntenünk, hogy azokat a garanciákat tegyük be a szerződésbe, ami minket
megvéd attól, hogy beleragadjunk sikertelen pályázat esetén egyfajta költségben.
Barkó Béla: A bádogos munka belekerülhet a pályázatba?
Gyócsi-Nemes Attila: Igen belekerülhet.
Dr. Imri Sándor polgármester: A döntést meg fogjuk hozni, hogy felhatalmazzuk a céget,
hogy a pályázatot beadja. A szerződésből annak kell kiderülnie, hogy semmilyen jogi úton ne
tudjanak az önkormányzattól pénzt követelni.
Döme Róbert: Ezekkel a kitételekkel fogadjuk el a szerződést és hatalmazzuk fel a
polgármestert az aláírására.
Dr. Imri Sándor polgármester: A testület felhatalmaz, hogy olyan megbízási szerződést írjak
alá, ami az önkormányzatnak nem kerül pénzbe sem az önrész sem a pályázatírás
tekintetében. Az önkormányzat ezeket az épületeket fel kívánja újítani energiaracionalizációt
kíván végrehajtani, de erre saját erőt nem tud rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a cég
vállalja, hogy ezt megteszi, úgy szívesen látjuk.
Dr. Vida Ernő: A pályázaton nyert összeg tartalmazzon mindent.
Dr. Bognár Bernadett: Az egy ellentmondás lesz, hogy hoz a testület egy határozatot, hogy
biztosítja az önrészt a pályázathoz, utána viszont köt egy olyan szerződést, ahol nem kell
önrészt biztosítani.
Dr. Vida Ernő: Milyen módon kell az önrészt biztosítani?
Baksai Tímea: Eddig banki igazolással kellett, viszont most azt mondja a pályázatíró cég,
hogy elég a képviselő-testület nyilatkozata arról, hogy a költségvetési rendeletében ezt
meghozta.
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Dr. Vida Ernő: Mi biztosítjuk az önrészt a költségvetési rendeletben, ők pedig annak egy
elismervényt arról, hogy ezt az összegű önrészt ők átvették ennek a munkának a fejében.
Urmankovics Ágota: Hogy van a finanszírozása a pályázatnak, az állami támogatás részt is
nekünk erről az elkülönített számláról ki kell fizetni?
Gyócsi-Nemes Attila: Szállítói kifizetések vannak.
Urmankovics Ágota: Akkor csak az önrészt kell nekünk kifizetni az elkülönített számláról.
A képviselő-testület 5 szavazattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta:
91/2011.(V.09.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Wolf Kft.-vel (1113 Budapest, Nagyszőlős u. 16. fszt.2.,
adószáma: 12479399-2-43, képviselő: Knyihár Krisztián)
a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-20114.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat
elkészítésére, a szükségszerűen felmerülő teendők
elvégzésével, valamint a projektmenedzsment
feladatainak ellátására megbízási szerződést ír alá,
amennyiben az önkormányzat részére ez nem jár
pénzügyi kötelezettségvállalással.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
92/2011.(V.09.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-201-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat
beadását, biztosítja az önerőt.
Határidő: 2011. május 14.
Felelős: Polgármester

A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:

93/2011.(V.09.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilatkozik arról, hogy a Sportcsarnok 7815 Harkány,
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Petőfi S. u. 42. számú és a Polgármesteri Hivatal 7815
Harkány, Petőfi S. u. 2-4. számú épülete terhelt ingatlan,
ez azonban a projekt megvalósulását nem gátolja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
- Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről
szóló 5/2011.(III.10.) sz. rendelet módosítása
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Imri Sándor polgármester: A költségvetési rendeletünket a pályázat beadása miatt
módosítanunk szükséges.
Urmankovics Ágota: Az Iskolára és a Sportcsarnokra beadott pályázatok önerejét a
mezőgazdasági utak felújítására betervezett összegből, ami nem valósult meg a megfelelő
helyre át kell csoportosítani, erre vonatkozóan a költségvetési rendeletünket módosítani kell.
Dr. Imri Sándor polgármester: A költségvetési rendelet módosításáról szavazzunk.
A képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében megalkotta a
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(V.10.)
rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011.(III.10.) sz. rendeletének módosításáról

-

Kitaibel Pál Általános - és Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
a Harkányi Óvoda összevonási lehetőségének megtárgyalása
Szóbeli előterjesztés.
Dr. Imri Sándor polgármester: Azért az egyebekben tárgyaljuk az iskola és óvoda összevonási
lehetőségét, mert mos érkezett a Megyei Önkormányzattól egy megkeresés, hogy amennyiben
május 12-éig nem hozunk erről döntést, ők nem tudják már tárgyalni. Viszont az intézményi
összevonásokhoz szükség van a Megyei Önkormányzat nyilatkozatára, hogy összhangban van
az ő fejlesztési tervükkel, amit mi akarunk. A költségvetési rendeletünk tárgyalása kapcsán
felmerült, hogy az iskolát az óvodával célszerű lenne integrálni. Lenne egy szakmai hozadéka,
mivel egységes szakmai programmal működik, a másik pedig, hogy a vezetői struktúrát is
racionalizáltabban tudnánk működtetni. A konyha összevonást nem érinti, mivel azt
intézmény összevonás nélkül is át tudjuk szervezni. Most egy szándéknyilatkozatot kell
hoznunk, hogy utána, ha megkapjuk a felhatalmazást a megyétől, akkor kell elindítani az
összevonás jogi lépéseit.
Döme Róbert: Ez a szándéknyilatkozat nem jelenti azt, hogy ezt meg is hoztuk.
Dr. Bognár Bernadett: Ez nem csak azt jelenti, hogy nekünk szándéknyilatkozatot kell
hoznunk, hanem május 12-éig produkálnunk kéne egy az országos névjegyzékben szereplő
szakértő által készített véleményt is, mivel a megye ez alapján tud csak dönteni. Maximum
jövő hét elejéig tud csak erre várni. Ennek van –e realitása?
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Horváth Tamás: Ez úgy működik, hogy először kijelölik a szakértőt, nem hiszem, hogy meg
van ez egy héten belül.
Dr. Bognár Bernadett: A jogszabály azt is meghatározza, hogy ez a szakértői vélemény mit
tartalmazzon.
Döme Róbert: Sok gazdasági racionális lépés nincs benne.
Barkó Béla: Az intézményi megbeszélésen az hangzott el, hogy az rendben van, hogy a
konyha összevonás racionális lépés, de ez egy igazgatói helyettes helyet jelentene, semmi
mást.
Dr. Imri Sándor polgármester: Egy óvónőt, egy státuszt jelentene.
Horváth Tamás: A szakértői vélemény egy héten belül nem fog elkészülni, a gimnázium
kapcsán is két hétbe került legalább, mire összhangba kerültünk, mire megtörtént a szakértő
kijelölése. A közoktatási törvény módosítás előtt áll, meg kellene várnunk, hogy alakul.
Nyilván más jellegű létszámcsökkentésről és minden egyébről a testület dönthet.
Döme Róbert: A két intézmény összevonást most hagyjuk, viszont a két konyha összevonást
indítsuk meg.
Dr. Imri Sándor polgármester: Bízzuk meg a hivatalt, hogy indítsa el a konyha összevonást, és
a következő tanévet már így kezdjék.
Horváth Tamás: Kértem, hogy az oktatási intézmények megérnek egy külön testületi ülést,
amikor ezt tárgyaljuk részletesen.
Dr. Imri Sándor polgármester: Az intézmény összevonásban nincs jelentős spórolás. Az
iskolát és az óvodát nem kívánjuk integrálni, viszont a gazdasági racionalizáció miatt a két
konyhát összevonjuk.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
94/2011.(V.09.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy az iskola és óvoda konyháját össze
kívánja vonni.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

- Kitaibel Pál Általános - és Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői
pályázatának kiírása
Szóbeli előterjesztés.
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Dr. Imri Sándor polgármester: A jogszabályi előírásoknak megfelelően az iskola
intézményvezetői pályázatot ki kell, hogy írjuk.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
95/2011.(V.09.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kitaibel Pál Általános- és Zeneiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény vezetői pályázatát a
jogszabályi előírásoknak megfelelően kiírja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
- Ikarusz autóbusz értékesítésének megtárgyalása
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezni.
Dr. Imri Sándor polgármester: Ajánlatot kaptunk az Ikarusz autóbuszunkra, 2.300.000.- Ft-ra.
Most vizsgálták át a járművet, legalább 1.000.000.- Ft-ra lenne szükség, hogy a műszaki
állapota megfelelő legyen.
Barkó Béla: Ez az egy érdeklődő volt, aki ajánlatot is tett.
Fischer Erzsébet: Baksai Tamás értékelte fel, április 11-től az interneten hirdetjük, ez az egy
ajánlat érkezett, aki meg is nézte a buszt. Az elmúlt évben 2.674.873.- Ft-ot költöttünk a
buszra.
Dr. Imri Sándor polgármester: Akkor szavazzunk arról, hogy felhatalmaz a testület busz
értékesítésére, a szerződés aláírására.
Döme Róbert: Szavazzuk meg a busz eladást és a státusz megszüntetést is.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
96/2011.(V.09.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő Ikarusz 256 típusú autóbusz
értékesítésre kerüljön 2.300.000,- Ft-ért, felkéri a
polgármestert, hogy a buszvezetői státuszt egyidejűleg
szüntesse meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

/Horváth Tamás képviselő elment./
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Urmankovics Ágota: A Tenkes Kultúrcentrum NKft.-nél a költségvetésben 570.000.- Ft volt
beállítva, ami a Kálmáncsy Gyula bére volt. Ő szeretné ha a bérét megkapná, viszont nem
tudjuk utalni, mivel a költségvetésben csak ennyi volt beállítva. Ez az áprilisi bére lenne.
Barkó Béla: A Tenkes Kultúrcentrum NKft. még 60 nap múlva fog megszűnni.
Dr. Vida Ernő: Mit termel a Tenkes Kultúrcentrum NKft ? Abból kapja ő a fizetését.
Dr. Bognár Bernadett: Elvettük tőle az összes tevékenységet.
Barkó Béla: A múzeumot meghagytuk neki.
Döme Róbert: Keressünk neki olyan munkát, ahol dolgozik.
Barkó Béla: A Zsigmondy sétányra történő behajtási engedéllyel kapcsolatban hoztunk
döntést, viszont felmerült az a probléma, hogy egy üzlet tulajdonos nem csak egy autóra
vásárolna behajtási engedélyt, hanem több gépjárműre. Ugyanígy vannak az üzletekbe
beszállítók is, akik nem érnek oda reggel 9.00 óráig így nem tudnak bemenni. Ők is az előző
időkben tudtak vásárolni behajtási engedélyt. Van olyan üzlet, szolgáltató ahova a vendég
egy-két órára szeretne behajtási engedélyt vásárolni.
Döme Róbert: El kell dönteni, hogy ki akarjuk e tiltani az autókat a Zsigmondy sétányról
vagy nem. Egy szállítót nehéz arra kötelezni, hogy az árut autó nélkül vigye be az üzletbe, de
aki a fodrászhoz megy, azt ki lehet tiltani.
Dr. Imri Sándor polgármester: El kell kezdeni kitiltani az autókat, mert ha megvalósul a nagy
projekt, akkor oda úgy sem mehetnek be.
Barkó Béla: A közterület felügyelők nem tudnak büntetni.
Dr. Imri Sándor: Kint van a tábla, hogy kivéve engedéllyel, vagy a rokkant igazolvánnyal, az
összes többi büntethető.
Fischer Erzsébet: Az a gond, hogy ha több engedélyt adunk ki, aminek létjogosultsága van,
akkor megint felállnak a zöld területre az autók.
Dr. Imri Sándor polgármester: Nem cél, hogy elriasszuk a vendégeket, de aki látványosan
szabálytalankodik, azt meg kell büntetni.
Radosnainé Geosits Györgyi: A rendőrség büntet ezeken a területeken, ahol tilos a behajtás.
Barkó Béla: Minden forint számít, én adnék ki több engedélyt.
Markovics János: Én még az időt is korlátoznám, hogy mennyi időre mehet be.
Fischer Erzsébet: 1 órára van meghatározva a behajtás áruszállítás céljára.
Dr. Imri Sándor polgármester: Ezután a testületi üléseket mederbe fogjuk tartani. Ezekről a
dolgokról, amik fölmerültek, beszélnünk kell, meg kell oldanunk a problémákat. Ki kell
dolgozni erre alternatívát, készüljön a következő testületi ülésre erről előterjesztés.
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Barkó Béla: Szeretnék kérni a következő testületi ülésre egy előterjesztést a Zsigmondy
sétányra behajtási engedélyek kapcsán, valamint szeretném látni a közterület felügyelők által
kiállított büntetőcédulákat.
A piacon az őstermelők asztalai kerüljenek ki.
A dr. Futó László Pállal kötött ajándékozási szerződés kapcsán szeretnék a következő ülésre
egy előterjesztést, hogy a képviselő-testületi tagok dönteni tudjanak.
Dr. Bognár Bernadett: A dr. Futó László Pál Múzeummal kapcsolatban volt egy megbeszélés,
amire eljött a hivatal ügyvédje és dr. Futó László Pál az ügyvédjével együtt. A Futó Laci bácsi
teljesen elhatárolódott a Tenkes Kultúrcentrum NKft. megszüntetésétől. Az ajándékozási
szerződést szerinte ne bontsuk fel. A képviselő-testület döntött arról, hogy megszünteti a
Tenkes Kultúrcentrum NKft.-t, de ezt dr. Futó László Pálnak is alá kell írnia, mint
társtulajdonosnak.
Radosnainé Geosits Györgyi: Az illegális kutyamenhely ügyben szeretnék szólni. Arról volt
szó, hogy ez ügyben változás fog történni, ennek ellenére még mindig ott vannak a kutyák a
főutcán. Már több vendég is elment ez miatt.
Döme Róbert: Erről a testületnek ugyanez a véleménye. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt a
szabálytalan dolgot megszüntessük. Megy ez a dolog, csak elég lassan. A hivatal nem tudta
ezt megoldani.
Dr. Bognár Bernadett: Kiküldtük neki a határozatot, aminek határidőt kell adni. Kint voltunk
a főállatorvossal, megnézte a kutyák oltási füzeteit, most felszólítottuk, mindenféle
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, hogyha ezeket nem tartja be, akkor meg tudjuk őt
bírságolni. A Hivatal felajánlana egy területet a város központtól távol, ahol a Rappné
költségén, az előírásoknak megfelelően tarthatná a kutyákat. Én kiküldtem a határozatot, ha
ezt nem tartja be, akkor meg fogjuk büntetni. Kötelezettségeink is vannak a kóbor kutyákkal
kapcsolatban, ezt a problémát az egyesület tevékenysége korábban minimálisra szorította le.
Radosnainé Geosits Györgyi : A horvát kisebbségi önkormányzatnak nagyon sok hiányossága
volt, ez egyébként a volt jegyző asszony hibája volt, ezt köszönjük szépen, hogy a dr. Bognár
Bernadett intézi.
Dr. Imri Sándor polgármester: Megköszönöm a jelenlévők figyelmét, most zárt ülés keretében
folytatjuk a testületi ülést.
K.mft.

Dr. Imri Sándor
polgármester

Dr. Bognár Bernadett
jegyző helyett aláírásra jogosult
igazgatási oszt.vez.

Döme Róbert

Barkó Béla
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