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Jegyzőkönyv 

 
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. január 7.-én (hétfő) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 
 
Jelen vannak:  Horváth Tamás alpolgármester 

  Barkó Béla, Döme Róbert, Markovics János, Éva Ferenc képviselők 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  
  Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző 
   
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
  Vaszlavik Erika jegyzőkönyvvezető 
 
 
Döme Róbert: A közmeghallgatáson a polgármester azt közölte, hogy felfüggeszti az alpolgármestert, 
megszünteti a státuszát, szerintem ezt nem teheti meg. Kérem vegyük fel napirendre az 
alpolgármesteri státusz tisztázásának megtárgyalását.  
 
Horváth Tamás alpolgármester: Ma megkaptam az írásos értesítést erről. 
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Az alpolgármesteri státuszt nem lehet megszüntetni, ezeket a 
jogszabályokat a polgármester úrral is áttekintettük, majd 2014. októbertől kerül hatályba az a 
rendelkezés, amikor a polgármester kap egy olyan jogosítványt, hogy megvonhatja az alpolgármester 
feladatkörét, és ezzel a fizetését is leveheti. Ez most még nincs hatályba, viszont továbbra is a 
polgármester irányításával látja el a feladatát az alpolgármester, tehát mindenféle megbízást, hatáskört 
visszavonhat tőle, ezt kapta meg a mai napon az alpolgármester írásban. Az alpolgármester saját 
hatáskörében, önállóan nem intézkedhet, a polgármester akadályoztatása, tartós távolléte idején 
helyettesíti. A mai ülést az alpolgármester köteles levezetni, mivel polgármester úr nem jelent meg.  
 
Barkó Béla: Kértem a lemondásomat, az én ügyemben kell döntenie a testületnek? 
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ezt ismertetni fogjuk, ez is legyen egy napirendi pont, a Sport és 
Kulturális Központ vezetőjének lemondása. 
 
Markovics János: A múltkori testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a kommunális adó eltörlését a 
következő testületi ülésen tárgyaljuk, ezt sem látom a mai napirendi pontok között.  
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Úgy értelmeztük, hogy a következő rendes testületi ülésen lesz 
napirendi pont.  
 
Horváth Tamás alpolgármester: A Béla ügyében szeretném kérdezni, hogy a pályázatot ki kell írni? 
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ha másképp nem tud gondoskodni a helyettesítéséről, akkor igen, 
az a kérdés, hogy ezt rendkívüli ülésen tárgyaljuk e, mert januárban tervezzük a rendes testületi ülést. 
 
Barkó Béla: Én közös megegyezéssel kérem a szerződésem megszüntetését, minél hamarabb. A múlt 
évi szabadságomat már kivettem. Én kaptam a jegyző úrtól a felmondásomra egy hivatalos levelet, a 
mai nap arra válaszoltam írásban.  
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Döme Róbert: Az orvosi szerződéseket felül kell vizsgálni, ezek hogyan állnak? 
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A januári rendes testületi ülésen lesznek ezek előterjesztve, 
igazából nem fognak változni a szerződések. 
 
Markovics János: A jogszabályi előírások szerint változniuk kell a szerződéseknek.  
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A kártérítés szabályait kell belerakni, a helyettesítés rendje benne 
van, a munkavégzés benne van, a felmondási idő benne van, de nincs szinkronba a törvénnyel, ezt kell 
helyrerakni. Ezt a rendes testületi ülésre beterveztem. 
 
Barkó Béla: A gyerekorvossal mi a helyzet? 
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Közöltük vele a felmondást, nincs visszajelzés, írásban megkapta. 
 
Markovics János: Most, hogy a kistérség megszűnt, hogyan fogjuk szervezni az orvosi ügyeletet? 
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Nem szűnt meg a kistérség, év közepéig működik, március 30-ig 
kell előkészíteni a megszüntetését a kistérségeknek.  
 
Markovics János: Van arról elképzelés, hogy mi fog történni a feladatokkal? 
 
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A kistérségi társulás át fog alakulni, egy önkormányzati társulássá, 
ahol benne marad ez a feladatkör.  
 
Markovics János: Ezt át kellene gondolni, mert most lenne realitása a határok módosításának. 
   
Horváth Tamás alpolgármester: Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait  a rendkívüli ülésen. 
A testület határozatképes az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Éva Ferenc és Barkó Béla 
képviselőket javaslom. 
 
Horváth Tamás alpolgármester javaslata alapján a Képviselő testület (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazati aránnyal) egyhangúan Éva Ferenc és Barkó Béla képviselőket választotta meg 
jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
Dr.Bíró Károly címzetes főjegyző: Napirendi pontként vegye fel a testület Barkó Béla lemondását a 
vezetői megbízatásáról. A másik napirendi pont javaslatom a Vancsura Miklós által elkészült anyag a 
fürdő átvilágításáról. 
 
Döme Róbert: A kiegészített anyagot mi nem láttuk, nem kaptuk meg. Ez kapcsolódik a fürdő 
napirendi ponthoz. 
 
Dr.Bíró Károly címzetes főjegyző: Én más vonatkozásában szeretném ha tárgyalná a testület. Van egy 
szerződés és a vállalkozói díjat ki kellene fizetni. Polgármester úr azt mondta, hogy ő nem tudja aláírni 
a teljesítési igazolást, mert szerinte ez az anyag nem tartalmazza azt amire szüksége lenne a képviselő-
testületnek. Szeretném ha a testület ebben állást foglalna. 
 
Döme Róbert: Szeretném ha napirendi pontként felvételre kerülne az alpolgármester jogállásáról egy 
tájékoztatás. 
 
Horváth Tamás alpolgármester: Az elhangzott napirendi pont javaslatokkal, kérem a napirendi 
pontokról szavazzunk. 
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A Képviselő-testület egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Alpolgármester jogállásáról tájékoztatás 

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző 

2.) A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. Közgyűlésének összehívása és a menedzsment 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Döme Róbert és Krutek Norbert képviselők 

3.) Barkó Béla lemondása a Harkányi Kulturális és Sport Központ vezetői tisztségéről 

Előterjesztő: Barkó Béla képviselő 

 

1.) Alpolgármesteri státusz tájékoztatása 

Előterjesztő: Döme Róbert képviselő 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A módosított Ötv. többletjogosultságot ad a polgármesternek az 
alpolgármesteri tisztség tekintetében, ez a rendelkezés 2014. októberétől lép hatályba. Így jelenleg 
még az alpolgármester fizetését és költségtérítését a polgármester nem vonhatja meg. Minden feladatot 
a polgármestertől kap az alpolgármester, ezt vonta meg a mai nap írásban a polgármester. Ez azt 
jelenti, hogy az alpolgármesternek nincsen olyan feladata, amit személy szerint neki el kellene látnia, 
kizárólag a polgármester helyettesítése, amikor a polgármester tartósan távol van, vagy akadályoztatva 
van. 

Döme Róbert: A fürdő ügyében létrehoztunk egy tulajdonosi bizottságot, melynek az alpolgármester is 
tagja lehet, hogy érdemes lenne kiterjesztenie a képviselő-testületnek minden vagyont érintő 
kérdésben a tulajdonosi bizottság véleményét kérni, mivel ennyire bizonytalanság van a testület és 
polgármester között. 

Horváth Tamás alpolgármester: Február 20.-án kell megjelennem munkavégzés céljából, addig a 
polgármester úr kiadta a szabadságomat, addig ne tartózkodjak a hivatalban, ezt hogyan kell 
értelmezni? 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ezt úgy kell értelmezni, hogy a munkáltató úgy döntött, hogy 
kiadja neked a szabadságod, amikor letelik, akkor munkavégzésre meg kell jelenni.  

Horváth Tamás alpolgármester: A pályázatokat eddig én intéztem, vannak folyamatban lévő, nyertes 
pályázatok, ki fogja ezeket felelősen intézni? Azt szeretném felajánlani, hogy ezekben szívesen 
segítek, hogy ezek rendben legyenek. 

Barkó Béla: Ki fogja ezeket csinálni? 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A polgármesternek kell ebben intézkedni, lehet, hogy ő fogja 
ezeket koordinálni.  



4 

 

Döme Róbert: Ez teljes bizalom megvonás. 

Barkó Béla: A polgármester a felelős ezekért? 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Amíg nincs arra intézkedés, hogy ki fogja ezeket intézni, addig 
nyílván ő. A műszaki osztály eddig is intézte. 

Horváth Tamás alpolgármester: Minden hatáskör meg lett tőlem vonva, én a pályázatokban szívesen 
segítek, hogy ezek rendben legyenek, ha erre van lehetőségem. 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Nyílván lesz ennek a feladatnak egy gazdája, még nem tudjuk, 
hogy ki fogja ezt koordinálni.  

Döme Róbert: A fürdő ügyében létrehoztunk egy tulajdonosi bizottság javaslom, hogy erre az átmeneti 
időszakban hatalmazzuk fel a tulajdonosi bizottságot, hogy minden vagyont érintő kérdésben ők 
tárgyaljanak.  

Horváth Tamás alpolgármester: Döme Róbert képviselő úr előterjesztése ügyében a testület szavazzon 
arról, hogy a tulajdonosi bizottság jogkörét terjessze ki minden vagyont érintő kérdésben. Szavazzon a 
testület arról, hogy ezt felvesszük napirendre. 

A Képviselő-testület egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) napirendi 
pontként felveszi a tulajdonosi bizottság jogkörének kiterjesztését. 
 
 

2.) A tulajdonosi bizottság jogkörének kiterjesztése 
Előterjesztő: Döme Róbert képviselő 
 
 

Horváth Tamás alpolgármester: Kérem a testületet szavazzon erről. 
 
 
A Képviselő-testület  egyhangúlag (5  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak 
szerint döntött: 
 

1/2013.(I.7.) sz. Önkormányzati hat.: 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a tulajdonosi bizottság jogkörét 
kiterjeszti minden vagyont érintő kérdés 
megtárgyalására. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ez a tulajdonosi bizottság eddig se jelentett valójában semmit, ez 
azt jelentette, hogy nem csak a polgármester úr, hanem a Döme Róbert és a Horváth Tamás is tárgyalt 
ebben a kérdésben, valamint, hogy a képviselő-testület elé megy egy javaslat, ha a tulajdonosi 
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bizottság azt nem tárgyalta, akkor a testület leveszi napirendről. Azt nem lehet megtiltani, hogy a 
polgármester fogadja az ilyen típusú üzleti ajánlatokat.  

Barkó Béla: A polgármester nem köteles meghívni a másik két felet a tárgyalásra? 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Nem. 

 

3.) A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. Közgyűlésének összehívása és a menedzsment 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Döme Róbert és Krutek Norbert képviselők 

Döme Róbert: A polgármester úr a közmeghallgatáson felvetett egy nevet, ahol Dr. Farkas Tibort 
nevezte meg a fürdő vezetői státuszára, amit mi egyöntetűen leszavaztunk. Utána polgármester is elég 
unintelligens lépésnek tartaná, hogy erre az időszakra ez a testület valakit kinevezzen vezetőnek a 
fürdőben. A jelenlegi fürdő vezetés mennyire legitim erről szeretnék tájékozódni, mert Urbán József 
megbízott vezérigazgatói státusza tudtom szerint nem kerek. A fürdőnek van egy helyettesítési rendje, 
ami úgy jelöli meg, hogy a műszaki igazgató és a gazdasági igazgató együtt ír alá a vezérigazgató 
helyett. Ilyet nem ismer a cégjog, hogy megbízott vezérigazgató. 

Markovics János: A felügyelő bizottsági ülésen a vállalat jogásza elmondta, hogy a vezérigazgató 
visszahívása után 1 hónappal, ha nincs vezérigazgató, akkor törvénysértést követünk el. 

Döme Róbert: Vancsura Miklóst bíztuk meg az átvilágítással, arról beszéltünk, hogy őt menedzsment 
jogokkal ruházzuk fel. Ezt az anyagot a jövőbeli vezetés számára megfogadásra ajánljuk, ennek 
mentén lehetne előrébb menni. Azt tartom célszerűnek, hogy írjuk ki a pályázatot a vezérigazgatói 
státuszt illetően, hogy ne csússzunk bele egy törvénysértésbe.  

Markovics János: Miért nem tetszik a polgármesternek a Vancsura Miklós anyaga? 

Döme Róbert: A mi utolsó álláspontunk azt volt és ebben egyetértettünk, hogy megbízzuk őt a fürdő 
átvilágításával. Én mindenképpen úgy tartom jónak, hogy pályázat útján válasszunk vezérigazgatót. 

Markovics János: A cégbíróságon az ügyvédnő ha bejelenti, hogy a vezérigazgató megbízása vissza 
lett vonva, akkor egyúttal jelzi azt is, hogy a pályázat ki lett írva. Ezzel a bírságot meg lehet úszni. 
Kiírjuk a pályázatot 60 napra, így az új képviselő-testület fog dönteni ebben az ügyben.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Meg kellene határozni a pályázati feltételeket. 

Markovics János: Volt 2010-ben egy pályázati kiírás, az nem volt rossz.  

Döme Róbert: Közgyűlést is össze kellene hívni. 

Markovics János: A legutóbbi közgyűlésre a polgármestert olyan felhatalmazással küldte el a 
képviselő-testület, ami alapján neki ott egy napirendi pontot nem lett volna joga levenni a napirendről, 
ez a Gyógyfürdőkórház és a Gyógyfürdő Zrt. közötti szerződés kérdése. Ezt a testület megszavazta.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ez a határozat érvényben van, ez alapján egy új közgyűlés 
összehívását kezdeményezheti a képviselő-testület.  
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Markovics János: Nekünk most arról kell döntenünk, hogy holnap a megbízott vezérigazgatóval 
azonnal össze kell hívatni egy közgyűlést a törvényes határidőn belül.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A képviselő-testület egy vezérigazgató jelöltet keres, akit a 
közgyűlés elé terjeszt, mert a közgyűlés fogja megválasztani a vezérigazgató személyét. 

Döme Róbert: Fogalmazzuk meg a pályázati feltételeket. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent első 
gondolatát fel kellene vinnünk a pályázati feltételek közé. 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A pályázati feltételeknél az 5 éves vezetői gyakorlatot javítsuk 3 
éves gazdasági társaságban eltöltött vezetői gyakorlatra. 

Éva Ferenc: Nincs meghatározva az, hogy a Gyógy és/vagy strandfürdőben, illetve hasonló 
üzemeltetési struktúrájú szervezetekben eltöltött hány év irányítása tapasztalattal kell, hogy 
rendelkezzen. Javaslok egy legalább 3 éves gyakorlatot betenni. 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A 3 éves gyakorlat sok, nagyon leszűkíti a pályázók körét. 

Döme Róbert: Az előző pályázatnál pont ezt nem írtuk feltételként, az előző vezetés nem voltak 
szakmailag megfelelők. Legalább 1 év fürdő szakmai gyakorlatot írjunk ki. 

Horváth Tamás alpolgármester: A javaslat az lenne, hogy a pályázati elbírálásnál előnyt jelent első 
gondolata a Gyógy és/vagy strandfürdőben, illetve hasonló üzemeltetési struktúrájú szervezetekben 
eltöltött legalább 1 év irányítási tapasztalat felkerül a pályázati feltételek közé. A pályázati feltételek 
között a legalább 5 éves vezetői gyakorlat, legalább 3 éves gazdasági társaságban eltöltött vezetői 
gyakorlatra módosul. Szavazásra teszem. 

A Képviselő-testület  egyhangúlag (5  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak 
szerint döntött: 
 

2/2013.(I.7.) sz. Önkormányzati hat.: 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint többségi tulajdonos kezdeményezi a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésének összehívását a törvényes legrövidebb határidőn belül. 

Javasolt napirendi pontok: 

1.)Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. gyógyvíz biztosításának ügye 

2.)Pályázati felhívás kiírása a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatói állás betöltésére 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, mint a tulajdonos képviselőjét, hogy a Közgyűlésen az 
alábbi vezérigazgatói pályázati kiírás alapján szavazzon. 

    A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
     Vezérigazgatói 
    munkakörben hirdet pályázatot 
Feladata: 

- A gazdasági társaság irányítása 
- A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, 

reorganizálása és a versenyképességének fejlesztése 
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- Rövid, közép-és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, annak végrehajtása 
- Vendéglétszám növelése 

 
Pályázati feltételek: 

- Felsőfokú iskolai végzettség 
- Legalább 3 éves gazdasági társaságban eltöltött vezetői gyakorlat 
- Számítástechnikai ismeretek (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, 

vállalatirányítási rendszerek) 
- Marketing ismeretek 
- Büntetlen előélet 
- „B” kategóriás jogosítvány 
- Gyógy és/vagy strandfürdőben, illetve hasonló üzemelési struktúrájú szervezetekben eltöltött 

legalább 1 év irányítási tapasztalat  
 
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Német és/vagy angol nyelv legalább középfokú szintű ismerete (írásban, szóban) 
- Horvát és/vagy orosz nyelv társalgási szintű ismerete 
- Pályázati menedzsmentben való jártasság 
- Közbeszerzési eljárások ismerete 
- Közigazgatási ismeretek 

 
Pályázat részeként benyújtandó iratok: 

- Pályázati dokumentáció: legfeljebb 10 (A/4-es lapméret 12-es betűméret max. 1,5-szeres 
sortávolság) oldalon a gazdálkodási, reorganizációs, marketing, üzemeltetési elképzelések 
bemutatása írásbeli dokumentációs anyagban, illetve annak MS PowerPoint adaptációjában  

- motívációs levél 
- önéletrajz 
- oklevél másolatok 
- erkölcsi bizonyítvány 

 
Elvárt kompetenciák: 

- Kiváló kommunikációs készség 
- Kiváló szintű szervező készség 

 
Jelentkezés beérkezési határideje: 2013. március 18. 
 
A pályázat részeként benyújtandó okiratokat az alábbi elérhetőségeken várjuk: 
Cm: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7. 
e-mail: harkanyfurdo@t-online.hu 
 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

Markovics János: Miért nem tetszik a polgármester úrnak a Vancsura Miklós által készített jelentés? 
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Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Annyit mondott polgármester úr, hogy ő nem tudja ennek a 
teljesítését leigazolni, mert szerinte ez nem megfelelő, nincs arányban a szolgáltatás árával a tartalma. 

Barkó Béla: Ő hozta be bizottsági ülésre a Vancsura Miklóst, ő terjesztette elő ezt a dolgot.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Szerződést kötöttünk vele, ezt ki kellene fizetni, ha a polgármester 
nem igazolja le, nem lesz kifizetve.  

Döme Róbert: A polgármester ezt megrendelte, ezt írásba adta. Mi ezt az anyagot nem láttuk.  

Markovics János: A Vancsura Miklós féle szerződést sem láttuk. 

Döme Róbert: A polgármester átvilágítást rendelt meg, mi hozzátettük, hogy elsősorban nem erre 
lenne szükség, itt az kell, hogy mi a jövőkép.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A polgármester úr úgy ítéli meg, hogy nem elég részletes az 
anyag. Az átvilágítási része nem ad kérdést arra, hogy voltak e anomáliák bizonyos területeken. 

Döme Róbert: A tanulmánynak az a baja, hogy nem mondta ki, hogy a fürdő vezetése rosszul 
dolgozott. Ezt nem fogja kimondani semmilyen szakember. 

Horváth Tamás: Megrendeltük ezt a tanulmány, nyílván minősítjük, de azt nem lehet, hogy nem 
fizetjük ki.  

Döme Róbert: Van kilábalási terve az anyagnak, ütemezési terve van, sőt részletes számítás van. 

Barkó Béla: Kérjük a januári rendes testületi ülésre kapjuk meg a Vancsura féle végleges anyagot, 
legyen a testületi ülés napirendi pontja, valamint a polgármester úr hívja meg a képviselő-testületi 
ülésre Vancsura Miklóst.  

Döme Róbert: Ez az anyag legyen a szentírás a fürdő vezetése szempontjából. 

Horváth Tamás alpolgármester: A határozati javaslatunk, hogy a következető rendes képviselő-
testületi ülésre ami január 21. vagy 23.-án legyen megtartva, a testület kapja meg a Vancsura Miklós 
végleges átvilágítási anyagát, legyen meghívva a testületi ülésre, ez legyen napirenden, hogy a 
képviselő-testület érdemi döntést tudjon hozni. 

A Képviselő-testület  egyhangúlag (5  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak 
szerint döntött: 
 

3/2013.(I.7.) sz. Önkormányzati hat.: 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a következő januári rendes 
képviselő-testületi ülésre a testület tagjai kapják meg a 
Vancsura Miklós által készített Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt. átvilágításáról készült anyagot, ez legyen a 
testületi ülés napirendi pontja, valamint Vancsura 
Miklós legyen meghívva a testületi ülésre. 

Határozat: Azonnal 
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Felelős: Polgármester 

 

4.) Barkó Béla lemondása a Harkányi Kulturális és Sport Központ vezetői tisztségéről 

Előterjesztő: Barkó Béla képviselő 

Barkó Béla: Szeretném megköszönni a bizalmat mindenkinek, hogy az elmúlt 2 évben a sport és 
kultúra területén dolgozhattam. Szeretném kérni a közalkalmazotti jogviszonyom és a vezetői 
megbízatásom megszüntetését közös megegyezéssel, minél hamarabbi időponttal. Kérem, hogy az 
átadás- átvétel a jelenlegi kollégáim részére történjen meg a munkaszerződésem megszűntetéséig. 

Horváth Tamás alpolgármester: A testület ezt tudomásul veszi. 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A képviselő-testület a kinevezési jogkör gyakorlója, indokolt, 
hogy ez most napirenden van. Két hónap a felmondási idő, mivel közös megegyezést kezdeményezett, 
ezért a két hónap alatt bármilyen időpontban meg lehet egyezni. 

Barkó Béla: Megbeszéltem a kollégáimmal, amíg a következő vezető kinevezésre nem kerül, addig 
vállalják, hogy addig viszik az intézményt.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Január 15. napjától kerüljön megszüntetésre a munkaszerződése. 

Horváth Tamás alpolgármester: Kérem a testületet erről szavazzon. 

A Képviselő-testület  4  igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött: 
 

4/2013.(I.7.) sz. Önkormányzati hat.: 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul Barkó Béla a Harkányi Kulturális és Sport 
Központ intézményvezető közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez 2013. január 15. napi hatállyal. 

Határidő: 2012.01.15. 

Felelős: Polgármester 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Intézkedni kell a helyettesítésről, illetve, hogy a pályázat kiírásra 
kerüljön.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Nekem az a javaslatom, hogy a minimum feltételekkel írjuk ki a 
pályázatot amit a törvény megkövetel.  

Horváth Tamás alpolgármester: Kérem a testületet szavazzon arról, hogy kiírjuk az intézményvezetői 
pályázatot. 
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A Képviselő-testület  egyhangúlag (5  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak 
szerint döntött: 
 

5/2013.(I.7.) sz. Önkormányzati hat.: 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Harkányi Kulturális és Sport Központ 
intézményvezetői állás betöltésére pályázatot ír ki az alábbi 
feltételekkel: 

- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
- főállású, teljes jogviszony 
- a magasabb vezetői megbízás 2013.04.01.-i kinevezéstől 

számított 5 évre szól 
- pályázati feltételek a jogszabályokban rögzített minimum 

képzettségi és szakmai feltételek. 
 

      Határidő: 2013.03.01. 

      Felelős: Polgármester 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Megköszönöm a jelenlévők figyelmét, a rendkívüli testületi ülést 
bezárom. 

K.mft. 

 

 Horváth Tamás       Dr. Bíró Károly 

 alpolgármester       címzetes főjegyző 

 

 

 

  Éva Ferenc        Barkó Béla 

 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő 


