
JEGYZŐKÖNYV  
 

 
Készült: Harkány Város Önkormányzat 2011. július 18-án (hétfő) 15.00 órai kezdettel 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Házasságkötő terem (régi) Harkány, Kossuth L. u. 2/A. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait a 7 testületi 
tagból 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Kérem jegyzőkönyv hitelesítőnek megszavazni Döme Róbert és Barkó Béla képviselő urakat. 
A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megszavazta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadja el. 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) TDM Középtávú Együttműködési Megállapodás, valamint pénzeszközök átadásáról 
szóló megállapodás tervezet megtárgyalása 

 Előterjesztő: Dr. Horváth Attila jegyző 
 
2.) Egyebek 
 
 
Napirend 1. pontja 
TDM Középtávú Együttműködési Megállapodás, valamint pénzeszközök átadásáról 
szóló megállapodás tervezet megtárgyalása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A rendkívüli testületi ülésünk apropója, hogy határidős 
kötelezettségünk van a TDM szervezettel kapcsolatban létrejövő együttműködési 
megállapodás tekintetében, amit a bizottság is megtárgyalt. A képviselő-testület annak 
tudatában van, hogy megfelelő erőforrást csoportosítsunk át a turisztikára, az 
idegenforgalomra, hogy ebből a nehéz helyzetből kilábalva növeljük a vendégek számát, 
valamiféle fellendülést tudjunk tapasztalni.  
Átadom a szót Barkó Béla bizottsági elnök úrnak. 
 
Barkó Béla: A bizottság elfogadásra javasolta a megállapodást. Észrevételek voltak, de 
nagyon kevés a határidő és kifutunk a határidőből. Egy órával ezelőtt kaptuk meg az 
utolsó megállapodás módosítás tervezetet. Több észrevétel is volt ezzel kapcsolatban. 
Szeretnénk az átadott 20 %-ot egy maximális összegben meghatározni. Sarkadi Eszter 
elmondta, hogy ennél a pályázatnál erre nincs lehetőség. Két rendezvény van feltüntetve 
és részletezve az 1. sz. mellékletben, ezt mi nem kaptuk meg. Észrevétel volt, hogy ezt az 
összeget 7 éven keresztül kell átadni, mi történik akkor, ha ezt nem tudjuk átadni. Ha lesz 
térségi TDM, akkor abban ne egyesületi formába lépjünk be, hanem mindenki saját maga, 
mert az nagyobb szavazati létszámot jelent, ha lesz ilyen kiírás a jövőben. Ez továbbra is 
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észrevétel, hogy kapjunk arra vonatkozóan információt előtte, hogy mire nyújt be az 
egyesület pályázatot. Arról a testület már többször döntött, hogy támogatjuk a TDM-et. 
Az iroda helyisége a Harkány, Kossuth L. u. 2. ebben a megállapodásban. Még az került 
szóba, hogy polgármester úr akadályoztatása esetén alpolgármester úr vesz részt az 
elnökségi üléseken. 
 
Sarkadi Eszter: Nem hiszem, hogy a megállapodás véglegesítése a mi dolgunk lenne. Ami 
változtatást elküldtem, az a lényeg, nem volt benne a megállapodásban, sem az összeg, 
sem a határidők. Az 1. sz. mellékletet sem nekünk kellett volna megalkotni. A TDM 
szervezet ennél sokkal többet csinál, sokkal szerteágazóbb a feladata. Az átadott 
támogatás fejében  
 
Lévai Miklós: A pályázat megírásánál az önkormányzatnak ugyanúgy meg volt a 
lehetősége az egyeztetésre. 
 
Dr. Horváth Attila jegyző: Az 1. sz. melléklet konkrétan rögzíti, hogy milyen 
rendezvényekre kerül sor. A bizottsági tagok is szeretnének előre dolgozni, szeretnének 
látni egy szervezettebb együttműködést, ezt nem kapták meg, ezt nehezményezték. 
Pontosan határoljuk körbe, hogy mik azok a rendezvények amik az átadott összegbe 
beleférnek. Konkretizáljuk, hogy hány személyt fog átvenni a TDM szervezet azok közül, 
akik eddig a Tourinform irodában dolgoztak. A megállapodás részét kell, hogy képezze 
az, hogy eddig a Tourinform iroda költségét teljes egészében az önkormányzat fizette.  
 
Lévai Miklós: A TDM szervezet nem 2011. áprilisában alakult, hanem 2010. év végén, 
amikor megalakult a TDM.  
A TDM nem egy külön álló szervezet. 
 
Dr. Horváth Attila jegyző: A TDM az egyesületen belül van? 
 
Lévai Miklós: Igen. 
 
Sarkadi Eszter: Az új pályázatról azért nem hoztam anyagot, mert ha nincs testületi döntés 
a héten akkor ennek nincs értelme.  
A pályázati anyagban két év van, igaz mi idén májusban léptünk be. A pályázati tartalom 
felét két hónap alatt mentettük meg. Van esélyünk arra, hogy a pénzt megkapjuk. Ez a 
projekt teljes mértékben a marketing munkát segíti. Nem egy Tourinform átadásáról és 
működéséről van szó, hanem egy nagyon komoly marketing munkáról.  
 
Barkó Béla: Gyakorlati kérdéseket szeretnénk most rögzíteni, ami jegyzőkönyvbe kerül és 
bízunk benne, hogy a megállapodásba is rögzítésre fog kerülni. Az egyik az iroda helye, a 
személyek száma, a visszalévő rendezvényekből melyek azok amiket az idei évben a 
TDM fog szervezni. 
 
Sarkadi Eszter: Az iroda helyéről még nincs megállapodásunk. A létszámot tekintve 5 fő 
alkalmazását vették be a pályázatba. Rendezvényt csak akkor tud szervezni a TDM, ha 
pénz lesz rá és csak turisztikai rendezvényekre  tud szervezni.  
 
Lévai Miklós: A rendezvényeket közösen kell megszerveznünk.  
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Dr. Horváth Attila jegyző: A pénteki egyeztetés alkalmával konkétan elhangzott a két 
rendezvény a Tenkesalja Fesztivál és a Szüreti Fesztivál megrendezése mindenképp bele 
kell, hogy férjen a költségvetésbe. Jó lenne, ha ezt konkretizálnánk a megállapodásban. 
 
Döme Róbert: Az iroda épületében most megállapodhatunk, legyen a Harkány, Kossuth L. 
u. 7. szám. Az a közös érdek, hogy frekventált helyre kerüljön az iroda.  
 
Lévai Miklós: Amíg nem születik megállapodás, addig senki nem mert tovább lépni.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Ezeket a módosításokat két napon belül megtárgyaljuk, a 
megállapodásba átvezetjük. A képviselő-testülettől kérek egy felhatalmazást, hogy a 
megállapodást aláírhassam oly módon, hogy az itt elhangzott kérdéseket pontosítjuk. Ami 
arról szól, hogy hol helyezzük el az irodát, hány fővel fog működni, az eddigi vélt 19 MFt 
és a tényleges 26 MFt közötti különbözetből melyik rendezvényt fogja megszervezni a 
TDM. 
 
Sarkadi Eszter: Az iroda helye akkor a Harkány, Kossuth L. u. 7. szám lesz. A támogatás 
ütemezése benne kell, hogy legyen a megállapodásba. A pályázatba marketing munkát 
számolunk el, nem Tourinform működtetést. Ez a pályázat 2010. júliusától él, számon 
fogják rajtunk kérni a félévre vonatkozó 2009. évi idegenforgalmi adót. 
 
Barkó Béla: Ezt kérjék számon az előző testülettől. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a testületet szavazzunk. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
 
      140/2011.(VI.18.) sz. Önkormányzati hat.: 

 
      Harkány Város Önkormányzat Képviselő- 
      testülete hozzájárul ahhoz, hogy az elhangzott 
      módosításokkal a Harkányi Turisztikai  
      Egyesülettel Közép-távú  Együttműködési 
      Megállapodást és a 2011. évi önkormányzati 
      pénzeszköz átadásáról szóló megállapodást  
      kössön. 
      A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri  
      Sándor polgármestert a megállapodások  
      aláírására. 
 
      Határidő: 2011.07.22. 
      Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
Kerécz Tamás: Van egy 4 MFt-os számla, amivel a TDM nem tud elszámolni, erre a 
pénzre szüksége van. Én a Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház NKft. 
iparűzési adó megelőlegezéseként át tudom az önkormányzatnak utalni a szükséges pénzt. 
Erre viszont kell egy megállapodást kötnünk. 
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Dr. Horváth Attila jegyző: Ez úgy járható út, hogy az önkormányzat kinyilvánítja azon 
szándékát, ezáltal egy szándéknyilatkozatot fogad el, hogy a Harkányi Zsigmondy Vilmos 
Gyógyfürdőkórház NKft.  átutalandó iparűzési adó előleget 4 MFt-ot a TDM szervezetnek 
utalja. A főigazgató úrnak is lesz egy döntés a kezében. 
 
Palotás Zoltán: Meg lehetne szólítani a vállalkozásokat, hogy az adót előre kifizessék. 
 
Barkó Béla: Önök, mint Egyesület felhívhatnák a tagjaikat arra, hogy az egyesületi tagok 
fizessék meg az önkormányzatnak a különböző adónemeket. Ez lehetne valamiféle 
erkölcsi limit. Akkor talán könnyebben tudnánk utalni a támogatást. Így tudnának 
valamiféle kontrollt gyakorolni az egyesületi tagok felett. 
 
Palotás Zoltán: Itt felajánlások történnek. Az egyesület feladata, hogy vendégeket 
szerezzen a városnak, mert erre eddig nem volt megfelelő szervezet.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem a Gyógyfürdőkórház felajánlását. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
 
      141/2011.(VI.18.) sz. Önkormányzati hat.: 

 
      Harkány Város Önkormányzat Képviselő- 
      testülete úgy dönt, hogy a Harkányi Zsigmondy 
      Vilmos Gyógyfürdőkórház NKft. iparűzési adó  
      előlegét 4 MFt összeg erejéig a Harkányi  
      Turisztikai Egyesület rendelkezésére bocsájtja. 
 
      Határidő: Értelemszerű 
      Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 
Napirend 2. pontja 
Egyebek 
 
- Harkányi Gyógyfürd ő Zrt.-vel kapcsolatos 123/2011.(VI.29.) sz. határozatának 

kiegészítése 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Dr. Horváth Attila jegyző: Tóth Zsolt pénzügyi szakértő kérelemmel fordult hozzám, hogy a 
képviselő-testület 2011.06.29-én kelt 123/2011.(VI.29.) számú határozatát egészítsük ki azzal, 
hogy a testület hozzájárul ahhoz, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a Szigetvári 
Takarékszövetkezetnél fennálló 120 MFt-os hitelének 2011.06.20-án esedékes 10 MFt-os 
részletének törlesztését 2011.10.20-ára átütemeztesse.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képviselő-testületet erről szavazzunk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
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      142/2011.(VI.18.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
      Harkány Város Önkormányzat Képviselő- 
      testülete 2011.06.29. napján kelt  
      123/2011.(VI.29.) számú határozatát az  
      alábbiakkal egészíti ki: 
      Harkány Város Önkormányzat Képviselő- 
      testülete tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a  
      Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a Szigetvári  
      Takarékszövetkezetnél fennálló 120 millió Ft-os 
      hitelének 2011.06.20-án esedékes 10 millió Ft-os  
      részletének törlesztését 2011.10.20-ára  
      átütemeztesse. 
 
      Határidő: Értelemszerű 
      Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 
 

K.mft. 
 
 

 Dr. Imri Sándor      Dr. Horváth Attila 
 polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 Döme Róbert       Barkó Béla 
 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő 
 


