JEGYZŐKÖNYV

Készült: Harkány Város Önkormányzat 2011. május 26-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel
megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme (Petőfi S. u. 2-4.)
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
Markovics János alpolgármester: Megállapítom, hogy a 7 képviselő-testületi tagból 4 fő jelen
van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Döme Róbert és Horváth Tamás képviselő urakat jelölöm.
Döme Róbert: Javaslom a képviselő-testület megjelent tagjainak, hogy mivel két testületi
társunk távol van, így a jegyzői pályázat elnapolását kérem.
Markovics János alpolgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy erről szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
99/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Jegyzői pályázatok elbírálását elnapolja a következő
testületi ülésre.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

Markovics János alpolgármester: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy a kiküldött napirendi
pontok a következők szerint változnak.
Az 1. napirendi pont az Energiaparkról szóló prezentáció elmarad.
A 2. napirendi pont a Felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi
szabályiról szóló 10/2006.(VIII.02.) sz. rendelet módosítását, mivel a Szociális és
Egészségügyi Bizottság nem tudta tárgyalni a rendelet módosítását, ezért kérem ezt a
napirendi pontot elnapolni, viszont a rendelet 1. számú mellékletében a térítési díjak összegét
aktualizálni szükséges, úgyhogy e tekintetben módosítjuk a rendeletet.
A 3. napirendi pontot a Tourinform iroda megszűntető okiratát a május 23-ai rendkívüli
testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület.
Kérem a napirendi pontok közé Harkány Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendelet módosítását felvenni.
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadja el.
Napirendi pontok:
1.) Felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló
10/2006.(VIII.02.) sz. rendelet módosítása
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Előterjesztő: Dr. Bognár Bernadett igazgatási oszt.vez.
2.) Harkány Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása
Előterjesztő: Fischer Erzsébet műszaki oszt.vez.
3.) Gyámhivatal éves beszámolója
Előterjesztő: Dr. Bognár Bernadett igazgatási oszt.vez
4.) A Harkányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Házi segítségnyújtó Szolgálat éves
beszámolója
Előterjesztő: Dr. Bognár Bernadett igazgatási oszt.vez.
5.) Naptárfotó pályázat megtárgyalása
Előterjesztő: Fischer Erzsébet műszaki oszt.vez.
6.) Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázati konstrukció
beadásának megtárgyalása /DDOP-5.1.5/B-11 /
Előterjesztő: Fischer Erzsébet műszaki oszt.vez.
7.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről
szóló 5/2011.(III.10.) sz. rendelet módosítása
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi oszt.vez.
8.) Egyebek
- Harkány, 012 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megközelíthetősége
- Harkányi, 1713/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
- 0157 és 0173/2 hrsz-ú külterületi ingatlanok értékesítése
- Harkányi Gyógyfürdő Zrt. készfizető kezesség vállalás megújítása
- Fogszabályzás szakrendelés bérleti díjának módosítása
- Dr. Futó László Pál ajándékozási szerződésének megtárgyalása
- Zsigmondy sétányra behajtási engedélyek kiadásának megtárgyalása
- Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2010. évi beszámolójának megtárgyalása

Napirend 1. pontja
Felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló 10/2006.(VIII.02.) sz. rendelet módosítása
Szóbeli előterjesztés.
Dr. Bognár Bernadett: A szociális rendeletünk melléklete is tartalmazza a szociális étkeztetés
és az időskorúak bentlakásos intézménye térítési díjait, amiket a költségvetési rendeletünkben
idei évre már meghatároztunk. Ezt szükséges aktualizálni a szociális rendeletünkben.
A szociális étkeztetés: 305.- Ft, a Szociális Otthonban az intézményi térítési díj: 65.000.- Ft
Kérem a testületet, szavazzon a rendelet mellékletének módosításától.
A képviselő-testület 4 szavazattal 0 ellenében megalkotta a
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(V.27.) sz.
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rendeletét a Felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális
gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2006.(VIII.02.) sz. rendelet
módosításáról

Napirend 2. pontja
Harkány Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megtárgyalása
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fischer Erzsébet: Jogszabály írja elő a közbeszerzési szabályzat elkészítését, mivel a törvény
változott így aktualizálni kellett a meglévő szabályzatunkat.
Kérem erről szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
100/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot megtárgyalta és
elfogadja, a szabályzatot 2011. június 1-től alkalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
Közbeszerzési Szabályzat aláírására.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester
Napirend 3. pontja
Gyámhivatal éves beszámolója
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albrechtné Szilágyi Judit: Az átfogó értékelést mindenki megkapta, ezt azzal egészíteném ki,
hogy a gyámhatósági eljárás során eljárási költség keletkezhet, az esetek többségében
azonban eljárási költség nem keletkezett, vagy azt az ügyfél állta.
Dr. Bognár Bernadett: A két beszámolóról külön-külön kellene szavaznia a testületnek,
amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
101/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gyámhivatal 2010. évi beszámolóját az írásos
előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester
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Napirend 4. pontja
A Harkányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Házi segítségnyújtó Szolgálat
beszámolója
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

éves

Dr. Bognár Bernadett: A Harkányi Családsegítő , Gyermekjóléti és Házi segítségnyújtó
Szolgálat beszámolóját is megkapta a képviselő-testület, ha nincs hozzászólás kérem
szavazzon erről a napirendről.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
102/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Harkányi Családsegítő, Gyermekjóléti és Házi
segítségnyújtó Szolgálat 2010. évi beszámolóját az írásos
előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

Napirend 5. pontja
Naptárfotó pályázat megtárgyalása
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fischer Erzsébet: Az E.ON megkeresett minket, hogy naptárfotó pályázatot írt ki, mely
szerint fényképeket lehet feltölteni a honlapjára a Harkányban zajló eseményekről,
ünnepekről, rendezvényekről. Úgy gondoltuk, hogy kiírnánk ezt a lakosság körébe, hogy aki
készített magánfelvételt az küldje be, amelyből kiválasztásra kerülne, hogy melyik fotó
kerüljön feltöltésre.
Markovics János: A Fürdő tulajdonában vannak olyan fotók, amelyekből néhányat ki lehetne
választani a pályázathoz.
Kérem a testületet szavazzunk a pályázaton való részvételről.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
103/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete részt
kíván venni a naptárfotó pályázaton.
Felhatalmazza a műszaki osztályt, hogy pályázati
felhívást tegyen közzé a lakosság számára, melyben a
lakosság által megörökített rendezvények fényképeit
várja. A 3 legjobbnak minősített fotót kerülne feltöltésre
az E.ON honlapjára.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Fischer Erzsébet műszaki oszt.vez.
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Napirend 6. pontja
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázati konstrukció
beadásának megtárgyalása /DDOP-5.1.5/B-11 /
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fischer Erzsébet: Kiírásra került a DDOP pályázatok keretében a belvíz rendezéssel
kapcsolatos pályázat. Június 30-tól lehet benyújtani, csak olyan területeken lehet, ami vízjogi
engedély köteles munkát tartalmaz. Harkányban gond van a belvízzel. A Lanka-csatorna és a
gépállomás lakótelep ahol problémák vannak. Vannak olyan részeink ahol zárt csapadékvíz
csatornára készült terv és engedéllyel is rendelkezünk, ez az Ady E. utca egy szakasza. A
Dankó P. utcára is készült terv, ott is zárt csapadékvíz csatorna létesült volna és út szélesítés
is történne, itt aktualizálni szükséges a tervet. A pályázat 95 %-os támogatottságú.
Markovics János: Arról beszéltünk, hogy egy átfogó tervet kell készíteni az egész városra
vonatkozóan.
Barkó Béla: Mikor tudjuk meg, hogy melyik utcák tartoznának bele ebbe a pályázatba.
Markovics János: Nagyon jó ennek a pályázatnak a támogatottsága.
Horváth Tamás: A Táncsics M. utcában is problémák vannak a belvízzel, ez a szakasz is bele
kerülhetne a pályázatba.
Albrecht Ferenc: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testület, hogy a Tenkes Vízitársulat
ülésein részt veszek az Önkormányzat képviselőjeként. Nem kizárt, hogy a belvíz
problémánkon fog tudni segíteni.
A képviselő-testület egyhangúlag (4 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
104/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a műszaki osztályt, hogy a DDOP-5.1.5/B11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése című pályázati konstrukció keretében
vizsgálja meg, hogy Harkány Város Önkormányzata tude pályázni, melyik tevékenységek kerülhetnek be a
pályázatba, Harkány melyik utcáit, területeit, érintené a
beruházás. Továbbá engedélykötelesek-e a tervezett
beruházások, vannak-e meglévő terveink, engedélyeink,
azok érvényesek-e, vagy hosszabbítani kell őket, és
milyen összköltségvetésű lenne a projekt. A
pályázati beadási határidők gyors felfüggesztése miatt az
előkészítési munkákat a mielőbb meg kell tenni.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Fischer Erzsébet műszaki oszt.vez.

6
Markovics János: A Fürdő előtti parkoló üzemeltetését a képviselő-testület ismét tárgyalni
kívánja a következő testületi ülésen.
/Krutek Norbert képviselő úr megérkezett./
Napirend 7. pontja
Harkány Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Urmankovics Ágota: A korábbi tervek szerint Kálmáncsy Gyula a Tenkes Kultúrcentrum
NKft.-nél fennálló munkaviszonya március végével megszűnik és az önkormányzat
alkalmazásába kerül. A dolgozó áthelyezése két hónappal eltolódott, ennek többletköltsége
380.000.- Ft. A Tenkes Kultúrcentrum NKft. szűkös bevételei lehetőségei miatt a jelentkező
380.000.- Ft többletkiadást az előirányzott 570.000.- Ft-on felül további 380.000.- Ft
összeggel kívánjuk támogatni. A költségvetésnél mutatkozó 380.000.- Ft többlet
pénzeszközátadás fedezeteként a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásait csökkentjük,
az előirányzat költségvetési főösszege nem módosul.
Horváth Tamás: Javaslom a testületnek, hogy ezt így szavazzuk meg.
Barkó Béla: Június 1-től megszűnik a Tenkes Kultúrcentrum NKft, a múzeum költségeit nem
tudja az Önkormányzat fizetni, ezeket a támogatásokat nem tudjuk tovább biztosítani ebbe
beleegyezett Dr. Futó László Pál is. Egy dolgozó marad az önkormányzat finanszírozásában,
amennyiben a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Harkányban legyen egy plusz
szolgáltatás az ideérkező vendégek részére. Ez egy fő minimálbéren történő foglalkoztatását
jelenti, ez az egy ember a Kulturális és Sport Központhoz lesz bejelentve.
Markovics János: A költségvetés módosításról szavazzunk.
A képviselő-testület tájékoztatást kér, hogy június 1-től mi lesz a feladata a Kálmáncsy
Gyulának a hivatalban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 ellenében megalkotta a
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(V.27.) sz.
rendeletét Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011.
évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.10.) sz. rendelet módosításáról

Napirend 8. pontja
Egyebek
- Harkány, 012 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megközelíthetősége
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fischer Erzsébet: A Járó J. utca végén van az Illovai Gábor féle telek, azt a telket érintené
egy kis szakaszon út lejegyzése. Ha sikerül megegyezni a tulajdonossal, akkor adásvétel jönne
létre, ha nem akkor lejegyzési eljárással. Ez az út rész 784 m2 területet jelentene, ennek az
értéke 1500-2000 Ft/m2 lenne. A telek tulajdonosának van telekadó hátraléka az
önkormányzat felé. Úgy történne csak a megvásárlás, ha ő az adó hátralékát tudná teljesíteni.
Ezáltal egy önkormányzati terület megközelíthetővé válhatna.
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Markovics János: Én ezt javaslom a testületnek, mivel ez az önkormányzati terület
nagymértékben felértékelődne ez által.
Albrecht Ferenc: Több érdeklődő is volt ez után a telek után, de nem tudtunk mit mondani.
Markovics János: Az a véleményem, hogy a tulajdonos fizesse be az összes adó hátralékát,
utána megveszzük tőle a területet, ez a két ügylet nem összevethető, nem csökkentjük a
vételárból az adó hátralékot.
Kérem a testületet szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
105/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
rendezési terv érvényre juttatása érdekében hozzájárul a
2419/20 hrsz-ú magántulajdonban lévő területből a
rendezési tervnek megfelelően 784 m2 nagyságú
területnek út céljára történő lejegyzéséhez, és ennek
érdekében a vételi szándékát kinyilvánítja, amennyiben a
magánterület tulajdonosa adóhátralékát rendezi az
Önkormányzat felé.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

- Harkányi, 1713/15 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítése
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fischer Erzsébet: A Berek utcai üdülőtelkek mögött a Rendezési tervünk lehetőséget adott
telek kiegészítésre. 2009-ben a képviselő-testület már tárgyalta, hogy értékesíti azok számára
a telkeket, aki meg kívánják vásárolni, volt egy cég, aki meg kívánta venni, megcsináltuk a
telekalakítást, azután készült egy előszerződés, ami alapján a Car-Tex Halas Kft. kifizette a
vételárat ami 3.500.- Ft/m2 volt, összesen 500.500.- Ft, a végleges szerződéskötésre került
most sor, ennek a szerződéshez szükséges a testület hozzájárulása, hogy a Földhivatal
bejegyezze ezt az ingatlan-nyilvántartásba.
Markovics János: Szavazásra teszem.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
106/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonát képező 1713/15 hrsz-ú
„beépítetlen terület” megjelölésű ingatlanra vonatkozó,
Dr. Juhászné Dr. Müllner Marianna ügyvéd által
elkészített, 2011. 03. 31-én kelt adásvételi szerződést
utólag jóváhagyja.
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Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

- 0157 és 0173/2 hrsz-ú külterületi ingatlanok értékesítése
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Fischer Erzsébet: A 0173/2 hrsz-ú ingatlan az Ady E. utcából közelíthető meg, a Vak B.
utcával párhuzamosan. Erre volt több jelentkező is, döntöttek, hogy ingatlanforgalmi
értékbecslés készüljön, ez erdő terület, az értékbecslő 2 ha 1728 m2 területre 5.400.000.- Ft
értéket hozott ki.
Ezzel egy időben volt még egy terület a 0157 hrsz-ú ingatlan, az elkerülő út Drávaszabolcs
irányában melletti terület, egy sáv, 5535 m2, itt nincs értékes fa állomány, erre 800.000.- Ft
értéket adott az értékbecslő.
Barkó Béla: Ez nyílván liciteljárásra fog kerülni, van-e arra valami szabályozási lehetőség,
hogy előnybe kerülnének a helyi lakosok.
Fischer Erzsébet: A törvény termőföld kategóriába sorolja, ott az elővásárlás épp úgy
vonatkozik a harkányi földterülettel rendelkező állandó lakosra. Utána jön csak egy kívül álló.
A liciteljárás során nincs olyan szabályozás, ami kizárja a nem harkányi illetőséget. A
liciteljárást le kell folytatni, aki megnyeri a végén a vételi lehetőséget, utána megy a 15 napos
kifüggesztés, ez idő alatt elővásárlási joggal lehet élni, ha nem jelentkezik senki, akkor
megveheti az, aki a licitet nyerte.
A 0173/2 hrsz-ú ingatlan belterület, fejlesztési területnek van jelölve. Üzemtervezett erdő,
van benne fa állomány, ami fel van értékelve.
Markovics János: Ha ezt a területet eladjuk, akkor valahogy biztosítani kell a Lanka –csatorna
tisztításához szükséges területet. Nem látok arra lehetőséget, hogy a csatornát tisztítani tudjuk.
Albrecht Ferenc: Az árok túloldalán van elég hely a tisztításhoz. Az eladásnál kikötnénk egy
bizonyos területre szolgalmi jogot a tisztításra, miután nincs ott fa.
Markovics János: Erre készüljön egy előterjesztés, hogy biztosított legyen a Lanka-csatorna
tisztítása.
A 0157 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kerülhet. Kérem erről szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
107/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező 0157 hrsz-ú ingatlant
értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan induló vételára 800.000.- Ft.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester
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- Harkányi Gyógyfürdő Zrt. készfizető kezesség vállalás megújítása
Szóbeli előterjesztés.
Markovics János: Ez nem új dolog, az OTP Banknál meglévő 170 millió Ft folyószámlahitelét
a Fürdőnek meg kell hosszabbítani, az önkormányzat erre készfizető kezességet vállalt.
Kérem a testületet szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
108/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. az
OTP Banknál meglévő 170.000.000.- Ft-os
folyószámlahitelét 2011. november 15. napjáig
meghosszabbítsa azzal, hogy az Önkormányzat
készfizető kezességet vállal a szerződésben
meghatározott összeg visszafizetésére.
Fedezetül továbbra is felajánlja az 1/19 hrsz-ú ingatlanát.
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor
polgármestert, hogy a fenti ügyben teljes jogkörrel
eljárjon.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

- Fogszabályzás szakrendelés bérleti díjának módosítása
Szóbeli előterjesztés.
Dr. Bognár Bernadett: Elhárult az akadály a fogszabályozás megkezdése tekintetében.
Megkaptuk az ÁNTSZ állásfoglalását, miszerint lehet egy helyiségben az orvosi ügyelet
fektetője és a fogszabályzás rendelő. Ezt közöltük írásban Dr. Schärtl Máriával is. A testület
úgy döntött, hogy 30.000.- Ft/hó lenne a bérleti díja, a doktornő ezt sokallja. A pénzügyi
osztály kiszámolta, hogy a háziorvosok mennyit fizetnek, ha ezt havi bontásban lebontjuk,
akkor ez 24.000.- Ft/hó. Ebben semmi bérleti díj nincs, csak a rezsi egy részének megtérítése.
Az egészségház rezsi költsége 1/6-ának a 30%-át fizetik ki a háziorvosok.
Döme Róbert: Ez egy olyan feladat ami a Harkányiaknak nagyon jó lenne. Szerintem 20.000.Ft/hó bérleti díjat meg lehet adni neki.
Horváth Tamás: Arra törekedjünk, hogy ez a fogszabályzás itt legyen Harkányban.

A képviselő-testület 4 szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
109/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
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Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Hozzájárul, hogy az Önkormányzat Dr. Schärtl Mária
képviseletében a Dr. Schärtl Mária Fogászati Kft.-vel
(székhely: 7627 Pécs, Dózsa Gy. u. 33., cégj.sz.: 02-09071071) bérleti szerződést kössön.
A bérleti díj összegét 20.000.- Ft/hó összegben állapítja
meg.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester
- Dr. Futó László Pál ajándékozási szerződésének megtárgyalása
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Bognár Bernadett: Dr. Futó László Pál tájékoztatott, hogy a Tenkes Kultúrcentrum NKft.
megszüntetéséhez hozzájárul, viszont az önkormányzat biztosítson a részére 1 embert a
Múzeumba. Erről egy megállapodást kössünk vele.
Barkó Béla: A Múzeumban mindenféle költséget ő fizet, megszüntetjük a Kultúrcentrumot, 1
embert a jövőben próbáljunk biztosítani, ez egy minimálbéres dolgozót jelent. Dönteni kell,
hogy a testület ennyit biztosítani tud-e.
Több városban is jól működik az ifjúsági referens, ezért én a Papp Angélát kértem át a
Múzeumból a Művelődési Házba, aki vállalta ezt a feladatot.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
110/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Dr. Futó László Pál Múzeumába 1
fő dolgozót biztosít.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

Dr. Bognár Bernadett: A szociális étkeztetés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában van.
12 fő kap csak étkeztetést Harkányban. Problémás a kihordása az ételeknek, mivel kerékpárral
hordják. Kérdezném a testületet, hogy melyik autót biztosíthatjuk erre a célra.
Markovics János: A városgondnokság döntse el, hogy melyik autó álljon rendelkezésre erre.
Barkó Béla: Sokan keresnek fel azzal kapcsolatban, hogy a piaccal szemben egy kínai üzlet
fog nyílni, ami nagyon rosszul érintené a piacosokat.
Dr. Bognár Bernadett: Az engedély kiadása jegyzői hatáskör, ha megfelel a jogszabályi
feltételeknek akkor működési engedély kiadható.
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Döme Róbert: A következő testületi ülésre meg kellene nézni a Fürdő előtti parkolást.
Markovics János: A fürdők arra mennek rá, hogy megszüntetik a parkolást.
- Zsigmondy sétányra behajtási engedélyek kiadásának megtárgyalása
Szóbeli előterjesztés.
Barkó Béla: A Zsigmondy sétányon a behajtási engedélyek kiadásáról kérem a testületet
döntsön.
Markovics János: Arról volt szó, hogy olyan behajtási engedélyeket adunk ki, ami áruszállítás
céljára történő behajtásra szól.
Fischer Erzsébet: Az előző testületi ülésen arról volt szó, hogy nem fogjuk kiszélesíteni a
skálát, maradjon a meglévő szabályozás. Térítés mentes engedélyeket csináltunk az
orvosoknak és az ott dolgozóknak. A Fürdőnek ott található a vendégháza, eddig minden
évben kaptak behajtási engedélyt arra, hogy a Fürdő dolgozója a vendégeket oda kísérte és
kipakolás céljából ott tartózkodhattak.
Döme Róbert: Erre természetesen adható behajtási engedély.
Markovics János: Hozzunk arra egy határozatot, hogy maradunk a meghozott döntésünknél, a
meghozott parkolási rendeletünknél.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
111/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Zsigmondy sétányra történő
behajtási engedélyek kiadását nem bővíti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

- Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2010. évi beszámolójának megtárgyalása
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Markovics János: Kérem a testületet, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2010. éves
beszámolóját az írásos előterjesztéssel egyezően javasolja elfogadásra a Közgyűlés 2011.
május 30-i ülésére, ahol a beszámoló tárgyalásra kerül.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:
112/2011.(V.26.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. többségi tulajdonosa a 2010.
éves beszámolót az írásos előterjesztéssel egyezően
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elfogadásra javasolja a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
Közgyűlésének.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

Markovics János: Több napirendi pont nincs az ülést bezárom.

K.mft.

Markovics János
alpolgármester

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

Horváth Tamás
jkv. hitelesítő

Döme Róbert
jkv. hitelesítő

