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Jegyzőkönyv 
 

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17.-én 
(hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán. 

 
 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Harkány, Kossuth Lajos u. 2. 
 
Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester 
Markovics János, Döme Róbert, Barkó Béla, Krutek Norbert képviselők 

 
Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Bíró Károly jegyző 
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető 
Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 
Siposné Burai Ildikó titkárságvezető 

 
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
  Kb. 200 fő harkányi lakos  

Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető 
 

Dr. Imri Sándor polgármester: Szép jó estét kívánok mindenkinek, lassan megtelik a 
Művelődési Ház. Tisztelt képviselő-testület engedjék meg, hogy bemutassam a barátaimat. 
Mindig is jó, baráti kapcsolatot sikerült kialakítani a harkányiakkal, aminek megvan az 
eredménye. Most egy olyan dologra szánta el magát a képviselő-testület, ami végre megnyitja 
azt az utat, hogy Harkány ismételten választhasson. Most azt szeretném elmondani, hogy hova 
jutottunk, mit oldottunk meg, milyen gazdasági alapokra helyeztük, én erre vállalkoztam. Én 
egy rövid áttekintést adnék az elmúlt 2 évről. 370 millió Ft számlatartozást örököltünk és 66 
millió Ft egyéb tartozást, ami a túligényelt normatívákból, a dolgozók felé fennálló 
kifizetetlen jogos bérjellegű juttatásból állt, ez összesen 450 millió Ft volt. A bankokról most 
nem beszélnék. Ebből a 450 millió Ft-ból mára 50 millió Ft alá zsugorodott az összes 
számlatartozás, ez köszönhető a polgármesteri hivatal dolgozóinak. Még egyszer köszönöm 
mindenkinek a türelmet. Ez az önkormányzat nagyon nehéz örökséget vett át. A legnagyobb 
bajunk az volt, hogy tényleg nem tudtunk összefogni. Nem tetszett az, hogy az első héten 
megjelent egy képviselő társam három táskás emberrel és átvilágította a hivatalt, lehallgató 
készüléket keresve. Nem tetszett az, hogy két képviselő társam az akkori barátnőit beajánlva 
közölték, hogy ők elvállalják ezt a szervezetet, és még sorolhatnám tovább. A 
közmeghallgatás most nem a polgármester meghallgatása lesz, én szeretettel várok mindenkit 
a hivatalban, most egyedül fogok dolgozni. Én dolgozni fogok azért, hogy a 100 % 
adósságunkat elengedjék, annyit el tudtam érni, hogy Harkány egyedi elbírálás alá fog esni. 
Adóbevételek tekintetében elől járunk, meg van a lehetőségünk arra, hogy felelős 
gazdálkodást folytassunk továbbra is. Én azért szeretnék tenni, hogy a harkányiak éljenek 
meg ebből a csodából, ami nekünk megadatott. Amikor a képviselő-testület bejelentette felém 
a bizalmatlansági indítványt, erre  
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én is bizalmatlansággal válaszoltam. Azt az alpolgármester akit átmentettünk az iskolából, az 
én utasításomra, a település érdekében kellett volna, hogy eljárjon, ezt nem igazán akarta 
megtenni, külön utakon járt, minden egyes jogkört megvontam tőle. Szívesen válaszolok a 
kérdésekre. Kiváló önkormányzati menedzselés folyt ebben a 2 évben. Én azt ígértem, hogy 
megpróbáljuk kivezetni a válságból Harkányt, megpróbáljuk talpra állítani, ez megtörtént, 
meg fog történni. Most arra fogok vállalkozni, hogy a válságból kilábalva, egy új Harkányt  
építsünk.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Tisztelettel köszöntök mindenkit. A mai napirendről pár 
szót. Polgármester úr bevezetője után lehetőséget adunk a képviselő-testület tagjainak is ha 
szeretnének valamit elmondani. A mai este elsősorban Önökről fog szólni, hogy elmondják 
azokat a problémákat, amik érintik Önöket, amiket az ilyen nyilvános fórumon érdeklődés 
mutatkozik. Ne az egyéni sérelmeket beszéljük itt meg, arra a hivatalban megvannak a 
jogorvoslati fórumok. Általános közösségi problémákat várunk. Múlt héten a képviselő-
testület rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy feloszlatja önmagát. Ez azt jelenti, hogy 
várhatóan március hónapban egy új időközi választást fogunk tartani Harkányban, viszont 
addig a képviselő-testület, polgármester továbbra is dolgozik, minden döntést ugyanúgy meg 
tudnak hozni. Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő úr levelet intézett a harkányi lakosokhoz, 
amit a sajtófőnöke szeretne most felolvasni, kérem ezt tegye meg. 

Brassói Attila sajtófőnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit, képviselő úr nem tudott ma 
eljönni a közmeghallgatásra, viszont levelet írt, most felolvasnám erre az alkalomra írt levelét: 

„Tisztelt Harkányi Polgárok! 

Sajnos a mai lakossági fórumon nem tudok részt venni, mert képviselői munkám az 
országgyűlésbe szólít. Kérem engedjék meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam a száraz 
tényeket. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országos Választmány elnöksége Dr. Kövér 
László elnökletével 2012. december 13.-án a következő határozatot hozta. A párt harkányi 
szervezetét bizonytalan és rossz működése miatt javaslatomra feloszlatja, és mint 
választókerületi elnököt megbíz a csoport újra szervezésével. 

Tisztel Hölgyeim és Uraim! Kedves Harkányiak! Nem azért írok Önöknek, hogy egy párt 
belső dolgaival foglalkozzunk, ennél sokkal fontosabb Harkány jövője. Azonban minő 
véletlen egy nappal a döntés után a harkányi képviselő-testület feloszlatja magát és néhány 
tagja totális médiahadjáratot indítva hazugságokra alapozva próbálja megtéveszteni Önöket 
Harkányiakat. Bár a médiában kozmetikázott hírek jelentek meg arról, hogy tárgyalások 
Harkány Város és adósságrendezésével kapcsolatban és a volt elnök polgármester 
jelöltségével kapcsolatban, melyek lezajlottak állítólag. A fenti idézetből egyértelműen 
kitűnik, hogy a találkozó egyetlen témája a harkányi Fidesz feloszlatása volt. Tisztségemből 
fakadóan alkalmam lesz a mai nap házelnök úrral közölni, hogy a nevét és tisztségét bizonyos 
elemek mire használják fel. Elnök úr emberi tartását, állhatatosságát, egyenes stílusát ismerve, 
enyhén fogalmazva nem fog örülni ennek a hírnek. Régóta részesei voltunk annak a városnak, 
mely mindig is a nemzeti érzület és a patriotizmus bástyája volt. Tiszta vizet kell öntenünk a 
szervezet poharába és újjá kell szerveznünk ezt a mesterségesen felduzzasztott, három négy 
érdekkör által fémjelzett csoportot. Számunkra rendkívül fontos, hogy a szövetség napokon 
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belül újra indítsa működését és a helyhatósági választásokra megfelelő jelöltet állítson. Ahogy 
a pártunk működésében, úgy a harkányi önkormányzat esetében is sokkal korábban kellett 
volna megtenni ezt a lépét. Annak az önkormányzatnak az esetében, amely 2011-ben a fürdő 
tulajdonrészének az eladása, illetve azzal kapcsolatos kialakult helyzet kapcsán megmutatta, 
hogy teljesen alkalmatlan a város vezetésére. Biztos vagyok benne és tudom, hogy Önök 
Harkányiak tisztán látják, hogy néhány az önkormányzat képviselő-testületében és bizonyos 
intézmények élén álló személyek egyéni, gazdasági érdekeinek, belső sumákolásainak 
rendelik alá a város létét és jövőjét. Ugye nem kell, hogy felsoroljam, ki az a néhány ember? 
Ami ma a médiában hallható és látható, színtiszta hazugság. Néhány ember a helyi szervezet 
volt vezetőjét, most arra használja fel, hogy a Fidesz állítólagos jelöltjeként vagy esetleges 
polgármestereként ugyanúgy dróton legyen rángatva, mint ahogy eddig. A polgármesteri szék 
és az önkormányzat ennél sokkal komolyabb dolog. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség a 
napokban újjá alakuló csoportja készen áll arra, hogy komoly, felelősségteljes, a harkányi 
közösség érdekeit minden szinten szem előtt tartó helyi képviselő jelölteket indítson az 
önkormányzati választásokon. Ami eddig itt ebben a városban zajlott, az vicc, végtelenül 
szomorú vicc, a politikai és az önkormányzati  dilettantizmus egyéni érdekekből vezérelt, az 
Önök bőrén érzett szánalmas példája. 
 
Tisztelt Harkányi Polgárok! Kérem, lássanak át a szitán. Itt egész egyszerűen arról van szó, 
hogy néhány ember új köntösbe akarja bújtatni az eddigi érdekpolitikát, és hazugságokkal 
legitimálni akarja a válságos hatalmi vágyat. Mint a térség országgyűlési képviselője írom 
ezeket a sorokat, azzal a megjegyzéssel, hogy a Fidesz részéről semmiféle politikai 
sárdobálásban nem veszünk részt. Azonban a száraz tényeket, mielőtt a kampány elindul, 
szükségesnek tartottam Önökkel megosztani.  
Áldott, békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak egy olyan új év reményében, ahol az Önök 
által majdan megválasztott képviselők, Harkány jövőjét, biztonságát, működő képességét és 
az itt élő emberek jólétét szolgálják. 
Maradok tisztelettel: Tiffán Zsolt választókerületi elnök, a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke,  Harkány Város országgyűlési képviselője 
Köszönöm a figyelmet.” 
 
Horváth Tamás alpolgármester: Többször elhangzott, hogy sem a képviselők, sem a 
polgármester nem kíván semmiféle vádaskodásban részt venni, ezt magam is így gondolom. 
Egy évvel ezelőtt arra szólítottak fel bennünket, hogy távozzunk, ennek most jött el az ideje. 
A felelősséget én vállaltam. Az elmúlt 2 évet a magam részéről teljesen lezártam, semmiféle 
vádaskodásban nem kívánok részt venni. Az elmúlt 20 évet semmiképpen nem szeretném 
eltörölni, mert itt emberek a közösségért dolgoztak, felelősséget vállaltak, ezt szeretném nekik 
megköszönni. Az iskolában én magam mondtam fel, átmentés úgy történt, hogy egy képviselő 
lemondott az alpolgármesteri tisztségéről. Megköszönöm, hogy ennyien eljöttek ma. 
 
Döme Róbert: Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. A képviselő-testület 
felállása azért jött létre, mert sajnos a polgármester úr a mai napig nem tudta a bizalmát az 
irányunkba kiterjeszteni. A mi bizalmunk pedig elfogyott a polgármester úrral szemben. Így 
együtt dolgozni nem lehet. Ennél bölcsebb, okosabb döntést nem tudtunk hozni. Ha az 
adósságrendezés jól sikerül, akkor Harkányban új korszak kezdődik. Ehhez kívánok Önöknek 
jó egészséget és jó döntéseket. 
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Markovics János: Ha egy országgyűlési képviselő veszi a bátorságot és minősít egy testületet, 
ez után már nem lehet mit mondani. Én hetek óta próbálok hatni azért, hogy ez a 
közmeghallgatás ne ma történjen. Úgy gondolom, hogy ezt így karácsony előtt egy héttel nem 
illik tartani, december 3-ára volt tervezve ez a közmeghallgatás. Most, hogy új választások 
lesznek, a testületnek is lesz ideje elmondani, hogy mit gondol.  

Barkó Béla: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nem értem, hogy miért ilyen feszült a 
légkör, elég nagy a káosz Harkányban. Nem történt tragédia, annyi történt, hogy a harkányiak 
márciusban választhatnak új testületet. Én szeretném megköszönni Önöknek a bizalmat. 
Többed magammal a képviselőkkel úgy döntöttünk, hogy a választásokon nem fogunk 
indulni.  

Krutek Norbert: Tisztelt Harkányiak, jó estét kívánok mindenkinek. Nem kívánom szaporítani 
a szót. Egy olyan döntést hoztunk, amivel visszaadjuk az Önök kezébe a döntési jogot. 
Egyetértek Barkó Béla képviselő úrral. Én is azt gondolom, hogy nincs helye annak a 
feszültségnek és indulatnak ami kezd kialakulni. Az elmúlt két évben mégiscsak történt 
valami és mi is itt voltunk ennek részesei voltunk. Próbáltunk mi is hozzá tenni ehhez a 
munkához. Szeretném megköszönni képviselő társaimmal együtt az Önök bizalmát. Békés, 
áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. 

Dr. Imri Sándor polgármester: Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatás képviselő-testületi 
ülésnek minősül, a polgármesternek pedig joga van a döntést három napon belül a napirendet 
újratárgyalásra alkalmasnak tartani és a döntést megfontolni. A pénteki rendkívüli testületi 
ülésen két dolgot kértem a képviselő-testülettől. Az egyik, hogy adjanak még 1 hónapot, mert 
tárgyalások vannak folyamatban, amik nagymértékben befolyásolják Harkány jövőjét, például 
az adósságrendezés ügyében. Ebben a szituációban lényegesen nehéz helyzetben fogom a 
tárgyalásokat levezetni. A másik felvetésem pedig az volt, hogy a fürdő vezető nélkül maradt, 
szerettem volna, ha új fürdő vezetőről döntsünk. Javasoltam egy személyt, aki nem szeretné, 
ha most megnevezném. Azt szeretném ha a testület ma döntene erről a személyről.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A törvény azt mondja, hogy személyi kérdésekben 
amennyiben az érintett nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, akkor zárt ülés keretében 
kell dönteni.  

Dr. Imri Sándor polgármester: A személy hozzájárult, csak nem kívánja, hogy hamis címben 
tűntetnék fel.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Akkor itt most a képviselő-testület dönteni tud ebben a 
kérdésben. A napirendi pontokat a testületnek kell felvenni. Erről kellene szavazni. 

Horváth Tamás alpolgármester: Kíváncsi lennék, hogy ki beszélt a médiával, a Dunántúli 
Naplóval, én nem nyilatkoztam, én nem beszélek újságíróval. Ez szerintem egy lényeges 
kérdés. 

Palotás Zoltán: A vállalkozók nevében szeretnék pár szót mondani. Azok a vállalkozók, akik 
Harkányban a frontba vannak, több hozzászólást szeretnének a turisztikai döntésekbe. 



5 

 

Hozzájárulhatnának ahhoz, hogy ez az idegenforgalmi jellegű szakértelem többet kapjon. A 
vendégek szavaival inkább lefelé menetelést látok. Jövőkép kell, mert a szállodaipar a 
végnapjait éli, nagyon helyzetbe van. Azt kérjük, hogy az embereket hallgassák meg a 
testületi üléseken, legyenek részei a bizottságoknak. Ha a mostani lehetőségeket nem tudjuk 
megragadni, akkor nem tudunk előre lépni. Nagyon szeretnénk kérni a jövőben, hogy a 
döntéseiknél legyenek figyelemmel arra, hogy a végnapjainkat éljük. A tanácsadókkal, az 
azoknak kifizetett tízmilliókkal nem igazán fogunk eredményt elérni, ez bebizonyosodott. 
Nagyon kritikus helyzetben vagyunk, a mostani lehetőségeket, ha nem tudjuk időben 
kihasználni, akkor nem fogunk tudni ezzel sem élni.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon 
polgármester úr javaslatáról, kérte, hogy legyen újra tárgyalva a fürdő igazgató személye. 

Dr. Imri Sándor polgármester: Nekem jogom van három napon belül újratárgyaltatni a 
napirendet, ezért javaslom, hogy bízzuk meg fél évre az említett illetőt a fürdő vezetőjének az 
élére.  

Horváth Tamás alpolgármester: Minden jogkörömtől meg vagyok fosztva, a kérdésem hogy 
döntésekben részt vehetek? 

Dr. Imri Sándor polgármester: Az alpolgármester a törvény szerint azokat a feladatokat látja 
el amivel a polgármester megbízza, egyéb esetben gyakorolja képviselői jogait. 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Kérem szavazzunk polgármester úr javaslatáról. 

 

A Képviselő-testület 1 igen, 5 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbiak szerint 
döntött: 
 
 
              214/2012. (XII.17.) sz. Önkormányzati. hat. 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának, a 
polgármester által javasolt személyt nem fogadta el. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A képviselő-testület továbbra is működni fog a választás 
napjáig. A választást a Helyi Választási Bizottság fogja kitűzni, akik várhatóan a napokban 
ülésezni fognak. Várhatóan március elejére tehető a választás időpontja. Van egy képviselőnk 
Dr. Vida Ernő, aki több mint 1 éve nem jár testületi ülésre. A jogszabály azt mondja, hogy aki 
1 éve nem vesz részt képviselő-testületi munkában a képviselő, akkor megszűnik az 
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önkormányzati képviselői mandátuma. Viszont ahhoz, hogy mi új képviselőt behívhassunk, 
ahhoz a testületnek határozattal meg kell erősíteni, ki kell mondania. Még fontos döntéseket 
kell meghoznunk márciusig, legyen teljes a képviselő-testület. A választási bizottság fogja 
megállapítani, hogy ki a következő képviselő a listán, aki a legtöbb szavazatot kapta. Kérem 
ezt vegyük fel napirendre. 

Döme Róbert: Vida úr itthon járt a hétvégén és átadta a lemondó levelét, amit aláírt, arra kért, 
hogy mondjam el, hogy ő december 3-i dátummal lemondott a képviselői mandátumáról. 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Mi kaptunk egy elektronikus levelet a képviselő úrtól, 
hogy lemond a mandátumáról, viszont ez nincs aláírva, így nem érvényes. Visszavonom a 
javaslatomat, ha van aláírt lemondás, a következő testületi ülésen beiktatjuk az új képviselőt. 
Most megadnám a szót a megjelent lakosságnak. 

Rózsa Ferenc utcai lakos: Hol lehet összefogás? Aki a víkendtelepen lakik, az egy senki? Én a 
Rózsa Ferenc utca végében lakom. Legyenek szívesek odafigyelni az emberekre, hogy lehet 
az, hogy valaki fizeti az építményadót, valaki nem fizeti. Valahol van szennyvíz, valahol 
nincs.  

Kun Gyula: Vállalkozó vagyok. Amikor volt a választás, akkor megkerestek és kértek arra, 
hogy támogassam Dr. Imri Sándort, hogy válasszák meg polgármesternek, ezt próbáltam a 
többi harkányi lakosnak is közvetíteni. Azt kérdezem a képviselő-testülettől, hogy most miért 
vannak a polgármester ellen. A fürdő igazgatót nem ismerem, de a hírét ismerem, bérelnek 
neki lakást, autót, ez gyalázat. Mit tett az igazgató ez alatt a két év alatt, hogy haladjon a 
fürdő, amikor az önkormányzat fizette ki a számlákat. Akkor a polgármester nem dolgozott 
semmit, a testület is benne volt ebben a dologban. Az önkormányzat már rendben lenne, csak 
a fürdő elviszi a pénzt. Ez egy nagy probléma. Azt nem értem, hogy a testület miért van a 
polgármester ellen. Nagy bátorság volt a polgármester részéről, hogy abban az időben ezt a 
helyzetet elvállalta. Az a legnagyobb probléma, hogy a mostani polgármester nem egyezett 
bele abba, amit a képviselő-testület tagjai kértek.  

Tóth Árpádné: A testület tisztában van e azzal, hogy hány ember lakik állandóan a 
víkendtelepen? Miért vagyunk megkülönböztetve, nem értem, hogy miért nem lehet 
átminősíteni az ingatlanokat a víkendtelepen. A szemétszállítási díjat is meg kell fizetnünk és 
az építményadót is. Én nem írtam alá szerződést a szemétszállítás kapcsán, jogtalanul kérik 
tőlünk a heti két elszállításért a díjat. Polgármester úr azt mondta, hogy nem érdeke az, hogy a 
víkendtelepre beköltözzenek az emberek. 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A törvény azt mondja, hogy a hulladékszállítás egy olyan 
kötelező közszolgáltatás, ami szerződés nélkül is létrejön. Nincs választási lehetőség, ebbe 
mindenkinek részt kell venni. Azt megvizsgáltuk, hogy nem indokolt a heti kétszeri szállítás, 
megpróbálunk a heti egyszeri szállításra áttérni. A víkendtelepen bejelentett állampolgárok 
ugyanolyan választópolgárai, lakói a városnak, mint a többi. Ez egy településfejlesztési 
koncepció, ami mellett kitartunk, hogy külön kezeljük a víkendtelepet a kisvárosias 
lakóövezettől. Ezt továbbra is szeretnénk elkülöníteni. A hulladékszállítás pont egy olyan 
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problémás terület, ahol nagyon nehéz jó döntést hozni, folyamatosan dolgozunk rajta, a 
jövőben is változtatni szeretnénk ezen. 

Tóth Árpádné: Azt tudomásul kéne venni, hogy a víkendtelepen már rég megszűnt, hogy oda 
kijönnének a vendégek. A víkendtelep 99 %-a már állandó lakos, már rég nem az a funkciója, 
hogy oda vendég jöjjön.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Meg fogjuk nézni, és fogunk élni a testület felé javaslattal. 

Dezső Lászlóné: Annyit szeretnék kérdezni a testülettől, hogy mondják el név szerint, hogy 
miért nem tudják elfogadni Dr. Farkas Tibort fürdő igazgatónak. 

Horváth Tamás alpolgármester: Én minden további nélkül el tudom fogadni a személyét, de 
az elmúlt két héten belül ez a negyedik jelölt akit a polgármester úrtól hallok. Dr. Imri Sándor 
polgármester: Sorold fel a többi négyet légy szíves. Tőletek hallottam négy személy nevét 
valóban. 

Horváth Tamás alpolgármester: Nem tudom megnevezni. Azt gondolom, hogy ez nem 
közmeghallgatásra való. Arról volt szó, hogy 21.-e előtt elő lesz terjesztve. 

Döme Róbert: A jelenlegi vezérigazgató megválasztása pályázat útján történt, fél év után 
kiderült, hogy ez nem volt jó döntés. Akkor szóba jött a fúzió a Gyógyfürdőkórház és a 
Gyógyfürdő Zrt. között, a meggyőződésem, hogy ez lett volna az egyetlen út ami megoldotta 
volna a gazdasági problémákat. Ez megoldotta volna a vezérigazgató kérdését, erre a 
polgármester azt mondta, hogy neki ez nem tetszik, ezt ő a médiában is elmondta, ami ez nem 
volt jó lépés. A következő kísérletet szintén én terjesztettem elő, hogy önkormányzati biztost 
nevezzünk ki a fürdő élére, ez is elvetődött. Változatlanul úgy gondolom, hogy ezt pályázat 
útján kell megválasztani. Az utolsó megegyezés közöttünk az volt, hogy kötünk egy 
menedzsment szerződést a fürdő szövetség elnökével, aki készített egy nagyon jó fejlesztési 
tervet. A polgármester urat mi hoztuk ide, ez így van, a legnagyobb baj, hogy nem fogadott el 
bennünket, hiányzott a bizalom. 

Béda Pál: Mindenki zsebébe ott volt a bizalmatlansági indítvány. Alpolgármester úrtól 
kérdezem, hogy hol és mikor íródott az helyileg? 

Horváth Tamás alpolgármester: Ez az indítvány november 24.-én fogalmazódott meg. 

Béda Pál: Nagyon fontos, hogy hol volt helyileg? Akkor majd én megmondom, a parókián  

Horváth Tamás alpolgármester: Igen a parókián történt. Úgy zárult a levél, hogy a testület 
nem kíván együtt dolgozni tovább a polgármester úrral. 

Bereczky Ildikó: Számomra a két évvel ezelőtti választás  egy olyan időszak volt, amikor azt 
láttam, hogy a Harkányiak együttesen mozdultak meg. Örültünk azoknak a képviselőknek, 
akiket megválasztottunk. Egy lehetetlen helyzet volt, amit örököltünk. A problémát én ott 
kezdtem látni, amikor láttam, hogy a polgármester és a testület nem ugyanarra húzza a 
szekeret. Én felelősséget érzek Harkányért, ezért úgy láttam, ha ez így megy tovább, akkor 
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mindenkinek az ereje felőrlődik. Azt láttuk, hogy nem egységes a testület. Én vállalom és 
kértem hogy fogjanak össze, ha nem tudnak összefogni akkor álljanak föl. Ez nem sikerült 
nekik. Én magamra vállaltam ezt a dolgot, hogy ebben részem volt. 

Dr. Marenics János Siklós Város Polgármestere: Én senki mellett nem akarok kardoskodni. 
Szeretnék a térségről beszélni, ha meghallgatnak. Nekünk sincs könnyebb helyzetünk 
Siklóson. Ma az önkormányzati átalakítás válságos helyzetben van, január 1-től járási hivatal 
van Siklóson. Szeretném kérni, hogy térségben gondolkodjunk. Siklós mindig a barátjuk 
marad, ez így is marad. 

Palotás Zoltán: Mi választottunk egy TDM-et, ezt a szervezetet is át kellene alakítani, ez is az 
új választás része kell, hogy legyen. A pénzügyi fegyelmet kell, hogy elvárjuk.  

Kun Gyula: Nem értem a testületet, hogy miért támadja hátba a polgármestert. Nem értem, 
hogy tudtátok, hogy milyen képességei vannak, most meg nem tudtok vele együtt dolgozni. 

Döme Róbert: Ez egy választási szövetség volt. Mi maximális bizalmat szavaztunk meg a 
polgármester úr irányába, ami nem valósult meg, ő nem tudott megfelelő bizalommal lenni 
felénk. Ő nem kívánt egy szűk érdekcsoport bábja lenni. Ez a testület nem egy szűk 
érdekcsoport. 

Horváth Tamás: Tanulmányaimból emlékszem, hogy ha a képviselő-testület ha feloszlatja 
magát, akkor 30 napon belül ki kell írni a választásokat, a kiírástól követő 90 napon belül meg 
kell tartani, miért beszélünk márciusról? 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ön nagyon jól mondja, 30 napon belül ki fogja írni a 
választást a választási bizottság és maximum 90 napon belül de legközelebb 60 napon belül 
fogjuk megtartani az időközi választást. Február 17.-e a legkorábbi és április eleje a 
legkésőbbi időpont, ezért én azt mondtam, hogy reálisan március elején fogjuk tartani. Ezt el 
fogja dönteni a választási bizottság. 

Dr. Szilágyi Imre: Szeretnék az alpolgármester úrhoz egy kérdést intézni. Azt mondta, hogy 
Harkány közössége maga alatt van. Ha ez így lenne, akkor nem volnánk itt ennyien, azt is 
említette, hogy hányan vettek részt a városi ünnepeken. Mindenki úgy ünnepel ahogy akar és 
ahogy tud. 

Horváth Tamás alpolgármester: Lehet, hogy nem jól fogalmaztam, elnézést kérek nem 
akartam megbántani senkit. Legfőképpen az bánt, hogy a közösségre régen ez nem volt 
jellemző, hogy ilyen kevesen vesznek részt a városi ünnepségeken. Az bánt, hogy az 
ünnepségeken egymással, másokkal és ügyekkel foglalkozunk. 

Dr. Imri Sándor polgármester: Örülök a polgármester kollégámnak, hogy itt volt, ebből talán 
leszűrhető volt, hogy nem vagyok a Siklósiak embere. Annál is inkább, mert Siklós olyan 
barátságtalan lépést tett felénk amit egy perben kell érvényesíteni. Köztudott, hogy Siklós 
egyedül hagyta el a Tenkesvíz Kft.-t, ebből következik, hogy át fogja helyezni a székhelyét 
Harkányba. Siklós tulajdonában van az a kút, amivel a Tenkesvíz Kft. a környéket ellátja 
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ivóvízzel, amire nekünk örökös használati jogunk van bejegyezve. Azt közölte velünk Siklós, 
hogy ezt a használati jogot meg kívánja szüntetni, ezt mi perre fogjuk vinni. A Tenkesvíz 
Kft.-nek erre a kútra 2024-ig ezen vízjogi engedélye van. Meg fogjuk vívni ezt a csatát. A 
térségi szemlélet nagyon fontos szerintem is. Sikerült elérnem a térség 53 településének 
polgármesterével, hogy aláírjanak egy olyan nyilatkozatot, hogy nem szeretnék Harkányt 
veszni hagyni, hogy engedjék el az összes adósságunkat, mert a térség ezzel jól fog járni. Jó 
döntés volt a fürdő felének a megvétele, ezzel megőriztünk munkahelyeket, itt igenis 3000-
4000 családot tart el a fürdő közvetve. A képviselő-testület a feloszlása előtt döntött, hogy 
karácsonyi csomagot ad az időseknek, rászorulóknak. Ez nem a kampány része, ezért fogadja 
mindenki szeretettel majd a csomagot. Ha nincs több kérdés, hozzászólás én megköszönöm a 
figyelmet és mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánok. 
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