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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 13.-

án (hétfő) 

10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 

 

Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester 

Horváth Tamás alpolgármester, Barkó Béla, Döme Róbert képviselők 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

   

  Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző 

   

   

Tanácskozási jog nélkül megjelent: 

  Vaszlavik Erika jegyzőkönyvvezető 

 

    

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait a rendkívüli 

ülésünkön. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Tamás és Döme Róbert képviselőket 

javaslom. 

 

Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képviselő testület (4 igen, 0 nem, 0 

tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan Horváth Tamás és Döme Róbert képviselőket 

választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

Horváth Tamás alpolgármester: Lenne egy napirendi pont javaslatom, egy beadandó 

pályázathoz lenne szükség a testülettől egy szándéknyilatkozatra. 

 

Barkó Béla: Szeretném jelezni, hogy a harkányi csendrendelet szigorúbb mint a törvény, ezért 

szeretném, ha módosítanánk, mivel most folyamatosan rendezvények lesznek Harkányban. 

Szeretném, ha a zajszintmérési kötelezettséget kivennénk a rendeletből. 

 

Dr. Imri Sándor polgármester: Ezekkel a módosításokkal kérem a napirendi pontokról 

szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az 

alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Harkányi Gyógyfürdő Zrt. OTP Bank és Szigetvári Takarékszövetkezet 

hitelprolongációjának megtárgyalása 
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Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester 

2.) A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi, továbbá rugalmasságot 

növelő innovatív kezdeményezések, a harkányi önkormányzat vezetésével a 

harkányi mikrotérségben” című pályázat beadásának megtárgyalása 

Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester 

3.) A környezet védelméről szóló 2/2004.(II.9.) számú rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző 

 

1.) Harkányi Gyógyfürdő Zrt. OTP Bank és Szigetvári Takarékszövetkezet 

hitelprolongációjának megtárgyalása 

            Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester 

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A fürdő OTP hitelprolongációjához a testület már 

hozzájárult és a készfizető kezességet továbbra is vállalja. A Szigetvári 

Takarékszövetkezetnél is van a fürdőnek lejárt hitele, ezért a Szigetvári Takarékszövetkezet 

hozzájárul a hitelük újrafolyósításához, hogy 58 MFt forgóeszköz hitelt nyújt a fürdőnek, 

ehhez kell az önkormányzat kezességvállalási nyilatkozata. Ez azért kell a fürdőnek, hogy az 

OTP is engedélyezze a hitel prolongációját. 

Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 

A Képviselő-testület  egyhangúlag (4  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az 

alábbiak szerint döntött: 
 

134/2012.(VIII.13.) sz. Önk. határozat: 

        

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-

testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt. a Szigetvári 

Takarékszövetkezetnél 58.000.000.- Ft 

forgóeszköz hitelt vegyen fel, melynek lejárata 

2012. november 15.  

Az Önkormányzat készfizető kezességet vállal a 

szerződésben  meghatározott összeg 

visszafizetésére. 
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Fedezetül felajánlja a 242/7 hrsz-ú, Sportcsarnok 

ingatlanát. 

A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri 

Sándor polgármester távollétében Horváth Tamás 

alpolgármestert, hogy a fenti ügyben teljes 

jogkörrel eljárjon, valamint a bankügylethez 

kapcsolódó Harkány Város Önkormányzata és a 

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. közötti 

szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

      Határidő: Értelemszerű 

      Felelős: Polgármester 

 

2.) A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi, továbbá rugalmasságot 

növelő innovatív kezdeményezések, a harkányi önkormányzat vezetésével a 

harkányi mikrotérségben” című pályázat beadásának megtárgyalása 

          Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester 

Horváth Tamás alpolgármester: Önkormányzati intézmények együttműködése, rugalmas, 

családbarát munkahelyek kialakítása (például, pelenkázó, akadálymentesítés) pályázat 

beadásához szükség van a testülettől egy szándéknyilatkozatra, hogyha sikeres a projekt akkor 

az önkormányzat beépíti a megfelelő dokumentumokba, az önkormányzat és az intézmények 

SZMSZ-ébe, összesen 49 MFt-ról van szó, és 100 %-os támogatottságú a pályázat.   

Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 

A Képviselő-testület  egyhangúlag (4  igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az 

alábbiak szerint döntött: 

 

135/2012.(VIII.13.) sz. Önk. határozat: 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0025 jelű „A 

munka és a magánélet összehangolását segítő 

helyi, továbbá rugalmasságot növelő innovatív 

kezdeményezések, a harkányi önkormányzat 

vezetésével a harkányi mikrotérségben” című 

pályázatban bemutatott projekttervet támogatja és 

szándéknyilatkozatban fejezi ki, hogy a projekt 
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eredményeit beépíti a releváns önkormányzati 

dokumentumokba. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

3.) A környezet védelméről szóló 2/2004.(II.9.) számú rendelet módosítása 

           Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző 

Barkó Béla: Van egy önkormányzati rendeletünk, amely előírja a zajszintmérést a 

rendezvényeken, azonban a tavalyi évben megjelent törvény, ezt nem teszi kötelezővé 

rendezvényekkel kapcsolatban, amikor 23.30 órakor kiérkezik a rendőr, akkor kéri erre 

hivatkozva a papírt. Én szeretném kérni a rendeletből a zajszintmérési kötelezettség kivételét.  

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Az előterjesztést kiosztottuk, kérem ez alapján a rendelet 

módosítását. 

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a 

 

12/2012.(VIII.14.) számú rendeletét 

 

a környezet védelméről szóló 2/2004.(II.9.) számú 

rendelet módosításáról 

 

Dr. Imri Sándor polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 

 

      Kmf. 

 

 

Dr. Imri Sándor     Dr. Bíró Károly  

  polgármester      címzetes főjegyző 

 

 

 

 

Horváth Tamás       Döme Róbert 

jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 
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