
Jegyzőkönyv 
 
 

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 6-án (csütörtök) 
17.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: Régi házasságkötő terem, Harkány, Kossuth L. u. 2. 
 
Jelen vannak: dr. Imri Sándor polgármester 
  Horváth Tamás alpolgármester 
   Markovics János, Döme Róbert, Barkó Béla képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  
  dr. Bíró Károly jegyző 
  dr. Bognár Bernadett igazgatási osztályvezető 
  Fischer Erzsébet műszaki osztályvezető 
 
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
  Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető 
  A lakosság részéről 5 fő 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket a testületi ülésünkön. Mivel egy szép 
ünnepségen vagyunk túl, ezért úgy gondolom, hogy egy néma főhajtással emlékezzünk meg az Aradi 
vértanuk emlékének.  
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kérdezem, hogy a napirendi pontok a bizottsági 
ülésen megtárgyalásra kerültek e, így elfogadhatóak e. 
 
Barkó Béla: A napirendi pontok az együttes bizottsági ülésen megtárgyalásra kerültek, így 
elfogadhatóak. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Javaslom a testületnek két napirendi pont felvételét, a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft.-vel kötendő bérleti szerződést és tájékoztatás a rövid időtartamú 
közfoglalkoztatás ismételt igénybevétele. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Akkor ezekkel a kiegészítésekkel kérem a napirendi pontokról 
szavazzunk. 
 
A Képviselő-testület (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) egyhangúan, az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 

2.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly jegyző 
 

3.) Bizottsági tagok megválasztása (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 

4.) Számvevői jelentéssel (Számvevőszék) kapcsolatos intézkedési terv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
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5.) Állattartásról szóló 15/2009. (XII.30.) sz. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
6.) A helyi adókról szóló 14/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

7.) Felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó, szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 10/2006. (VIII. 2.) sz. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

8.) Harkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

9.)  Harkány Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

10.)  Tájékoztatás a 0173/2. hrsz-ú külterületi ingatlannal kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

11.)  Harkány, Bercsényi u. 200/14. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vásárlási/csere kérelem  
megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

12.)  Harkány, Munkácsy M. u. 2/A. számú, 3. hrsz. alatti ingatlan közös tulajdonának    
 megszüntetése iránti kérelem megtárgyalása 
 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
13.)  Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat megtárgyalása 

 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

14.)  DDC Zöld Megoldás pályázat megtárgyalása 
 Előterjesztő: Barkó Béla képviselő 

 
15.)  Helyi adottságokra épülő, akár turisztikai jelent őségű fesztiválok, rendezvények 

rendezésének támogatására kiírt pályázat megtárgyalása 
Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester 
 

16.)  NEFELA Egyesület tulajdonviszonya megváltozásának elfogadása 
 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

17.)  Dr. Futó László Pál Múzeummal korábban megkötött ajándékozási szerződés     
 felbontásának megtárgyalása 
 Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester 

 
18.)  2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

19.)  Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról (szóbeli előterjesztés) 
       Előterjesztő: Kecskeméthy Balázs mezőőr 
 

20.) Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft.-vel kötendő bérleti szerződés 
megtárgyalása 

 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
21.) Tájékoztatás a rövid időtartamú közfoglalkoztatás ismételt igénybevételéről 
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 Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Barkó Béla és Döme Róbert képviselőket 
javaslom.  
 
A polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati 
aránnyal) egyhangúan Barkó Béla és Döme Róbert képviselőket választotta meg jegyzőkönyv-
hitelesítőnek. 
 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
Dr. Bíró Károly jegyző: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelent vendégeket, azt a 
gyakorlatot kívánjuk bevezetni, hogy minden testületi ülés 1. napirendi pontja legyen a lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámoló. Összegyűjtöttük, számba vettük ezeket a határozatokat, 
egyenlőre rövid beszámolót tartalmaznak a határozatok magyarázata, a bizottságok megtárgyalták, 
voltak észrevételek, hogy szűkszavúak voltak a magyarázatok. 
 
Barkó Béla: A bizottsági ülésen megfogalmaztam az aggályomat, nyílván egy teljes évet kellett 
áttekinteni. Például nem egy határozat magyarázata, hogy folyamatban van az ügy, de kíváncsi 
lennék arra, hogy hol tart az ügy, ki a felelőse. Például nevesítve, hogy a Tax.-Team Kft.-nek 
mennyi lett eddig kifizetve, sorra került e velük bármiféle tárgyalás, a munkaügyi perekkel 
kapcsolatba bővebb tájékoztatót szeretnék. A Sportcsarnok beadott pályázata, a magyarázat szerint 
folyamatban van, tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy nem nyert a pályázat.  
 
Markovics János: Ott voltam a bizottsági ülésen megfigyelőként. Végignéztem mindegyik 
határozatot, én tételenként kértem volna a magyarázatot. Én úgy értelmeztem a bizottsági ülésen, 
hogy a jegyző úr azt mondta, hogy napoljuk el ezt a napirendi pontot, és a következő ülésre 
részletesebb tájékoztatót fogunk kapni.  
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Ez így nem hangzott el, arról volt szó, hogy kiegészítjük a határozatot 
magyarázatát. Egyszer tételesen végig kellene menni a testületi tagokkal minden egyes 
határozaton.  
 
Markovics János: Én azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot a következő ülésre napoljuk el.  
 
Barkó Béla: Én is írásban benyújtom azokat a kérdéseket, amik vannak ezekkel a határozatokkal 
kapcsolatban.  
 
Döme Róbert: Tartsunk egy olyan testületi ülést, amin csak ezzel foglalkozunk. Ez legyen egy 
analízis az eddigi munkánk eredményéről.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A képviselő-testület nem tartotta kielégítőnek ezt a napirendet, 
ezért ez egy testületi ülés keretében kívánja újra tárgyalni. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 

203/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 

      Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
      lejárt határidejű határozatokról szóló határozatot a 
      következő testületi ülésre  elnapolja. 
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      Határidő: Értelemszerű 
      Felelős: Dr.Imri Sándor polgármester 
 

2.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bíró Károly jegyző: Az SZMSZ-t áttekintettem, az írásos előterjesztés szerint javaslunk 
módosításokat. Ezeknek az indoka a korábbi  döntéseknek az átvezetése, egy másik fontos eleme, a 
székhely átvezetése, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egy módosító javaslattal kívánja 
elfogadni.  A civil szervezetekkel, egyesületekkel kapcsolatos rész, erre kitérnék majd részletesebben 
is.  
A módosítás taglalja a bélyegzők használatát, mert volt egy ellentmondás, a polgármester úr a város 
címerével használja a bélyegzőjét átruházott hatáskörökben is, az SZMSZ ebben nem volt egyértelmű, 
ezt javasoltam az 1.§.-ban helyre tenni. 
A 2.§-ban javasoljuk a székhely kérdését helyre tenni, valamint deklarálnánk azt, hogy 2012. január 1-
től már Drávaszerdahely község is csatlakozik Harkány Város Polgármesteri Hivatalához, mint 
körjegyzőségi feladatokat ellátó hivatal.  
A függelékek és mellékletek tekintetében voltak még ellentmondások, számozási problémák, ezt a 
módosítás helyreteszi.  
A legjelentősebb módosítás a bizottsági struktúra megváltozása lenne. A polgármester úrral és 
alpolgármester úrral egyeztetve az volt a javaslatunk, hogy az eddig működő négy bizottságot 
módosítsuk a jövőben két bizottságra, nem indokolt, hogy ilyen kis számú testület mellett négy 
bizottságot működtessünk. Egyrészt ez egyszerűsíteni az adminisztrációs munkát a hivatalban, ezzel 
költségtakarékosabb intézkedéseket tudnánk meghozni.  
A tanácsnok kérdését is módosítaná az SZMSZ, mivel eddig függelékben volt felsorolva, most pedig a 
rendelet váza tartalmazná. 
A titkos szavazás kérdésében is szeretném, ha az életszerűség jobban megjelenne a rendeletben, hiszen 
még szavazófülkét is előírt magának a képviselő-testület ami nem volt, nem is alkalmazták. 
A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban elhangzott, hogy aláírásukat követően elektronikusan kerüljön a 
képviselőknek elküldésre, ezt javasoljuk rögzíteni, valamint azt is, hogy aláírásukat követően a 
jegyzőkönyvek kerüljenek fel a város internetes honlapjára. 
A rendeletalkotással kapcsolatban hiányos volt a rendelet, mivel nem határozta meg a rendelet pontos 
formáját, ezt a 9.§-ban javaslom helyre tenni. 
A 12.§-nál a bizottságokat taglalja az SZMSZ. A javaslat szerint az egyik a Pénzügyi, Turizmus-és 
Városfejlesztési Bizottság, a másik a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság lenne. 
Mindegyik bizottság 4 fő képviselőből állna plusz 3 fő külsős tagot választhatna a képviselő-testület, 
tehát 7 tagból állnának a bizottságok. A bizottságok feladatait csoportosítottuk a két bizottság között 
ezen változtatás nem volt.  
Alpolgármester kérdését is rögzítené az SZMSZ, hogy főállású alpolgármester működik a városban. 
A társulások rendszerét is a rendelet gerince képezné. 
A bizottságok megtárgyalták a módosítást és egy módosító indítvánnyal éltek a testület felé. A 
településen élő egyesületek kapjanak tanácskozási jogot a testületi üléseken. Vita arról volt, hogy 
meghívót kapjanak, vagy ennél erősebb tanácskozási jogot. Kapjanak tanácskozási jogot, de 
korlátozott időkeretben, egy 2 perces hozzászólás erejéig. Jelezni szeretném, hogy Döme Róbert 
képviselő úr egy módosító indítványt eljuttatott hozzám, ami a testület tagjainak is kiosztásra került.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Mi az a módosító indítvány? 
 
Döme Róbert: Ezt a módosító indítványt még úgy szeretném módosítani, hogy amennyiben írásbeli 
igényüket bejelentették Harkány Város Képviselő-testülete felé. Mindenképpen a civil egyesület 
jelezze a szándékát, hogy részt kíván venni a testületi munkában, akkor küldjük a meghívót. A 
képviselő-testületi ülésen megjelent helyi egyesületek képviselőinek tanácskozási jogáról minden ülés 
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elején ügyrendi szavazással a képviselő-testület egyszerű többséggel határoz, ennek is lennének 
praktikus okai. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Azt még szerencsésebbnek tartanám, ha ezeket a hozzászólásokat a 
bizottsági üléseken tennék meg ezek az egyesületek. A testületi üléseken már előkészített véleményt 
hallhatnánk, mivel az érdemi munkát a testület a bizottsági üléseken végzik. Ott kellene meghallgatni 
az információkat. Megfontolásra ajánlanám a testületnek ezt a kérdést.  
 
Döme Róbert: El tudom fogadni a bizottsági munkában való részvételt, de ha komolyan vesszük őket, 
akkor egy 2 percben  korlátozottan kapjanak szót. Ne alanyi jogon járjon a meghívó, hanem jelezze a 
szándékát írásban.  
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Az első módosító indítvány bizottsági szinten lett megfogalmazva, ez egy 
erősebb jogosítványt biztosított, mert tanácskozási joggal meg kell hívni, és van egy időkorlát. A 
képviselő úr indítványa, hogy meghívni az egyesületeket, de a tanácskozási jog minden egyes ülésen 
eldől.  
 
Barkó Béla: Mindenki számára meg van a hozzászólás lehetősége, ha a testület megszavazza, szót ad.  
 
Döme Róbert: Az egyesületeknek ez egy gesztus, ezt minden ülésen meg kell szavazni.  
 
Horváth Tamás: A 2 perc mire vonatkozik, minden egyes napirendhez 2 perc hozzászólás 
engedélyezhető? Tegyük nyilvánossá, hogy van ilyen lehetőség, tájékoztatva legyenek erről. 
 
Markocis János: Egyértelmű, hogy amelyik napirendhez jelezte.  
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A bizottság módosító indítványáról kellene szavaznia a testületnek, ezzel 
ellentétes Döme Róbert képviselő úr indítványa. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Az első módosító indítványt szavazásra teszem. 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testület (5 igen, 0 nem szavazattal) egyhangúan a 
bizottság módosító indítványát elfogadja. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Az SZMSZ módosítását szavazásra teszem. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen 0 nem szavazattal) megalkotta a 
 

25/2011. (X.07.) sz. önkormányzati rendeletét 
 

Harkány  Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
25/2011.(X.07.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 8/2011.(IV.13.) számú rendelet módosításáról 
 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 

204/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-

 testülete felkéri a jegyzőt a Szervezeti és 
 Működési Szabályzat egységes szerkezetbe 
 foglalására. 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Jegyző 

 
3.)Bizottsági tagok megválasztása (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A bizottságok átalakultak, a két bizottságban azt szeretnénk, ha a 
képviselő testület minden tagja vállalna tagságot. A 4 fő testületi tag mellé, 3 fő külsős tag választható. 
Javaslom, hogy a külsős tagokat alaposabb megfontoltság után kellene megválasztani. A bizottságok a 
testületi tagokkal fölálltak, a külsős tagok személyére keressünk 3-3 olyan embert aki kellően tudja 
kiegészíteni, én elkapkodottnak vélném, ha most külső tagokról szavaznánk. 
 
Markovics János: Én hajlandó vagyok megfontolni, de nem egy hónapig. 
 
Barkó Béla: Van 6 jelölt, ebből kellene 3-3 főt választani. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A testületi tagok közül legyenek megválasztva a bizottságok. A két bizottsági 
elnökre a polgármester úr tegyen javaslatot, utána pedig a 3-3 bizottsági tagra. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A Pénzügyi, Turizmus-és Városfejlesztési Bizottság elnökének 
Markovics Jánost, a bizottság tagjainak Döme Róbert, Barkó Béla, Krutek Norbert képviselő urakat 
javaslom. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 

205/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
      A Pénzügyi, Turizmus-és Városfejlesztési Bizottság 
      elnökének Markovics János képviselőt választja. 
 
      A bizottság tagjainak Döme Róbert, Krutek Norbert 
      és Barkó Béla képviselő urakat  választja. 
 
      Határidő: Azonnal 
      Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság elnökének Barkó 
Bélát, a bizottság tagjainak Döme Róbert, Markovics János, Krutek Norbert képviselő urakat 
javaslom.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 

206/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
      A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság 
      elnökének Barkó Béla képviselőt választja. 
 
      A bizottság tagjainak Döme Róbert, Krutek Norbert és 
      Markovics János képviselő urakat választja. 
 
      Határidő: Azonnal 
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      Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A bizottsági ülésen elhangzottak jelölések, javaslatok külsős bizottsági 
tagokra. A Pénzügyi, Turizmus-és Városfejlesztési Bizottság külső tagjaira elhangzott 6 javaslat: 
Kerécz Tamás, Zsiga Balázs, Batik Imre, Panghy Nándor, Tóth Zsolt, Pozsár Éva. 
A Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság külsős tagjaira elhangzott 5 javaslat: Orbán Ferenc, 
Dezső László,  Mecseki Natália, Vasas Csaba, Pajorné Keszthelyi Klára személyében. 
Ha a testület úgy dönt, hogy titkos szavazással szavaz, akkor kiosztjuk a szavazólapokat, ahol ki lehet 
választani az adott személyeket.  
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A bizottság külsős tagjainak a megválasztására kérem titkos szavazást 
elrendelni. 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testület (5 igen, 0 nem szavazattal) egyhangúlag a 
bizottságok külsős tagjainak a megválasztására titkos szavazást rendel el, az SZMSZ 19. § (2) 
bek.-e alapján, egyben a szavazás lebonyolításával megbízza a jegyzőt. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Kiosztom a szavazólapokat. 
A begyűjtött szavazólapok alapján a minősített többséget csak 2-2 jelölt kapta meg, így a testület csak 
részben tudott döntést hozni, Kerécz Tamás, Panghy Nándor megválasztásra került a Pénzügyi, 
Turizmus-és Városfejlesztési Bizottság külsős tagjának. 
Orbán Ferenc és Mecseki Natália pedig a Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság külsős 
tagjának választotta meg a képviselő-testület. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A képviselő-testület 2-2 külsős tagot megválasztott, ezzel a bizottságok 
felálltak a következő testületi ülésre javasoljunk új tagokat. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A harmadik külsős tag megválasztását a következő testületi ülésre halasszuk, 
mert ma itt nem lesz konszenzus, új javaslatokat várunk.   
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 

207/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
      Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
   Pénzügyi, Turizmus-és Városfejlesztési Bizottság 
   külsős tagjának Kerécz Tamást és Panghy Nándort 
   választja meg. 
 
   Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
   Szociális, Kulturális, Oktatási és Sportbizottság külsős 
   tagjának Orbán Ferencet és Mecseki Natáliát választja 
   meg. 
 
   Határidő: Azonnal 
   Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 

4.) Számvevői jelentéssel (Számvevőszék) kapcsolatos intézkedési terv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bíró Károly jegyző: Az ÁSZ tavaly év végén egy átfogó ellenőrzést tartott az Önkormányzatnál, 
ennek egy részletes jelentése készült. Kell készíteni egy intézkedési tervet, felelősökkel és 
határidőkkel. Annál is inkább fontos, hogy a képviselő-testület elfogadja ezt a tervet, mert az ÁSZ már 
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bejelentkezett ellenőrzése ismételten. Legkésőbb 2011. december 31-ig az összes feladat végrehajtásra 
kell, hogy kerüljön. A bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és elfogadásra javasolja. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 

208/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-

 testülete az előterjesztéssel egyezően a számvevői 
 jelentésre készített intézkedési tervet elfogadja. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

 
5.) Állattartásról szóló 15/2009. (XII.30.) sz. rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A rendeletet felülvizsgáltuk, a polgármester úr számára erősebb jogosítványok 
állnának rendelkezésre, hogy a megfelelő állattartást ki tudja kényszeríteni az állattartóktól. Ehhez az 
kell, hogy önkormányzati hatósági üggyel ruházzuk fel polgármester urat a rendeletben, ez azt jelenti, 
hogy kötelező határozatokat hozhat, ami utána államigazgatási úton kikényszeríthető és végrehajtható, 
erre tesz javaslatot ez a módosítás. A másik kérdés a kutyák kötelező michrochippel való állátása, 
természetesen türelmi idővel. A bizottság itt módosító javaslattal élt, mert eredetileg 2012. január 1-től 
rendelné el a michrochip bevezetését, a módosítást előterjesztőként befogadtam, így 2012. április 30-ig 
adható határidő a kutyatartóknak. Az indoka az volt, hogy a kötelező veszettség elleni védőoltás is a 
jövő tavasszal fog megtörténni, praktikus lenne ezzel egyidejűleg ezt a feladatot is végrehajtani.  
A kormány tervezi az ebrendészeti adó bevezetését is, így az önkormányzatnak joga lenne, hogy 
nyílvántartsa a kutyákat, az állattartókat. Azok az állattartók akik michrochippel látják el a kutyájukat 
azok valamiféle mentességet kapnak az adó alól. Így előbb kialakulhat a rend a városban.  
Amennyiben az önkormányzat leülne tárgyalni a chipgyártókkal lehet hogy kedvezményes áron be 
tudnánk szerezni ezeket a chippeket és az állattartók az önkormányzattól tudnák megvásárolni. 
 
Döme Róbert: Ez a módosítás kell ahhoz, hogy ezt a kialakult neoralgikus helyzetet rendbe tudjuk 
tenni? 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Igen, a polgármester úrnak meg kell adni rendelettel a jogkört. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen 0 nem szavazattal) megalkotta a 
 

26/2011. (X.07.) sz. önkormányzati rendeletét 
 

Harkány  Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
26/2011.(X.07.) számú rendeletét az Állattartásról szóló  

15/2009.(XII.30.) számú rendelet módosításáról 
 

6.) A helyi adókról szóló 14/2007. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bíró Károly jegyző:  Több módosítása volt a rendeletünknek, ezek a módosítások jogtechnikailag 
nem teljesen relevánsak, és nem egyértelműek. Ez a módosítás azokat a kérdéseket tárgyalja, hogy 
egyértelmű legyen és a szabályozás jogilag védhető legyen. Érdemi változást nem jelent ez a 
módosítás. A jogszabályokhoz történő igazítása a rendeletünknek. 



 9 

Dr. Bognár Bernadett: A rendeletben a módosítások nem voltak átvezetve és lábjegyzetekkel nem volt 
egységes szerkezetbe foglalva, ezt megtettük. Ezt pótolni kellett ahhoz, hogy a Baranya Megyei 
Kormányhivatal által feljegyzésben megküldött észrevételeknek megfelelően módosítani tudjuk a 
rendeletünket. Tulajdonképpen a törvény szövegére korrigáltuk a rendeletet. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: Két szavazást fogunk kérni, először a módosítást, majd az egységes 
szerkezetbe foglalt rendeletet kellene a testületnek megszavaznia. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A helyi adó rendelet módosítását szavazásra teszem. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen 0 nem szavazattal) megalkotta a 
 

27/2011. (X.07.) sz. önkormányzati rendeletét 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
27/2011.(X.07.) számú rendelete a Helyi adókról szóló 14/2007.(XII.17.) számú 

rendelet módosításáról 
 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
      209/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
      Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
      felkéri a jegyzőt a Helyi adókról szóló rendelet  
      egységes szerkezetbe foglalására. 
 
      Határidő: Azonnal 
      Felelős: Jegyző 
 

7.) Felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó, szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 10/2006. (VIII. 2.) sz. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bognár Bernadett: A szociális rendeletünk módosítására jogszabályi változások miatt volt szükség.  
A lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei módosultak. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
szabályozását kivettük ebből a rendeletből. A szociális bizottság tárgyalta a módosító rendeletet. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a testületet a rendelet módosításáról szavazzunk. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen 0 nem szavazattal) megalkotta a 
 

28/2011. (X.07.) sz. önkormányzati rendeletét 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2011.(X.07.) számú rendelete a Felnőtt korúakra és gyermekekre vonatkozó szociális 

gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2006.(VIII.2.) számú rendelet módosításáról 
 

8.) Harkányi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bíró Károly jegyző: Írásos előterjesztés készült hozzá, a bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Technikai jellegű a módosítás, ahhoz, hogy normatív támogatást továbbra is tudjunk 
igényelni a sajátos nevelési igényű gyermekek után, ehhez kell az alapító okiratunkat igazítani, 
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valamint a gazdálkodási jogkör elnevezést kell pontosítanunk. Ez mind azért van, hogy a normatív 
állami támogatáshoz továbbra is hozzájussunk. Javaslom elfogadásra. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
    210/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
      
 Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi 

Óvoda Alapító Okirata tekintetében az alábbi, Módosító Okirat 
szerinti változásokat és az ezekkel egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat szövegét a következők szerint elfogadja: 

 
   Gazdálkodással összefüggő jogosítványok a feladatellátáshoz 
   gyakorolt funkció alapján elnevezés „gazdálkodási jogkör” 
   elnevezésre módosul. 
 
    A tevékenység jellege szerinti besorolás az Alapító Okiratból 
    törlésre kerül. 
 
    Az intézmény feladatai pont módosul a sajátos nevelési igényű 
    gyermekekkel kapcsolatban a jogszabályi változás miatt az 
    alábbiak szerint: 
 
    -a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, az 
    alábbiak szerint: 
    -a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
    testi, érzékszervi, értelmi (enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
    oktatása), beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes  
    előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő  
    funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos  
    rendellenességével küzdő,  
    -a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
    rendellenességével küzdő gyermekek integrált nevelése. 
 
    Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlan formában  
    érvényesek.  
 
    Határidő: azonnal 
    Felelős: polgármester 
 
 

9.) Harkány Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bíró Károly jegyző: Az előterjesztés szintén ki lett küldve, viszont itt lenne egy módosító 
indítvány. Elsősorban a székhely kérdését szeretnénk helyre rakni az alapító okiratban, javasolnám, 
hogy a népszámlálással kapcsolatos szakfeladatot vegyük fel, a gazdálkodási jogkör elnevezés 
változott a jogszabályváltozás miatt. 
Észrevettem egy hibát az alapító okiratban, egyeztettem, hogy Harkány Város Polgármesteri 
Hivatalának nem alapítója az a két község amelyik kvázi körjegyzőségben együttműködik velünk. 
Javaslom, hogy ezt vegyük ki az okiratból, mert ők nem tulajdonosai, nem alapítói és nem irányítói 
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ennek a szervezetnek. Egyeztettem a Baranya Megyei Kormányhivatallal és egyetértettek velem. Az 
önkormányzati törvény erről egyértelműen rendelkezik, ennyi lenne a módosítás, hogy csak a   
Harkány Város Önkormányzata az irányítója, fenntartója és alapítója ennek a költségvetési szervnek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
    211/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
 Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata tekintetében az alábbi, 
Módosító Okirat szerinti változásokat és az ezekkel egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szövegét a következők szerint 
elfogadja: 

     
    Az intézmény székhelye és az irányítói jogkör gyakorlójának 
    székhelye Harkány, Kossuth Lajos utca 2-ről Harkány, Petőfi 
    Sándor utca 2-4-re módosul. 
 
    Az intézmény fenntartójának megjelölése az Alapító Okiratból 
    törlésre kerül. 
 
    „Az intézmény állami feladatként ellátandó tevékenységei” 
    pontban a „Szakfeladat számok, megnevezések” felsorolás 
    kiegészül a következő szakfeladattal:  
    „841173 statisztikai tevékenység” 
 
   Gazdálkodással összefüggő jogosítványok a feladatellátáshoz 
   gyakorolt funkció alapján elnevezés „gazdálkodási jogkör” 
   elnevezésre módosul. 
 
    A tevékenység jellege szerinti besorolás az Alapító Okiratból 
    törlésre kerül. 
 
    Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlan formában  
    érvényesek.  
 
    Határidő: azonnal 
    Felelős: polgármester 
 
 

10.) Tájékoztatás a 0173/2. hrsz-ú külterületi ingatlannal kapcsolatban 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja ezt az előterjesztést. 
 
Fischer Erzsébet: A melegvizes árok melletti területről van szó, amit a testület értékesítésre kijelölt, a 
meghatározott vételára 5.400.000.- Ft induló licittel. Szóba került, hogy a szolgalmi jog nem elegendő, 
viszont a rendezési terv szerint a területet nem lehet leválasztani. 
 
Markovics János: Szeretnék tenni egy észrevételt, hogy döntsön a testület arról, hogy ingatlan eladás 
után hány %-ával csökkentsük a Fürdő felé fennálló tartozásunkat. 
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Dr. Bíró Károly jegyző: Ma tárgyaltunk a bankokkal, az Erste Banknak van egy határozott feltétele a 
prolongációval kapcsolatosan. Azt az állásfoglalását közölte velünk, hogy ameddig a bank felé nem 
törlesztünk tartozást, akkor semmilyen más szervezet felé nem törlesztünk. Ezt javaslom, hogy a 
következő ülésen napirendre kell, hogy kerüljön, egy részletesebb anyaggal. Ebből nem engedett a 
bank.  
 
Markovics János: Máshol viszont azt írták elő, hogy egy bizonyos szint alá kell vinnünk a 
tartozásunkat. 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A Fürdő adott hitelt az önkormányzatnak, tehát van egy hiteltartozásunk és 
van szállítói tartozásunk. Hitelből nem törleszthetünk, viszont a szállítói tartozásunkat le kell 
csökkentenünk. A testületi határozatot pontosítanunk kell.  
Dr. Imri Sándor polgármester: Az Erste Bank kemény feltételként szabta, hogy nem járul ahhoz hozzá, 
hogy valakinek hitelt törlesszünk, anélkül, hogy ő nem kap semmit, ez a prolongáció egyik feltétele.   
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 
    212/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0173/2 hrsz-ú 
    ingatlanról szóló tájékoztatót tudomásul veszi a képviselő-testület 
    126/2011.(VI.29.) számú határozatában foglaltakkal egyetért. 
 
    Határidő: Értelemszerű 
    Felelős: Fischer Erzsébet műszaki osztályvezető 
 

11.) Harkány, Bercsényi u. 200/14. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vásárlási/csere kérelem  
megtárgyalása 
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

Fischer Erzsébet: Megkereste az önkormányzatot a Munkácsy M. u. 47. sz. alatti ingatlan tulajdonosa, 
mely szerint szeretné megvásárolni a tulajdonával szomszédos 200/14 hrsz-ú ingatlant. A terület 465 
m2 nagyságú, jelen formában is beépíthető terület. Vagy megvásárolná, vagy csereként felajánlotta a 
0276/7 hrsz-ú, 11998 m2 nagyságú, szántó művelési ágú külterületi ingatlanát. Ebbe a területbe 
belekerülne a jövőben megépítésre kerülő kerékpárút egy 230 fm-es szakasza.  
A településszerkezeti terv szerint az ingatlan önállóan is beépíthető. Az előterjesztésben két határozati 
javaslatot is írtam, a bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és az első határozati javaslatot 
támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 
    213/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
    tulajdonát képező 200/14 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli. 
    Az ingatlan vételárát ingatlanforgalmi értékbecslést követően fogja 
    meghatározni. 
 
    Határidő: Azonnal 
    Felelős: Fischer Erzsébet műszaki osztályvezető 
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12.) Harkány, Munkácsy M. u. 2/A. számú, 3. hrsz. alatti ingatlan közös tulajdonának    
 megszüntetése iránti kérelem megtárgyalása 
 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Fischer Erzsébet: A Munkácsy M. u. 2/A. szám alatti ingatlan fele része önkormányzati tulajdonban 
van, árverés útján került a tulajdonunkban, a másik fele pedig Nagy Vilmos tulajdonában van. Már 
előzőleg is megkereste a képviselő-testületet, mely szerint az ő részét is megvételre ajánlotta az 
önkormányzatnak 3.100.000.- Ft-ért. Ezt az előző képviselő-testület elutasította. A tárgyalások nem 
folytatódtak, ezért kereste meg most is a testületet, mely szerint rendezni szeretné a közös tulajdont. A 
bizottság megtárgyalta és azt a javaslatot fogadta el, hogy készüljön egy ingatlanforgalmi értékbecslés, 
amit a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában finanszírozzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 
    214/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonát képező Harkány, Munkácsy M. u. 2/A. sz. 3 hrsz 
alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 
½  tulajdonrészét értékesíteni kívánja. A közös tulajdon 
megszüntetése érdekében felajánlja megvásárlásra a 
tulajdonostárs részére. Az ingatlan értékének meghatározására 
ingatlanforgalmi értékbecslés készüljön, amit tulajdonosok 
tulajdoni hányaduk arányában finanszírozzanak. 

 
    Határidő: azonnal 
    Felelős: Fischer Erzsébet műszaki osztályvezető 
 
 

13.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat megtárgyalása 
 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bíró Károly jegyző: Korábban a szociális rendeletünk tért ki a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázatra, erről most egy önálló határozatot javaslunk hozni az előterjesztés értelmében egy 
hasonló rendszerben működne mint a korábbi években, egy pici szűkítéssel, hogy nem csak a 
jövedelmet vizsgáljuk, hanem a család vagyoni helyzetét is.  
A szociális bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 
    215/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  
    Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójának  
    feltételrendszerét az alábbiak szerint határozza meg: 
    Azt a pályázót, akinek a családjában: az 1 főre jutó nettó  
    jövedelem  
    - nem haladja meg a nyugdíjminimumot: azt 5.000 Ft/hó,  
    - nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét:  
    azt 4.000 Ft/hó, 
    - nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét: 3.000  
    Ft/hó támogatásban részesíti. 
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    Azt a pályázót, akinek a családjában az egy főre jutó  
    jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum kétszeresét,   
    nem részesíti támogatásban. 
 
    A támogatás elnyerésének további feltétele, hogy a  
    pályázó családja nem rendelkezik a Szoc. tv. 4.§-ában  
    foglalt vagyonnal. 
 
    Határidő: értelemszerű 
    Felelős: Dr. Bíró Károly jegyző 
 

14.) DDC Zöld Megoldás pályázat megtárgyalása 
 Előterjesztő: Barkó Béla képviselő 

 
Barkó Béla: A Duna-Dráva Cement Kft. kiírt egy pályázatot, 3.000.000.- Ft-ot oszt ki a térségben, 
zöld program címén. A bizottság megtárgyalta és jóváhagyta a Harkány, Hársfa téri játszótér 
felújítására beadandó pályázat benyújtását, 100 %-os támogatásban. Azért ezt a területet, mert a TDM 
már kijelölt két játszótéri területet pályázat kapcsán.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 
    216/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzatának Képviselő testülete  
    felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a 
    Duna-Dráva Cement Kft.-hez a meghirdetett DDC Zöld  
    Megoldás pályázatra öko játszótér kialakítására, melynek  
    megvalósítási helye: Harkány, Hársfa tér. 
 
    Határidő: 2011.október 25. 
    Felelős: dr. Imri Sándor polgármester                                                            
 
 

15.) Helyi adottságokra épülő, akár turisztikai jelent őségű fesztiválok, rendezvények 
rendezésének támogatására kiírt pályázat megtárgyalása 
Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester 

 
Horváth Tamás: A bizottság megtárgyalta és támogatta a pályázat beadását. A Leader csoporthoz 
adnánk be a pályázatunkat Mézeshetek rendezvénysorozat címén. A 2012. évi rendezvények költségét 
csökkentené ez a megnyerhető összeg. A rendezvénysorozat becsült összköltsége 7.000.000.- Ft. Az 
igényelt támogatás 4.500.000.- FT, saját önerő 2.500.000.- Ft.  
 
Barkó Béla: 100 %-os támogatottságú a pályázat, mindenképpen költségcsökkentés lenne. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
 
    217/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
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    Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a 
    Dél-Baranyai Határmenti Települések Egyesületéhez  
    „Mézeshetek Harkányban” című rendezvénysorozatra 4.500.000 
    Ft támogatási igénnyel, és egyben a pályázathoz szükséges 
    2.500.000 Ft összegű önerőt a 2012. évi költségvetésében  
    biztosítja.   
 
    Határidő: 2011.10.31. 
    Felelős:  Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 

16.) NEFELA Egyesület tulajdonviszonya megváltozásának elfogadása 
 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bíró Károly jegyző: A NEFELA Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés megkeresést 
küldött a tagönkormányzatoknak. Az előterjesztéssel egyezően a határozati javaslatokat kéri, hogy a 
testület fogadja el. Ez az ő átalakulásukhoz szükséges. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. Anyagi vonzattal nem jár. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
    218/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NEFELA Dél-
    magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés további működése  
    érdekében az előterjesztéssel egyező határozati javaslatokat  
    elfogadja. 
 
    Határidő: Azonnal 
    Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 

17.) Dr. Futó László Pál Múzeummal korábban megkötött ajándékozási szerződés     
 felbontásának megtárgyalása 
 Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester 

 
Horváth Tamás: 2010. március 25-én Dr. Futó László Pál és az Önkormányzat között ajándékozási 
szerződés jött létre, amit most közös megegyezéssel megszüntetnénk. A szerződést mindkét fél 
ügyvédje átnézte, így aláírható. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Ezután tudunk 
továbblépni a Tenkes Kulturcentrum NKft. ügyében is.  
 
Döme Róbert: Könyvelői tartozásunk  van az NKft. felé. 
 
Horváth Tamás: A jövő héten le fogunk ülni Dr. Futó László Pállal és megpróbáljuk ezt a tartozást 
lecsökkenteni. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
    219/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Futó László 
    Pállal 2010. március 25. napján kötött ajándékozási szerződést közös 
    megegyezéssel  megszünteti. 
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    A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor polgármestert a 
    szerződés aláírására. 
 
    Határidő: Azonnal 
    Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 

18.) 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 

 
Dr. Bíró Károly jegyző: A Többcélú Kistérségi Társulás végzi a hivatal számára a belső 
ellenőrzési feladatokat. Ők elkészítenek polgármester úrral egyeztetve egy ellenőrzési tervet, 
javaslatot, hogy 2012-ben milyen területeket ellenőriznek nálunk, ezt a képviselő-testületnek el 
kell fogadnia. Ez egy kötelező feladat, ezzel egyetértünk. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 

 
    220/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi  
    belső ellenőrzési tervet elfogadja. 
 
    Határidő: Értelemszerű 
    Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 

19.) Beszámoló a mezőőri szolgálat munkájáról (szóbeli előterjesztés) 
       Előterjesztő: Kecskeméthy Balázs mezőőr 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A mezőőri szolgálatról is szeretnénk tájékozódni, felkérem 
Kecskeméthy Balázst a beszámolóra. 
 
Kecskeméthy Balázs a csatolt előterjesztés tartalmát ismerteti. 
 
(Markovics János képviselő úr elment.) 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Mi az ami a munkádat nehezíti, vagy ami a munkád során segítséget 
nyújthat? A képviselő-testülettel megfogalmazódik e olyan kérés amit a mezőőrtől elvárnának? 
 
Kecskeméthy Balázs: Eszközeim abszolút nincsenek, semmi. Nincsenek befogadáshoz szükséges 
szerszámaim. Sok esetben gyalog kell szállítanom a kutyát, de ez már az elmúlt időben nagyjából 
rendben volt. A legfontosabb dolog, hogy nincs hely ahová a kutyákat elhelyeznénk. Kettő darab 
kenelünk van.  
 
Barkó Béla: Hoztunk egy rendelet módosítás, mely szerint a szociális segély megvonható attól, aki a 
saját környezetét nem tartja rendbe, és ez ugyanígy vonatkozik a zártkertben és külterületen élőkre is, 
ezt jelezni fogjuk az ott élőknek.  
 
Mihajlovics János a lakosság részérő szót kér. 
A képviselő-testület a hozzászólás jogát megadja. 
 
Mihajlovics János: Szeretném kérdezni, hogy mi történik azzal aki tenyésztésre tartja a kutyákat? 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: 3 hónapon belül a szaporulaton túl kell adni. 
 
Mihajlovics János: Mi van ha ez nem sikerül, van olyan tenyésztő ahol 6 hónapig ott van a kutya. 
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Dr. Bíró Károly jegyző: A rendeletünk lehetőséget biztosít arra, hogy Ön külön engedélyt kérhet ilyen 
célra.  
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
    221/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőr  
    beszámolóját tudomásul veszi. 
 
    Határidő: Azonnal 
    Felelős: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
 

20.) Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft.-vel kötendő bérleti szerződés 
megtárgyalása 

 Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző 
 
Dr. Bíró Károly jegyző: A Kerécz Tamás úr a bizottsági ülésen tett egy javaslatot, hogy kellene egy 
bérleti szerződést kötnie az Önkormányzatnak a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház 
NKft.-vel a  nagyprojekt pályázat kapcsán. A kórház területén valósulna meg az önkormányzati 
projektrész, erre készült el a szerződés tervezet. Egy jelképes összegért a kórház biztosítja számunkra 
a területet ahhoz, hogy megvalósuljon ez a projekt. Szeretnénk ha a testület erről döntést hozzon. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Nincs akadálya annak, hogy ez aláírásra kerüljön. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
 
    222/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
    hogy a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft.-vel 
    a „Harkányi  Gyógyvíz-Egészséget adó és megőrző őselem” című 
    kiemelt projekt vonatkozásában, a 2462 hrsz-ú , 1 ha 1106 m2  
    alapterületű, belterületi ingatlanra bérleti szerződést kössön. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri Sándor polgármestert a 
    bérleti szerződés aláírására. 
 
    Határidő: Azonnal 
    Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 

21.) Tájékoztatás a rövid időtartamú közfoglalkoztatás ismételt igénybevételéről 
 Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
Dr. Imri Sándor polgármester: A közfoglalkoztatás keretében 1 hónapra van mindössze 5 fő 
közfoglalkoztatottra lenne lehetőségünk, önrésze 9.800.- Ft. A bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 
órás munkaidőben 1-4 hónap időtartamra foglalkoztathatóak. Ebben az évben az önkormányzat már 
három alkalommal nyújtott be és nyert el támogatást rövid időtartamú közfoglalkoztatásra. Kérem a 
testületet az előterjesztéssel egyezően fogadja el a napirendet. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem szavazattal) az alábbi döntést hozta: 
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    223/2011. (X. 06.) sz. Önkormányzati. hat. 
 
    Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a rövid 
    időtartamú közfoglalkoztatás igénybevételéről szóló pályázat  
    beadásával. 
 
    Határidő: 2011. november 15. 
    Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Megköszönöm a jelenlévők figyelmét az ülést bezárom. 
 

K.mft. 
 
 

 Dr. Imri Sándor     Dr. Bíró Károly  
 Polgármester      jegyző  
 
 
 
 Barkó Béla      Döme Róbert 
 Jkv.hitelesítő      Jkv.hitelesítő 
 


