
1 

 

Jegyz könyv 

 
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  

2013. április 29.-én (hétf ) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésér l. 
 
 
Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri iroda 
 
Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester 

 Vargáné Kovács Mária alpolgármester, Hazenauer György, Hajdú Gábor,    
 képvisel k 
 

Tanácskozási joggal megjelent:   
  Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
  Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
   
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
  Vaszlavik Erika jegyz könyvvezet  
 

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelent testületi tagokat rendkívüli ülésünkön 
4 f  képvisel  megjelent az ülés határozatképes azt  megnyitom. Jegyz könyv hitelesít nek 
javaslom Hazenauer György és Hajdú Gábor képvisel ket. Szavazásra teszem. 

Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képvisel  testület (4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan Hazenauer György és Hajdú Gábor 
képvisel ket választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. 
 

Dr. Imri Sándor polgármester: A mai rendkívüli ülésünk apropója egy pályázati lehet ség 
beadásának megtárgyalása.  

Hazenauer György: Egyebekben tájékoztatást kérünk az adósságrendezésr l. 

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A szúnyogirtásról is tájékoztatást adunk. 

A Képvisel -testület egyhangúan (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok: 
 

1.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat 
beadásának megtárgyalása (sportöltöz  befejezése) 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

 

2.) Egyebek 
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1.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat 
beadásának megtárgyalása (sportöltöz  befejezése) 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

 

Albrecht Ferenc: A belügyminisztérium kiírt egy rendeletet, amiben a sportöltöz  végleges 
befejezése megtörténhetne. Az MLSZ-hez be van adva egy pályázat, ahol már a hiánypótlást 
is becsatoltuk, els  ütemként ezzel a földszint egyik oldala és az el tér teljesen elkészülne, 
valamint kívülr l nagyjából be lenne fejezve az épület. Kettes ütemként beadnánk erre a 
földszint befejezésére és a tet tér beépítésére ezt a pályázatot. Bruttó 20 millió Ft lenne a 
beruházás,  ebb l  4  millió  Ft  az  öner ,  ehhez  kellene  testületi  döntés,  hogy  induljunk  e  a  
pályázaton és vállaljuk e az öner t.  

Hazenauer György: Ehhez az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésbe 
hogyan illeszkedik ez a terv? 

Albrecht Ferenc: Felhívtuk a pályázat kiíróját, ott azt mondták, hogy ez belefér. Elkészült a 
vázrajz. 

Hazenauer György: A másik aggályom az önrész, nem biztos, hogy a költségvetésünk ezt 
engedi. Én azt mondom, hogy nekünk nem biztos, hogy ez a legfontosabb. Ezt a 4 millió Ft-ot 
én másra is el tudnám költeni.  

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A pályázatot el kell indítani, ha nem adjuk be, akkor 
helyzetbe sem hozzuk magunkat. Ha megnyertük, még mindig mondhatjuk azt, hogy nem 
vesszük igénybe, mert sokalljuk az önrészt. 

Hazenauer György: A másik aggályom, hogy ennek az épületnek megváltozik az üzemelési 
költsége. 

Vargáné Kovács Mária: Hány m2-es az épület? 

Albrecht Ferenc: 600 m2 

Hazenauer György: Egy újabb rendezvényhelyet biztosítunk, arra nem biztos, hogy szükség 
van. 

Dr. Imri Sándor polgármester: Egy 80 %-os intenzitású pályázatot meg kell, hogy próbáljuk 
beadni. Ezt a sportegyesület megkapná kezelésbe, szerezzenek sportbarátokat, adják ki, a 
hosszú távú koncepciónkba az is beleillik, hogy szervezzenek ide sporttáborokat. A 
költségvetésbe ez az összeg rendelkezésre áll.  

Hajdú Gábor: Én bízom abban, hogy itt edz táborok lesznek szervezve, az utánpótlás 
vonalán.  
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Hazenauer György: Fenntartással mondom, hogy menjen a pályázat aztán majd térjünk vissza 
rá. A fenntartási költsége ennek az épületnek nagyon magas lesz.  

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A pályázatot be kell adni, ha megnyertük, akkor 
visszatérünk rá. 

Hajdú Gábor: Ennek a pályázatnak üzenet értéke van, hogy fejl dik Harkány. 

Hazenauer György: A költségvetési fedezete meg van a pályázatnak? 

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Van tartalék a költségvetésbe, a tartalék terhére mehet.  

Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem. 

A Képvisel -testület egyhangúan (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az 
alábbiak szerint döntött: 
 

56/2013.(IV.29.) sz. Önk. határozat: 
 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
testülete támogatja a Belügyminiszter 
8/2013.(III.29.) BM rendelete Óvodai, iskolai 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás  
pályázat benyújtását, és felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat elkészítésére. 

A képvisel -testület nyilatkozatban vállalja a 
pályázatban meghatározott 3.999.037 Ft öner  
biztosítását. 

Határid : 2013.04.29. 

Felel s: Dr. Imri Sándor polgármester 

 

2.) Egyebek 

- Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos tájékoztató 

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A szúnyogirtást elkezdtük, már a múlt héten bekértük az 
árajánlatot, megrendeltük, a térségben együtt lesz légi permetezés Siklóssal és 
Drávaszabolccsal. Utána megnézzük az eredményességét és ha szükség van rá, akkor egy 
melegködös szúnyogirtással ráer sítünk a jöv  héten. 

Hazenauer György: A zöldhulladék elszállítása hogyan történik? 
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Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Minden második kedden elviszik a zöldhulladékot. Err l 
kiküldtünk mindenkinek egy részletes tájékoztatót, a honlapon is fent van. 

 

- Adósságrendezéssel kapcsolatos tájékoztatás 

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Hétf n kaptunk tájékoztatást a minisztériumtól az 
adósságrendezés ügyében. Ebben a levélben tájékoztatott bennünket arról, hogy a december 
12.-én fennállt és december 28.-ig számított járulékokkal növelt adósság mértékér l 
rendelkezett a törvény, ahhoz hogy ezt le tudjuk bonyolítani ehhez adatszolgáltatásokat 
kérnek t lünk, ezeket folyamatosan intézi a pénzügy. Május 10.-i határid vel történik a hitel 
átvállalása.  

Hazenauer György: El tte semmilyen tárgyalás nem lesz? 

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz :  Egy  összegben  az  adósság  70  %-át  ki  fogja  fizetni  az  
állam a bankoknak, ami 3,1 milliárd forint, err l a bankokkal tárgyal az állam. Sehol nincs 
tárgyalás. 

Hazenauer György: Azt a bankok tudják majd megmondani, hogy az adósságátvállalásnak 
van e valamilyen költsége? 

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Ezeket a kérdéseket majd feltesszük a banknak, de nem 
számolunk ilyen költséggel. Nekünk át kell ütemezni a hitelünket, most err l tárgyalunk a 
bankkal. Erre kell új hitelszerz dés, minél hamarabb meg kell állapodni a bankkal. Meg 
fogunk keresni más bankot is. 

Dr. Imri Sándor polgármester: A Szigetvári Takarékszövetkezetnél van 160 millió Ft hitelünk, 
ebb l marad 48 millió Ft hitel. Az Erste Banknál van egy 200 millió Ft folyószámla hitelünk, 
ezt mindig félévente meg kell újítani, ebb l marad 60 millió Ft, és marad 5,1 millió svájci 
frank.  

Hazenauer György: Amivel késedelemben vagyunk az a 17 millió Ft svájci frank hitel 
ketörlesztése.  

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az állam úgy tekinti, hogy ami december 12.-én fennállt 
adósságállományunk ennek december 28.-ig engedi a kamatait számolni, ez 4,6 milliárd forint 
70 %-át, az akkori árfolyamon átszámolva, ez egy fix összeg, ezt az összeget fogja odaadni a 
banknak.  

Vargáné Kovács Mária: Csak banki tartozásunk van? 

Dr. Imri Sándor polgármester: A fürd  felé van még 250 millió Ft tartozásunk.  

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : A szállítói tartozásunkat már majdnem lenulláztuk. Ezt 
beterveztük a költségvetésbe. 
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Dr. Imri Sándor polgármester: Ezt a tartozást szerintem 2 év alatt ki tudjuk fizetni. A 17 
millió svájci frank kamataira majdnem 150 millió Ft-ot fizettünk ki. Most majd t kével együtt 
a 30 %-nak el zetesen 80-85 millió Ft lesz a törlesztése évente.  

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Eddig t két nem törlesztettünk. Megérkezett a pénzügyi 
osztályvezet , kérdésünk lenne, hogy a költségvetésbe mit terveztünk be, a fürd nek hogy 
fizetnénk vissza a hitelt, hogy ütemeznénk a megmaradt 30 % hitelünk fizetését. 

Képíró Sarolta: A fürd   151 millió Ft t ke tartozásából a 2013. évi költségvetésbe 75 millió 
Ft  van betervezve, kamatból is be van állítva 70 millió Ft.  

Hajdú Gábor: A hitel költségei jelentkeznek a fürd nél? 

Dr. Imri Sándor polgármester: A fürd  felé fennálló tartozásunk avval is csökkent, hogy a 
fürd  nem fizette az aktuális törleszt  részleteit, ezt az önkormányzattól inkasszálták. A város 
megmaradt hiteleit és a fürd  hitelét egybe kellene venni és egy másik bankkal meg kellene 
egyezni.  

Képíró Sarolta: A banki hitelünkb l 1,3 milliárd forint hitelünk marad. Még 28 törlesztési 
id szak van vissza, a t ke és kamata 80-90 millió Ft lesz évente.  

Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Az adóbevételünk évente állami támogatással együtt kb. 
500 millió Ft, ez a saját bevételünk. Ebb l a bankoknak b ven fedezetet nyújt a hitel 
törlesztése. Az építményadó a legnagyobb tétel, ez nagyon magas, itt már önmérsékletet 
kellene tanúsítani. Polgármester úr javaslata volt, hogy egy moratóriumot próbálunk 
meghirdetni. Minden adózót megkeresünk, revíziózzák az adóbevallásukat a m2-ek 
tekintetében, sok adózó kevesebb m2-et vallott be, így kevesebb adót fizet. Ha korrigálják 
akkor nem fogunk bírságolni, késedelmi kamatoztatni, viszont a t két 5 évre visszamen leg 
el írjuk. Ha lejár ez a moratórium, utána ki megyünk ellen rizni, akkor viszont bírságolni és 
késedelmi kamatot szabunk ki. Ha ebb l plusz pénz jön be, akkor azt fogjuk javasolni, hogy 
az adó tételeken csökkenteni kellene. 

Dr. Imri Sándor polgármester: Megköszönöm a figyelmet, több napirendi pont nincs, az ülést 
bezárom. 

K.mft. 

Dr. Imri Sándor      Dr. Bíró Károly 
polgármester       címzetes f jegyz  
 
 

Hajdú Gábor       Hazenauer György 
jkv. hitelesít           jkv. hitelesít  


