
JEGYZŐKÖNYV  
 
 

 
Készült: Harkány Város Önkormányzat 2011. február 23-án (szerda) 17.00 órai kezdettel 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme (Kossuth L. u. 2.) 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait a 7 testületi 
tagból 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Döme Róbert és Barkó Béla képviselőket jelölöm. 
A napirendi pontokat kérem azzal a kiegészítéssel fogadjuk el, hogy tárgyaljuk a jegyző elleni 
fegyelmi eljárás megindítását és az egyebek napirendi pontban zárt ülés keretében az Első 
Alkotmány Utcai Ingatlanhasznosító Rt. adósságrendezési ügyét tárgyaljuk. A képviselő-
testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadja el. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Sportcsarnok alapító okiratának módosítása 
      Előterjesztő: Dr. Bognár Bernadett igazgatási oszt.vez. 
 
2.) Aljegyzői pályázatok elbírálása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
3.) Jegyző fegyelmi eljárása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
4.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésére határozati javaslatok megtárgyalása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
Zárt ülés 
 
5.) Egyebek 
 - dr.Balla Béla adósságrendezési kérelme 
 - Gyógyfürdő Zrt. támogatása ingatlan értékesítésből származó jövedelemből 
 - Egészségügy rendezése 
 
 
Napirend 1. pontja 
Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Bognár Bernadett: Mivel az a szándéka a testületnek, hogy a kultúrát és a sportot el tudjuk 
látni egy intézményen belül, a Sportcsarnok Alapító Okiratát kell módosítanunk Ezért a 
közművelődési feladatokhoz kapcsolódó szakfeladatokat is be kell tenni az alapító okiratba, 
illetve ennek keretében az intézmény megnevezése is megváltozna Harkányi Kulturális- és 
Sport Központra. A szakágazatot is megváltoztatnánk Művészeti létesítmények 
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működtetésére, illetve az azzal kapcsolatos szakfeladatokat kiegészítenénk a már 
meglévőkkel. Ennyiben módosulna az intézmény alapító okirata. Ennek megfelelően 
elkészítettem a módosító okiratot.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Ha nincs kérdés, észrevétel kérem szavazzuk meg. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta: 
 
 
   20/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi 
Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítását és a Módosító Okirattal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2011. március 10. 
napjával történő hatálybalépéssel elfogadja. 

 
   Határidő: Azonnal 
   Felelős: Jegyző 
 
 
 
Napirend 2. pontja 
Aljegyzői pályázatok elbírálása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Aljegyzőt most nem tudunk választani, mivel jogszabály 
rendelkezik arról, hogy aljegyzőt a jegyző javaslatára kell választanunk. A jegyző asszony 
jelenleg táppénzen van, erről nem nyilatkozott. Ezt el kell, hogy napoljuk. 
 
A képviselő-testület az aljegyzői pályázatok elbírálását határozathozatal nélkül elnapolja. 
 
Napirend 3. pontja 
Jegyző fegyelmi eljárása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A jegyző asszony ügyében a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy fegyelmi eljárást indít. Az eljárás lefolytatására vizsgálóbiztost kell választanunk a 
testületi tagok közül, mivel az osztályvezetők elfogultnak tartják magukat. 
 
Döme Róbert: Dr. Vida Ernőt javasolnánk erre a posztra. 
 
Dr. Imri Sándor: Én elfogultnak tartom dr. Vida Ernőt, mivel okkal hivatkozhat a jegyző 
asszony erre. Érintett sok tekintetben a jegyző személyével szemben. Nem gondolnám, hogy 
pártatlanul tudná ezt képviselni. 
 
Dr. Vida Ernő: Kijelentem, hogy semmiféle elfogultságom nincs. 
 
Markovics János: Várjuk meg azt, hogy a jegyző asszony egyáltalán kifogást tesz-e  dr. Vida 
Ernő személyével szemben. Azt szeretnénk, hogy ez minél gyorsabban lezáruljon. 
 



 3 

Dr. Bognár Bernadett: A jegyző asszonyt írásban kell értesíteni az eljárás megindításáról és a 
vizsgálóbiztos személyéről. 
 
Döme Róbert: Azt kell bebizonyítani, hogy a jegyző asszony törvénytelenül vezette a hivatalt.  
 
Horváth Tamás: Mi az indok arra, hogy rendkívüli indokkal kell felmondani? 
 
Dr. Vida Ernő: Jogszabály szerint nincs rendkívüli felmondásra lehetőség, azt kell eldönteni, 
hogy indítunk-e fegyelmi eljárást. Hivatalvesztéssel lehet eltávolítani a jegyzőt. 
 
Döme Róbert: Az átvilágítói vizsgálatban benne van az indok, mely szerint a hivatal nem a 
jogszabályi feltételeknek megfelelően működött. 
 
Horváth Tamás: A bíróságnak akkor le kell írni, hogy mi az indokunk, viszont az átvilágítói 
jelentés 160 oldalából én nem tudom leszűrni, mi az indok.  
 
Markovics János: Az átvilágítói jelentés nem egy vádirat. Annak vannak megállapításai, ami 
azt a gyanút veti fel, hogy ezt az eljárást megindítsuk. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A jegyzőt távollétében Dr. Bognár Bernadett igazgatási 
osztályvezető helyettesíti, ezért kérem tájékoztassa a testületet a fegyelmi eljárással 
kapcsolatos jogszabályi lehetőségekről. 
 
Dr. Bognár Bernadett: A jegyző asszony munkaviszonyban van, mert táppénzen van.  Ha a 
testület úgy dönt, hogy fegyelmi eljárást indít, akkor annak a végén készül egy vizsgálóbiztosi 
jelentés, ami alapján a testületnek döntenie kell abban, hogy az eljárásnak mi lesz a 
következménye, kíván-e fegyelmi büntetést alkalmazni vagy nem állapít meg fegyelmi 
felelősséget. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Az elmúlt képviselő-testületi zárt ülésen az hangzott el, hogy 
január 1-től lehetősége van a képviselő-testületnek arra, hogy indoklás nélkül azonnali 
hatállyal megszüntesse 2 hónap felmondási idővel a köztisztviselői jogviszonyt. Mellette 
pedig  a köztisztviselői évek számával arányosan végkielégítés illeti meg a dolgozót. A jegyző 
asszony esetében 8 havi végkielégítés lenne. Mivel a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
fegyelmi eljárást indít a jegyző ellen, az Állami Számvevőszéki jelentés az átvilágításban 
jelzett hiányosságok illetve más hiányosságok, mulasztások miatt. Ezt alaposan ki kell 
vizsgálni, ehhez kell vizsgálóbiztost választani az eljárás lefolytatására.  
 
Krutek Norbert: Én Markovics Jánost javasolnám vizsgálóbiztosnak. 
 
Horváth Tamás: Az a véleményem, hogy próbáljunk megegyezni. 
 
Döme Róbert: Ez már megtörtént, de nem született egyezség. 
 
Dr. Vida Ernő: Ilyen anyagi helyzetben amiben most az önkormányzat van, morálisan nem 
vállalhatjuk, hogy a jegyző asszonynak végkielégítést fizessünk. 
 
Barkó Béla: Ez nagyon rossz példa volt, mert arra semmi garancia nincs, hogy ezt a bíróság 
helybenhagyja. Most arról kell szavaznunk, hogy ki legyen a vizsgálóbiztos. 
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Dr. Vida Ernő: Van egy ÁSZ jelentés és egy könyvvizsgálói jelentése, aminek az a lényege, 
hogy semmi sem úgy működött a hivatalban ahogy kellett volna. Ezért valaki felelős. A 
hivatal működéséért a jegyző a felelős. 
 
Döme Róbert: Történt egy választás Harkányban, ahol elsöprő előnnyel minket választottak 
meg, nyilvánvaló hogy valami változást várnak tőlünk. Ha már egyszer kimondtunk valamit, 
tartsuk magunkat ahhoz. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A vizsgálóbiztos személyéről kérem szavazzunk.  
Ki az aki Dr. Vida Ernő személyére szavaz? 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 4 ellenszavazattal nem választotta meg Dr. Vida 
Ernőt vizsgálóbiztosnak. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Ki az aki Markovics János személyére szavaz? 
 
A képviselő-testület 5 szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
     21/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

úgy döntött, hogy Ilosfai Péterné Dr. Hatvani Edit jegyző  
ellen fegyelmi eljárást indít. 
A fegyelmi eljárás lefolytatásához vizsgálóbiztosnak 
Markovics János alpolgármestert választja meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
Napirend 4. pontja 
A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. Közgyűlésére határozati javaslatok megtárgyalása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
- Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 
Dr. Imri Sándor polgármester:  Átadom a szót Markovics János alpolgármester úrnak. 
 
Markovics János: A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2011. március 3-án 14.00 órára hívott össze 
Közgyűlést, aminek a napirendi pontjairól a testületnek tárgyalni kell. A Közgyűlésre 
meghívást kaptak a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjai, a testületből majdnem 
mindenki. A polgármester úr képviseli az önkormányzatot, úgy gondolom, hogy a közgyűlés 
elnökének polgármester urat kellene javasolni, erről kérem szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 6 szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
     22/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     A Képviselő-testület a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.  

2011.03.03-i Közgyűlésén Harkány Város  
Önkormányzata mint többségi tulajdonos képviseletére  
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Dr. Imri Sándor polgármestert delegálja. 
Javasoljuk továbbá, hogy a Közgyűlés levezető elnöke 
Dr. Imri Sándor polgármester legyen. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
 
Markovics János: Jegyzőkönyv hitelesítőnek két személyt kellene megválasztanunk, a 
tulajdonos képviseletében, akkor lehet képviselő-testületi tag. Javaslom, hogy Dr. Vida Ernő 
és Markovics János képviselők legyenek. 
 
A képviselő-testület 5 szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
     23/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2011.03.03-i Közgyűlésén  
jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Vida Ernő és Markovics  
János képviselő urakat delegálja. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
Markovics János: A felügyelő bizottság elnökének beszámolóját én elküldtem mindenkinek. 
Arról szeretnék még beszámolni, hogy a Közgyűlés napján, előtte Felügyelő Bizottsági ülést 
hívtam össze, ahol ezt a jelentést elfogadásra javaslom, ezt fogom a Közgyűlés elé terjeszteni.  
A bíráló bizottság beszámolójával kapcsolatban a vezérigazgatói pályázat eredményéről, azt 
tudni kell, hogy egy 5 fős bíráló bizottság egyfajta pontozási rendben sorrendet állított fel a 
jelöltek között. Az első három jelentkezőt a képviselő-testület is meghallgatta.  
 
- A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása 
 
Markovics János: Ha mindenki elfogadja, hogy a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 
képviseletében Dr. Szebellédi István könyvvizsgáló végezze a Fürdő könyvvizsgálói 
feladatai, kérem szavazzunk erről. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:  
 
 
     24/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2011.03.03-i Közgyűlésére  
javasolja, hogy a Gyógyfürdő Zrt. könyvvizsgálói  
feladatainak ellátását a C.C. Audit Könyvvizsgáló  
Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi  
u. 58., képviselő: Dr. Szebellédi István végezze  2011.  
március 3. napjától 2015. május 31.napjáig tartó  
megbízási időszakra. 
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Megbízási díja 150.000 Ft+Áfa/hó 
 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló  
   szabályzat elfogadása 
 
Markovics János: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló szabályzatot törvény írja elő. Ez a vezető tisztségviselők bérezéséről szól, ez a 
szabályzat elkészült, nem tartalmaz semmi mást, mint amit a törvény megenged. Ez olyan 
hiányosság amit a Fürdőnek már előbb el kellett volna, hogy készítsen. Kérem szavazzunk. 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:  
 
 
     25/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb  
működéséről szóló szabályzatot a Harkányi Gyógyfürdő  
Zrt. 2011.03.03-i Közgyűlésére elfogadásra javasolja. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
- A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. cégvezető munkaviszonyának megszüntetése 
 
Markovics János:  Horváth Sándor cégvezető munkaviszonyának rendkívüli felmondással 
történő megszüntetése következni fog abból amit mint a felügyelő bizottság elnöke 
beszámolójában a közgyűlés elé tár. Annak eldöntését és javaslat formájában történő 
megjelenítését kértem az ügyvédnőtől, hogy az eddigi vizsgálat eredményeként azt kértem, 
hogy ezt megfelelő jogi háttérrel támassza alá és öntse formába, hogy a Horváth Sándornak 
nemcsak munkajogi szempontból történő elmarasztalása indokolt, hanem kezdeményezni 
kívánom, mint a felügyelő bizottság elnöke a büntetőjogi eljárás megkezdését ismeretlen 
tettes ellen a feljelentést megtenni. 
Kérem  szavazzunk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:  
 
 
     26/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2011.03.03-i Közgyűlésére  
javasolja Horváth Sándor cégvezető munkaviszonyának  
rendkívüli felmondással történő megszüntetését. 
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Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
- A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának visszahívása 
 
Markovics János: A társaság szerkezeti átalakításáról is szó volt már a december 6-i 
Közgyűlésen, ami a cégvezető, igazgatóság, felügyelő bizottság formát a vezérigazgató és  
ügyvezető felügyelő bizottság formára kívánja átalakítani. Részben operatív okokból, részben 
pedig takarékossági okokból is. Ez a társasági szerződés módosítását jeleni. Ebből adódik, 
hogy az igazgatóság és a felügyelő bizottsági tagokat vissza kell hívni. Új vezérigazgatót kell 
kinevezni és új felügyelő bizottsági tagokat kell választani. 
Kérem szavazzunk. 
 
A képviselő-testület  6 szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 
     27/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint  

többségi tulajdonos javasolja a Harkányi Gyógyfürdő  
Zrt. 2011.03.03-i Közgyűlésén az igazgatóság és a  
felügyelő bizottság tagjainak visszahívását. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
- A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt.  szerkezeti átalakítása 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Eddig a Fürdő úgy működött, hogy igazgatóság és felügyelő 
bizottság és egy cégvezető. A gazdasági törvény szerint amennyiben vezérigazgatót nevez ki 
az Rt. élére, akkor lehetővé teszi, hogy csak felügyelő bizottsággal működjön. Ezt szeretnénk. 
Amennyiben lesz a cégnek vezérigazgatója, lehetőségünk van arra, hogy csak felügyelő 
bizottság működjön mellette. 
 
Markovics János: A vezérigazgató rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyekkel eddig a 
cégvezető és az igazgatóság együtt. Ez egy sokkal hatékonyabb forma. Maga a jogkör is 
egészen más. Aki ezt támogatja, hogy ilyen formában működjön a jövőben a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt., azt kérem szavazzon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:  
 
 
     28/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint  

többségi tulajdonos javaslatot tesz a Harkányi  
Gyógyfürdő Zrt. szerkezeti átalakítására, mely szerint  
vezérigazgató mellett  felügyelő bizottsági tagokat  
válasszon a 2011.03.03-i Közgyűlésén. 
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Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
 
- A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. vezérigazgatójának megválasztása 
 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A vezérigazgató személyéről fogunk dönteni, az első három 
jelöltet a képviselő-testület meghallgatta, ezek közül kell döntenünk.  
 
Horváth Tamás: Én nem voltam egyetlen meghallgatáson sem, alapvetően azt gondolom és 
tartom magam ahhoz, hogy ebben a kérdésben nem foglalok állást. A Fürdő helyzetét nem 
feltétlenül a vezérigazgató személye oldja meg. Szomorúnak találom, hogy nem találtunk 
harkányi kötődésű embert, akit ismerünk erre a posztra. 
 
Döme Róbert: Harkányból nem jelentkezett senki, ez pályázat útján történt. Hatékonyan céget 
vezetni igazgató nélkül nem lehet. Minél előbb döntést kell hozni az igazgató személyéről. 
 
Horváth Tamás: Nekem is érdekem és fontos minden egyes harkányi ember számára a Fürdő 
és én a vezérigazgató posztra inkább harkányi kötődésű embert szeretnék. Feltétlenül ki kell 
nekünk nevezni valakit, hogy igazgatója legyen a Fürdőnek?  
 
Dr. Vida Ernő: Azt, hogy helyi kötődésű ember mire képes, azt már láttuk. Harkányiak nem 
mertek pályázni. Ahhoz, hogy előrelépjünk, valakit meg kell választanunk.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Nem a vezérigazgató személye fogja megoldani a mostani 
helyzetet. A képviselő-testületnek kell megoldani. Én is inkább helyi kötődésű embert 
szeretnék a Fürdő élére, egyik pályázó sem győzött meg száz százalékosan. 
 
Markovics János: Ahhoz, hogy megválasszuk nyíltan a vezérigazgató személyét, szükség 
lenne a beleegyezésükre, ennek hiányában, mivel nem kérdeztük meg a jelölteket, ez aggályos 
lehet, ezért kell titkos szavazással választani vezérigazgatót. Természetesen az eredményt 
nyílttá tesszük.  
A bíráló bizottság fölállított egy sorrendet, a 12 pályázóból 5 főt hallgatott meg személyesen, 
ebből 3 főt külön még a testület is meghallgatott, egyfajta pontrendszert felállítva közöttük, 
nem sok különbség volt. Ez a három fő kimagaslóan többet kapott a bíráló bizottság jelentése 
szerint. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A Fürdő vezérigazgatójának megválasztása titkos szavazással 
történik. Felkérem a Jogi Bizottság elnökét Barkó Bélát, hogy a szavazást bonyolítsa le. 
 
Barkó Béla: A képviselő-testület titkos szavazással 5 szavazattal 2 ellenében a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának Schwarcz Tibort javasolja. 
 
A képviselő-testület 5 szavazattal 2 ellenében az alábbi határozatot hozta:  
 
 
     29/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint   
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többségi tulajdonos a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
vezérigazgatójának Schwarcz Tibort javasolja a  
2011.03.03-i Közgyűlésére. 
 
Határidő:  Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
 
- A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása 
 
Markovics János: Dr. Müllner Mariann ügyvédnő által küldött anyagban olvasható volt, hogy 
ebben az esetbe, ilyen szerkezeti felállásban a Felügyelő Bizottság 3-6 tagú lehet.  
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Javaslom, hogy a felügyelő bizottság 5 tagú legyen.  
 
Markovics János: Felügyelő bizottságot 1 évre választunk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:  
 
 
     30/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Javasolja, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő 
Bizottsága 5 tagú legyen. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A felügyelő bizottsági tagok megválasztása titkos szavazással 
történik. Markovics János mint a felügyelő bizottság elnöke javaslatot tett az alábbi 
személyekre dr. Palotás Zoltán, Herke Attila, dr. Mogyorósi Gábor, Molnár János, Markovics 
János, Döme Róbert és dr. Vida Ernő felügyelő bizottsági tagnak. 
 
Döme Róbert: Azért vegyük azt is számba, hogy kik azok a személyek akik ezzel komolyan 
tudnak foglalkozni, úgy vállalják el ezt a tisztséget. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Felkérem Barkó Bélát a jogi bizottság elnökét, hogy a 
szavazást bonyolítsa le. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:  
 
     31/2011.(II.23.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint  

többségi tulajdonos a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.  
Felügyelő Bizottsági tagjainak az alábbi személyeket  
javasolja: 
- Markovics János 
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- Döme Róbert 
- Dr. Palotás Zoltán 
- Herke Attila 
- Dr. Mogyorósi Gábor 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester 

 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Megköszönöm a jelenlévők figyelmét, ezután zárt ülés 
keretében folytatjuk a testületi ülést. 
 

K.mft. 
 
 
 

Dr. Imri Sándor       Dr. Hatvani Edit 
             polgármester                jegyző 
 
 
 
 
 
 Döme Róbert        Barkó Béla 
 jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 


