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  Jegyzőkönyv 
 

 
 
Készült: Harkány Város Önkormányzatának 2010. december 21-én 16.00 órai kezdettel 
megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Művelődési Ház (Harkány, Kossuth L. u. 2.) 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő testület tagjait a 7 testületi tagból 7 fő 
jelen van, a testület határozatképes az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Döme 
Róbert és Dr. Vida Ernő képviselő urakat jelölöm ki.  
Kérem a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Harkány Város Önkormányzat helyi adórendeletének módosítása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
2.) Az iskola új pedagógiai program módosításának megtárgyalása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
3.) Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének megtárgyalása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
4.) Az óvoda parkolási problémájának megtárgyalása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
5.) A 3/2010.(III.5.) sz. Költségvetés módosításának megtárgyalása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
6.) Egyebek 
 - Sebességkorlátozó tábla elhelyezése 
 - Kultúrcentrum NKft.-vel kapcsolatos ügyek 
 - Laszinger Imre, Krizsán Gábor  ingatlan vételi szándéka 
 - Harkányi Gyógyfürdő Zrt. hitel meghosszabbítása 
 
Zárt ülés 
7.) Személyi kérdések megtárgyalása 
     Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester 
 
 
Napirend 1. pontja 
Harkány Város Önkormányzat helyi adórendeletének módosítása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: Jogi, Ügyrendi, Turizmus- és Városfejlesztési Bizottság, 
valamint Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsági ülés volt a testületi ülés előtt 
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az adórendelet megtárgyalása ügyében. Kérdezem a bizottságok elnökeit mondják el 
észrevételeiket. 
 
Barkó Béla: Megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk az adórendeletet, melynek ügyében 
módosító javaslattal élünk az adónemeknél. 
 
Dr. Imri Sándor polgármester: A közmeghallgatáson már elhangzott, hogy adórendelet 
módosítását kell végrehajtanunk. Szeretnénk a pénzügyi helyzetet stabilizálni, ezek az 
intézkedések ezt hivatottak szolgálni, hogy valami módon túléljük a mostani nehéz helyzetet. 
Így az adórendelet módosításánál én a pénzügyi bizottság elnökét kérdezem miután 
megtárgyalták az adórendeletet és módosító javaslatuk van ezt adja elő. 
 
Krutek Norbert: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a módosító indítványba előterjesztett 
változtatási javaslatokat és azzal a módosítással fogadta el, hogy a kommunális adót ne csak 
Harkány belterületén, hanem zártkerti ingatlanoknál is vezessük be. Ez nem egy olyan tétel, 
ami nem fizethető ki. 
 
Dr. Imri Sándor: A zártkerti ingatlanok belterületek? 
 
Fischer Erzsébet: Belterületi ingatlanok. 
 
Krutkek Norbert: Ezek a pincék. 
 
Dr. Imri Sándor: Úgy tudom, hogy a pincék adóztatva vannak, kivéve a harkányi 
tulajdonosokat. Van egyfajta mentesség, hogy a harkányi pincetulajdonosok nem fizetnek 
építményadót. Nem kommunális adóval kéne keverni, hanem az egész hegyoldalt 
építményadó alá kéne vonni. 
 
Krutek Norbert: Ahol fizetnek telekadót illetve építményadót ott nyílván nincs kommunális 
adó, de ahol mentesség van ott viszont fizetni fognak. Azt is támogatni tudjuk, ha adó alá 
lesznek vonva a teljes zártkerti ingatlanok. 
 
Dr. Imri Sándor:  Övezetenként tudunk különbséget tenni, de az nem működik, hogy az egyik 
ember kommunális adót fizet, a másik pedig építményadót. Vagy mindenki építményadót 
fizet, de keverni nem kellene a két adót. Ha adóztatni akarjuk az összes pincét, akkor ott 
egységes építményadót kell bevezetni és ki kell venni a kedvezményezetti körből a harkányi 
tulajdonosokat. A rendelet módosítás ezzel bővüljön. 
 
Krutek Norbert: A bizottság arról döntött, hogy a kommunális adó is be legyen vezetve a 
zártkerti ingatlanokra.  
 
Dr. Imri Sándor: Nekem törvényességi aggályaim vannak, azt nem lehet, hogy a harkányi 
ember kommunális adót fizet, a vidéki ember pedig építményadót ugyanazon a területen lévő 
építményekre. Ilyenfajta különbségtétel nem működhet. A városban övezetek vannak, a 
víkend-telepi övezet építményadóval terhelt, a lakóövezet ami eddig mentes volt, azok pedig 
kommunális adót fognak fizetni. Mértékben a pincéknél is kb. 10.000.- Ft nagyságú tétel 
lenne ez.  
 
Döme Róbert: Ha jogilag ez így tisztább akkor szavazzuk meg. 
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Dr. Imri Sándor: Akkor kérjük, hogy az adórendelet ennek alapján készüljön el, ezekkel a 
módosításokkal bővüljön. 
 
Kérem szavazzuk! 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta a 
 

18/2010.(XII.22.) sz. rendeletét a helyi adókról szóló többszörösen 
módosított 14/2007.(XII.17.) sz. rendeletének módosításáról 

 
 

 
Napirend 2. pontja 
Az iskola új pedagógiai program módosításának megtárgyalása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Imri Sándor: A pedagógiai programhoz szakértőt kellett fogadnunk. Felkérem Horváth 
Tamás igazgató urat, mondja el miről szól. 
 
Horváth Tamás: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta a programot. A 
közoktatási törvény lehetővé tette, hogy a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatosan a 
tanulók szöveges értékelésével, illetve az évfolyam ismétlési kötelezéssel kapcsolatosan 
lehetett változtatást kivitelezni, ami azt jelenti, hogy mindezek a kérdések a pedagógiai 
program változtatását érintik,  a harkányi nevelőtestület élt ezzel a lehetőséggel, nem óhajtja 
folytatni a harkányi iskolában a nem szakrendszerű oktatással kapcsolatos törekvéseket, 
illetve lehetővé teszi azt, hogy a törvény szellemében a tanulókat osztályzattal értékeljék a 
második évfolyamtól. A törvény értelmében az első évfolyamon nem, csak akkor hogyha az 
igazolatlan órák mulasztása eléri a törvényben meghatározottat, a második évfolyam végétől 
lehet évismétlésre utasítani a tanulót. Egyrészt erről szól a pedagógiai program módosítása. A 
másik, pedig a szeptember elsejétől indult gimnázium és intézmény. Ezzel kapcsolatban a 
megfelelő szakvélemények, beleértve a szülői szakszervezet, diákönkormányzat, illetve a 
közoktatási szakértő véleménye is mind meg vannak. A képviselő-testület számára 
jóváhagyásra javasolták a módosítást, illetve a bizottság is tárgyalta és jóváhagyásra javasolja. 
A nyár folyamán ismét foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, mert a közoktatási törvény 
módosításának tervezete 2010. december 31-ig véleményezhető, valamikor február folyamán 
az országgyűlés el fogja fogadni az új közoktatási törvényt. 
 
Döme Róbert: A neoliberális oktatáspolitika bevezetett egy olyan dolgot, hogy alsó 
tagozatban szöveges értékelésben részesültek a gyerekek, ami a pedagógusnak okozott plusz 
munkát, a szülő pedig sok esetben nem értette miről van szó. Most a törvény lehetőséget ad 
arra, hogy visszatérjünk a gyökerekhez, 1-től 5-ig való értékelésre és ezt most a harkányi 
iskola minél előbb szeretné meglépni.  
 
Dr. Imri Sándor: A pedagógiai programban van-e olyan dolog, ami plusz költséget jelent 
számunkra?  
 
Horváth Tamás: Nincs. 
 
Dr. Imri Sándor: Kérem szavazzuk meg az iskola pedagógiai programjának módosítását. 
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Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
     129/2010.(XII.21.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és AMI  
Pedagógiai Programját jóváhagyja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Az iskola vezetője 

 
Napirend 3. pontja 
Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének 
megtárgyalása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Imri Sándor: A következő napirendi pontban ismét az igazgató úrnak adnám a szót, mivel 
az iskola SZMSZ-ét és a Házirendjét kell tárgyalnunk. 
 
Horváth Tamás: Nyilvánvalóan összefügg a két napirend. Az SZMSZ és a Házirend 
elfogadása az iskola nevelőtestületének a kötelme, de érvényessé a képviselő-testület 
jóváhagyásával válik. A házirendet a szeptemberi gimnáziumi osztály indítása miatt kell 
módosítani. Tulajdonképpen át kellett címezni az SZMSZ-t és a házirendet, miután változott 
az iskola neve, a többi szinte változatlan tartalommal marad. A bizottság ugyanúgy tárgyalta 
és jóváhagyásra javasolja. 
 
Dr. Imri Sándor: Kérem szavazzunk erről a napirendről. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
     130/2010.(XII.21.) sz. Önkormányzati hat.: 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és AMI 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Az iskola vezetője 

 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
 
     131/2010.(XII.21.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és AMI  
Házirendjét jóváhagyja 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Az iskola vezetője 

 
Napirend 4. pontja 
Az óvoda parkolási problémájának megtárgyalása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Imri Sándor:  Az óvoda előtti parkolás régóta nehézségeket okoz és balesetveszélyes, erre 
kaptuk kétféle megoldási variációt, a műszaki osztályvezető asszonyt kérem mondja el mit 
tudnák ez ellen tenni. 
 
Fischer Erzsébet: Az óvoda főbejárata a Kölcsey tér felől van jelenleg, ami egy kanyarban 
van. Ezen az útszakaszon se járda, se szélesebb közterületsáv nem található az úttest mellett.  
A gyerekek reggeli érkezésekor a gépkocsikkal a szülők nem tudnak a forgalom zavarása 
nélkül leállni. Erre a helyzetre kell valami megoldást találnunk. Az első alternatíva az lenne, 
hogy a Kölcsey tér 8. számú alatti ingatlan melletti csapadékvíz elvezető árkot 
zártrendszerűvé alakítjuk és így felette 20 méter hosszan 2 méter szélességben parkoló helyek 
létesülhetnek beton felülettel. Ennek a várható költsége 420.000 Ft. A másik alternatíva, hogy 
ezt a bejáratot megszüntetjük, és áthelyezésre kerülne a másik Kölcsey téri kapubejáróhoz, a 
parkolást a Kölcsey tér 16. sz. alatti ingatlan és kerékpárút közötti területen lehetne 
megoldani, 75 m2 –es terület kialakításának költsége kb. 220.000 Ft lenne. Az 
önkormányzatnak ez nem kerülne pénzébe, mert a Mehring Kft. felajánlásként elvégezné a 
kiválasztott munkát. 
 
Horváth Tamás: Ha az óvoda parkolásáról beszélünk, akkor szorosan ide kötőtik az iskola 
parkolási problémája is. Majd valamikor foglalkozzunk ezzel is, mi a hátsó udvaron 
kialakítottunk egy parkolót, de a tavaszi, őszi időszakban mindenki bent áll az iskola udvarba. 
Ott van egy nagy konténer az iskolának, az egész Kölcsey tér abba hordja a szemetét. Ezt a 
kérdést kellene rendezni. Az iskola területére nem kellene autókat beengedni, főleg nyári 
időszakban amikor a vendégtartás elkezdődik, én nem tudom vállalni az autókért a 
felelősséget. 
 
Dr. Imri Sándor: Ki kell tenni egy behajtani tilos táblát. 
 
Horváth Tamás: Kérem, hogy valamilyen formában oldjuk meg ezt a gondot, a másik pedig a 
konténer kérdés. Nyáron többször viszik a konténert mint szolgalmi időben, mert tele hordják 
a polgárok. 
 
Dr. Imri Sándor: Nyáron nem is kellene oda konténer. 
Az óvoda parkolási problémájára visszatérve, kérem szavazzunk. 
 
Markovics János: Ennek akkor van értelme, ha fizikailag is meg van szüntetve ez a bejárat. 
 
Barkó Béla: Tájékoztatni kell az óvodavezetőt a döntésről. 
 
Dr. Imri Sándor: Az óvoda parkolási problémájára a II. alternatíva kerüljön megvalósításra. 
Kérem szavazzunk! 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
  
     132/2010.(XII.21.) sz. Önkormányzati hat.: 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  

döntött, hogy a Kölcsey tér régi bejáratát megszüntetni,  
a bejárat áthelyezésre kerülne a Kölcsey téri másik  
kapubejáróhoz, a parkolást a Kölcsey tér 16. sz. alatti  
ingatlan és a kerékpárút közötti területen lehetne  
megoldani. 

 
     Határidő: Értelemszerű 
     Felelős: Polgármester 
 
Napirend 5. pontja 
A 3/2010.(III.5.) sz. Költségvetés módosításának megtárgyalása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Imri Sándor: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a fizetések biztosítása érdekében 
saját hatáskörben döntöttem, sikerült a Szigetvári Takarékszövetkezettől 1 hónapra  5 MFt 
hitelt felvenni, amit januárban vissza is kell fizetni. Ez meg kell hogy jelenjen a 
költségvetésünkben, meg mindazok amiket a pénzügyi  bizottság megtárgyalt. A pénzügyi 
bizottság elnökének adnám a szót. 
 
Krutek Norbert: A pénzügyi bizottság foglalkozott ezzel az előterjesztéssel, két nagy 
csoportra lehet osztani, voltak a központi előirányzat változások végig néztük részletesen, 
valamint a saját hatáskörű változások. Ezek voltak azok a tételek amikkel nem tudunk mit 
kezdeni. A bizottság is szeretné nyomatékosítani, hogy javasolja a módosítást, de nem ennek 
a képviselő-testületnek a hatáskörébe tartozó döntéseket fogunk most meghozni. 
 
Urmankovics Ágota: Az első pont a központosított állami támogatás előirányzat változás 
kivételével, a többi az előző időszak helyretétele.  
 
Dr. Imri Sándor: Ha nincs kérdés kérem szavazzunk erről a költségvetési rendelet 
módosításáról. 
 
Névszerinti szavazás: 
Markovics János    igen 
Barkó Béla     igen 
Döme Róbert     igen 
Horváth Tamás    igen 
Krutek Norbert    igen 
Dr. Vida Ernő     igen 
Dr. Imri Sándor    igen 
 
 
A képviselő-testület névszerinti 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta a 
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19/2010.(XII.22.) sz. rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetését 
megállapító 3/2010.(III.05.) sz., a 10/2010.(IX.21.) sz., és a 11/2010.(IX.21.) 
sz. költségvetést módosító rendeletének módosításáról 

 
 
Napirend 6. pontja 
Egyebek 
 
- Sebességkorlátozó tábla elhelyezése 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor: Szeretném, ha a piac elől eltűnne a 70 km/h tábla, kicsit odébb kerülne. A 
régi víkend telep bejáratánál már 50 km/h sebességre kelljen lelassítani. A tavasz 
beköszöntével már igen nagy itt a gyalogos forgalom. A Dominó étterem bejáratától 70 km/h 
sebességre lehet gyorsítani, onnan pedig 50 km/h sebességre kellene lassítani. Ha mindenki 
egyetért vele akkor a közútkezelőt megkeresném ez ügyben.   
 
Barkó Béla: Annyi észrevételem lenne, hogy Siklós irányából Harkányba érkezünk, akkor ki 
van téve az Arborétum Hotel után a 70 km/h tábla, ott megy be az út a Mackó tanya felé, ott 
egy figyelemfelkeltő 50 km/h táblát kellene elhelyezni. 
 
Dr. Imri Sándor: Ha nincs több kérdés, akkor megkérjük a műszaki osztályt, hogy ennek 
alapján intézze a tábla elhelyezést. 
 
Kérem szavazzunk! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
     133/2010.(XII.21.) sz. Önkormányzati hat.: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

felhatalmazza a műszaki osztályt, hogy a piactól a  
Siklósi út közötti szakaszon lévő sebességkorlátozó tábla  
áthelyezéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
- Kultúrcentrum NKft.-vel kapcsolatos ügyek 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor: Arról szeretném, hogy elvi döntést hozzunk, hogy a hivatal vizsgálja meg a 
Kultúrcentrum NKft. összeolvadását és intézményesített formában történő tovább működését. 
Egy sport és kulturális központot hoznánk létre. Kerüljön ez a következő képviselő-testületi 
ülés elé döntésre, hogy milyen formában működhetne ez. Szeretném, ha a város 
intézményeként felelne ezekért a területekért, mert egy idegenforgalmi helyen úgy a sport 
mint a kultúra is nagy szerepet játszik.  
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Urmankovics Ágota: Elkezdtük már az anyagot gyűjteni ehhez kapcsolódóan. Dr. Futó 
Lászlóval is beszéltem már, ő is tagja a Kultúrcentrumnak. Nagyon lojális volt, mivel az  
egyéb költségeket ő fizeti. Mindaddig bevállalja ezt, amíg az önkormányzat ilyen nehéz 
anyagi helyzetben van, de szeretné ha idővel ez megváltozna. 
 
Dr. Imri Sándor: A Múzeumot meghagynánk a többit pedig leválasztanánk.  
 
Barkó Béla: A két munkatársat, akik a Múzeumba a látogatókat kísérik, az önkormányzat 
fizeti őket?  
 
Urmankovics Ágota: Ők az önkormányzat dolgozói.  
 
Döme Róbert: Szeretném kérni, hogy a hivatal különös tekintettel figyeljen oda a szilveszteri 
bulira a Művelődési Házban. Próbáljuk meg ezt a bevételt teljes mértékben megfogni.  
 
Urmankovics Ágota: Az önkormányzat nem adhat ezek kapcsán számlát. 
 
Döme Róbert: Ha nem tudunk megoldást találni, akkor szüntessük be azonnal. Valami 
technikát találjunk ki erre. Tudok példát mondani, például a nyári turkáló meg volt hirdetve, 
de nem biztos, hogy számlát találunk róla. Az viszont nagy hiba. 
 
Barkó Béla: A Kultúrcentrum NKft.-nek az önkormányzat a tagja, annak van egy vezetője, 
akin számon lehet kérni mindezt. 
 
Döme Róbert: Erre különösen oda fogunk figyelni, hogy ez befollyon az önkormányzatnak. 
 
Dr. Imri Sándor: Ha nincs több kérdés, kérem a testületet, hogy szavazzuk arról, hogy a 
képviselő-testület felhatalmazza a hivatalt arra, hogy a Kultúrcentrum NKft. egybeolvadása 
ügyében adatokat gyűjtsön arra vonatkozóan egy Sport és Kulturális Központ kialakítására 
kerüljön sor. 
Kérem szavazzunk! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
  
     134/2010.(XII.21.) sz. Önkormányzati hat.: 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy készítse elő a 
 Kultúrcentrum NKft. egybeolvadását, egy Sport és    
 Kultúrális Központ létrehozásához. 
 Határidő: Folyamatos 
 Felelős: Polgármester 

 
 
 
- Laszinger Imre, Krizsán Gábor  vételi szándéka 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr. Imri Sándor: Laszinger Imre és Krizsán Gábor ingatlanok vételére kérelmet adott be, 
ezeknek a lehetőségét kérem Fischer Erzsébetet vázolja nekünk. 



 9 

 
Fischer Erzsébet:  A november 22-i testületi ülésen tárgyalták Laszinger Imre beadott ingatlan 
vételi szándékát a 0157 és 0173 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. Kérte a képviselő-testület, 
hogy vizsgáljuk meg hány telekalakításról lenne szó, mennyibe kerülnének a közmű kialakítás 
költségei. Sikerült összeszedni mindent, kivéve a gázszolgáltatót. Eddig az út, víz, szennyvíz, 
áram költsége 43 MFt. Itt az önkormányzat tulajdonában lévő telkekből 24 telek alakítható ki, 
ha 5.000 Ft/m2 telekáron számolunk, akkor ez 72 MFt bevételt jelentene, de még ott van a 
melegvizes árok lezárása, ami 450 méter hosszan kb. 50 MFt lenne. 
 
A másik kérelmező Krizsán Gábor harkányi lakos a 0257/2, 0255/8, 0255/7, 0254/3, 0255/5, 
0254/1, 0251/1, 0243/6, 0242/1, 0241/1, 0240/5, 0240/6, 0239/1, 0238/1 és a 0243/6 hrsz-u 
ingatlanokat szeretné megvásárolni, ezeknek a területeknek a többsége a saját ingatlanaival 
szomszédosak. 
 
Dr. Imri Sándor: Akkor eddig többe kerül, mint amennyi bevételt hozna. Nem biztos, hogy 
minden telek belátható időn belül értékesíthető lenne. 
 
Fischer Erzsébet: Értesítem az érintetteket, hogy adjanak be írásban vételi ajánlatot. 
 
Dr. Imri Sándor:  A másik terület, ami egy erdő sáv, ez minden további nélkül értékesíthető 
lenne, de mindezeket a vagyonrendeletünkben meghatározottak szerint, nyilvánosan, 
licitlejárás keretében kell hogy meghirdessük. 
 
Barkó Béla: Mindenképpen legyen nyilvános liciteljárás. 
 
Fischer Erzsébet: A faállomány meghatározása és az ingatlan értékbecslése megrendelhető? 
 
Dr. Imri Sándor:  Igen, ezeket az ingatlanokat értékesítésre kívánjuk bocsátani, mehet az 
értékbecslés, olyan feltétellel, hogy nyilatkozzon a vevő, hogy megelőlegezi ennek az értékét. 
Maradjunk abban, hogy adjon árajánlatot az önkormányzat részére. 
 
- Virrasztó Jánosné Szociális Otthoni elhelyezése 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Barkó Béla: Megkerestek, hogy a Szociális Otthonba szeretnének egy főt elhelyezni, ehhez 
kell a testület tudomásul vétele. 
 
Dr. Imri Sándor: Virrasztó Jánosnéról van szó, már a hivatalt is megkeresték a hozzátartozók 
többszöri alkalommal. A férj már az otthonba van, a feleség pedig Siklóson az elfekvőbe. Egy 
idős házaspárról van szó, közeledik az ünnep és szeretnék ha ezt még együtt tölthetnék. 
Kérem a testületet, hogy hallgatólagosan vegye tudomásul Virrasztó Jánosné Szociális 
Gyógyotthonba való elhelyezését. 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul veszi, hogy a Harkányi Szociális 
Gyógyotthonba egy fő elhelyezésre kerül. 
 
- A Harkányi Gyógyfürd ő Zrt. hitel meghosszabbítása 
Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Dr. Imri Sándor: Az önkormányzat a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-től 185.400.000 Ft kölcsönt 
vett fel, melynek lejárata 2010. november 30. Ezen kívül 2010.08.13-án további 4.472.270 Ft 
kölcsönt vett fel az önkormányzat, melynek lejárata 2010.12.30-án lesz. 
A lejárt kölcsönöket a szerződésben kikötött kamatok mellett további késedelmi kamat is 
terheli. 
Tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, az összesen 189.872.270 Ft kölcsön 
meghosszabbítását javaslom 2011. december 31-ig. 
 
Kérem szavazunk! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
     135/2010.(XII.21.) sz. Önkormányzati hat.: 
     Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt.-vel az alábbi időpontokban kötött 
kölcsönszerződésekből eredő tartozásainak fizetési 
határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbítsa. 
Egyben felhatalmazza a kölcsönszerződések ez irányú 
módosítására. 

 
     Kölcsönszerződés időpontja:  Tartozás összege: 

2008.01.32. 50.000.000 
2008.03.14. 50.000.000 
2008.04.31.         400.000 

     2008.07.12.      5.000.000 
     2008.09.14.    30.000.000 
     2008.11.04.    10.000.000 
     2009.06.04.    23.000.000 
     2009.06.11.    17.000.000 
     2010.08.13.      4.472.270 
    ___________________________________________________ 
     Összesen:    189.872.270 
     Határidő: Értelemszerű 
     Felelős: Polgármester 
 
 
Dr. Imri Sándor: Megállapítom, hogy több napirendi pont nincs, az ülést bezárom. 
 

Kmft. 
 
 

 Dr. Imri Sándor      Dr. Hatvani Edit 
 polgármester               jegyző 
 
 
 
 
 Dr. Vida Ernő       Döme Róbert 
 jkv. hitelesítő       jkv. hitelesítő 


