Jegyzőkönyv
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2.-án
(szerda)
17.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester, Horváth Tamás alpolgármester
Döme Róbert, Markovics János, Krutek Norbert képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyzőkönyvvezető

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő testület tagjait, meghívott
vendégeinket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Krutek Norbert és Markovics János képviselőket
javaslom.
Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képviselő testület (6 igen, 0 nem, 0
tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan Krutek Norbert és Markovics János
képviselőket választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról, az alábbi
módosításokkal. Vegyük fel napirendre Kerécz Tamás két napirendi pont javaslatát a
konzorciumi döntés tekintetében, valamint a Tenkes-Dráva Vízitársulat hozzájárulás
döntésével kiegészülve.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között
eltelt időszakról
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
2.) Harkányi Turisztikai Egyesülettel Középtávú Együttműködési Megállapodás és
pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
3.) Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
1

4.) Siklósi Kórház Nonprofit Kft. folyószámla hitelkerete meghosszabbításához
hozzájárulás
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
5.) Aquaplus Kft. ajánlati biztosítékának visszafizetése
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
6.) Üdülőtelepen élők szemétszállítási díj elengedése iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
7.) Tenkesvíz Kft. törzstőke emelésével, felügyelő bizottsági tagjaival, és a
könyvvizsgálójával kapcsolatos határozatok meghozatala
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
8.) Beszámoló a közoktatási intézmények 2011. évi szakmai tevékenységéről és a
gazdálkodásról
Előterjesztő: intézményvezetők, Markovics János Pü-i Biz. elnöke
9.) Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak
2011. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző, Albrechtné Szilágyi Judit Gyámhivatal vezetője
10.)
Döntés a piacokra és vásárokra vonatkozó szabályokról
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
11.)
Közterület használat engedélyezése a Szüreti Fesztiválon, üzleti ajánlat
megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Barkó Béla intézményvezető, Szociális, Kulturális, Oktatási és
Sportbizottság elnöke
12.)
Díszpolgári cím, valamint Harkányért érdemérem adományozásáról és
adományozásának rendjéről rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
13.)
2012. évi eszközhasználati díj felhasználásáról döntés
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
14.)
Harkány, Széchenyi tér 4.sz. alatti ingatlan értékesítéséről döntés
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
15.)
A harkányi temetőkre vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítása,
névmódosítás miatti átírása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
16.)
Harkány, Bercsényi u. 200/14. hrsz.-ú ingatlan vételárának meghatározása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
17.)
TÁMOP-6.1.2/11/1 pályázati konstrukció „A” komponens
megpályázásáról döntés
Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester
18.)
MLSZ által kiírt Országos Labdarúgó Pályaépítési Programjához
kapcsolódó pályázati önerő biztosításáról döntés
Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester
19.)
Méhek közterületen történő elhelyezésére beadott kérelem elbírálása
(Csányi Imre)
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
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20.)
Az önkormányzat 2012. évi Vizitársulati érdekeltségi hozzájárulásának
megtárgyalása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
21.)
Harkány Város Önkormányzatának a nagyprojekt pályázat konzorciumi
tagságából való visszalépése
Előterjesztő: Kerécz Tamás bizottsági tag
22.)
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésének összehívására javaslat
Előterjesztő: Kerécz Tamás bizottsági tag
Zárt ülés:
23.)
Aljegyzői pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
24.)
Makra Sándorné ápolási díjának ügye (fellebbezés)
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés
között eltelt időszakról
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Markovics János: Már múlt alkalommal is kértem, hogy a határozatok végrehajtásáról pontos
dátumot szeretnénk kérni. A sportegyesület belső ellenőrzéséről szóló jelentés már régóta
húzódik a mai napig nem kaptunk semmit róla. A következő testületi ülésre végig nézem az
összes határozatot és az észrevételeimet jelezni fogom.
Barkó Béla: Például a főutcán a kutyák még mindig ott vannak, ez a probléma is már nagyon
régóta húzódik.
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Legyen akkor úgy elfogadva a beszámoló a lejárt
határidejű határozatokat a következő testületi ülésen újra tárgyalja a képviselő-testület.
Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem.

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
59/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót a következő
testületi ülésen újra napirendre tűzi.
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Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester
2.) Harkányi Turisztikai Egyesülettel Középtávú Együttműködési Megállapodás
és pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: A Pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalta ezt a napirendi
pontot, kérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Markovics János: A pénzügyi bizottság a képviselő-testületnek azt indítványozza, hogy a
TDM 2011. évi beszámolót lássa, és utána kösse meg a közép-távú együttműködési
megállapodást azokkal a módosításokkal amelyek a bizottsági ülésen elhangzottak. Jegyző úr
készít egy megállapodás tervezetet amit a képviselő-testület újra megtárgyal 2 héten belül.
Dr. Imri Sándor polgármester: Amennyiben a képviselő-testület ezzel egyetért, kérem
szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
60/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Harkányi Turisztikai Egyesülettel
megkötendő
Közép-távú
Együttműködési
Megállapodást, valamint az Önkormányzat
pénzeszköz átadásáról szóló Megállapodást az
Egyesület 2011. évről szóló beszámolója
bemutatása után újra napirendre tűzi.
Határidő: 2 héten belül
Felelős: Polgármester

3.) Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Irmi Sándor polgármester: A pénzügyi bizottság a napirendi pontot részletesen
megtárgyalta. Én megköszönöm az apparátusnak ezt a precíz és alapos előterjesztést. Ez a
város menedzselni tudná saját magát. Nekem az ad bizakodásra okot, hogy a kiadás bevételi
oldalon van 189 millió Ft plusszunk. Ebben a nehéz helyzetben Harkányban az adóbevételek
100 %-ig teljesültek. A bevételi oldalán olyan növekedési potenciállal rendelkezik, ami
bizakodásra ad okot. Szerintem fogadjuk el ezt a költségvetési zárszámadást, itt felelőtlen
költekezések nem voltak. Ezen az úton kell haladnunk. A fürdőt is stabilizálni kell, nekik is
hasonló racionalizációt kellene végrehajtani.
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Markovics János: Az idegenforgalmi adó nem teljesült 100 %-ban, pontosan a TDM miatt
mondom ezt.
Döme Róbert: A TDM türelmet kért, amit mi most megadtunk nekik.
Képíró Sarolta: Nekem javítani kell magam, mert az idegenforgalmi adó 97 %-ban teljesült.
Markovics János: Pontosan az ide érkező vendégek regisztrációs rendszere fogná igazán az
idegenforgalmi adót. Erre mondta a TDM, hogy nincsenek erre felkészülve.
Dr. Imri Sándor polgármester: A zárszámadást szavazásra teszem.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a:
7/2012.(V.08.) számú rendeletét
Harkány Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

4.) Siklósi Kórház Nonprofit Kft. folyószámla hitelkerete meghosszabbításához
hozzájárulás
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Barkó Béla: Ha az állam átveszi a kórházakat, akkor most nekünk miért kell erről dönteni?
Dr. Imri Sándor polgármester: Még nem vette át, viszont ezzel a 75 %-os magánbefektetőnek
segítenénk. Én javaslom, hogy járuljunk hozzá. Kérem szavazzunk.

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
61/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Siklósi Kórház
Nonprofit Kft. folyószámla hitelkerete (110 millió
Ft) a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.nél meghosszabbításra kerüljön.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester
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5.) Aquaplus Kft. ajánlati biztosítékának visszafizetése
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: A pénzügyi bizottsági ülés megtárgyalta ezt a napirendi pontot.
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek,
hogy az Aquaplus Kft. kérelmét utasítsa el.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbiak szerint
döntött:
62/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az Aquaplus Kft. 5
millió forint befektetői ajánlati biztosítékának
visszafizetését elutasítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

6.) Üdülőtelepen élők szemétszállítási díj elengedése iránti kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: Az üdülőtelepen élő állandó lakosok fordultak egy olyan
kérelemmel, hogy mivel ők építményadót fizetnek felmentést kérnek a szemétszállítás alól.
Módosítottuk az adórendeletünket, hogy az ott élő állandó lakosok 50 %-os kedvezményt
kapjanak az építményadóra. Senki nem kérte, hogy ők ott állandó lakosként éljenek, én nem
örülök, hogy egyre többen költöznek oda. Én nem javaslom, hogy el kellene engednünk a
szemétszállítási díjat az üdülőtelepen.
Barkó Béla: Elhangzott bizottsági ülésen, hogy a Dél-Kom Kft.-vel kötött szerződést felül
kellene vizsgálni, mivel a nyári szemétszállítási díj a duplájára emelkedett, a konténeres
szemétszállítás tekintetében is nagyon sok panasz és probléma van.
Horváth Tamás alpolgármester: Nagyon sok lakossági panasz van ez ügyben.
Döme Róbert: Most minden lakos egyénileg köt szerződést, így kiszolgáltatottak a Kft.-nek.
Valamilyen szinten ki kell állni a lakosság érdekében.
Dr. Imri Sándor polgármester: Az tény, hogy ezt meg kell tennünk, viszont máshol is ennyi a
szemétszállítás díja.
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Annyit még szeretnék elmondani a szemétszállítás kapcsán, hogy 26 millió Ft-ot kér a
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. az önkormányzattól a 2006 és 2008 közötti elmaradt
szemétdíj növelést az inflációval, ami jogos. A bíróság most meg is ítélte nekik.
Barkó Béla: Azzal van probléma, hogy a nyári hónapokban a lakossági szemétdíj a duplájára,
a konténeres szemétszállítási díj pedig a háromszorosára emelkedett.
Dr. Imri Sándor polgármester: Annyi terhet vesz le az önkormányzat válláról, hogy a
zöldhulladékot is elviszik, ami máshol nincs. Próbáljunk meg egyeszkedni a Dél-Kom Kft.vel.
Kérem szavazzunk az üdülőtelepen élők kérelméről.

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
63/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az üdülőtelepen élő
állandó lakosok szemétszállítási díj elengedés
iránti kérelmét elutasítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
7.) Tenkesvíz Kft. törzstőke emelésével, felügyelő bizottsági tagjaival, és a
könyvvizsgálójával kapcsolatos határozatok meghozatala
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: Az államnak van egy olyan törekvése, hogy a vízszolgáltatót
állami monopóliumba tereli be, és a meglévő kis vízműveket megszünteti. A Tenkesvíz Kft.nél annyit sikerült elérnünk, hogy tavaly az eszközhasználati díjat 50 %-al megemeltettük és
fogyasztás alapján annyit kapunk mint Siklós. A vásárolt tulajdonrészeinket eladni nem
tudjuk, ezek értéktelenné váltak. Annyit tudunk elérni, hogy a 9 % Tenkesvíz Kft.
tulajdonrészünket 18 %-ra tudjuk felvinni ezekre a tulajdonrészeinket szavazó részvénnyé
próbálom tenni. Eszközhasználati díjat továbbra is megkapjuk. Javaslom, hogy az
előterjesztést szavazzuk meg.

A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
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64/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Tenkesvíz Kft.
az eredménytartalékából 142.470.000 Ft-ot törzstőke emelésre fordítson oly módon, hogy a
társaság jegyzett tőkéje 226.270.000 Ft-ra emelkedjen. A törzstőke emelés következtében a
tagok törzsbetétei – külön befizetés nélkül – a korábbi törzsbetéteik arányában 2,7 szeresére
növekednek.
A törzstőke felemelésével a Harkány Város Önkormányzata tulajdonában álló törzsbetét
7.590.000 Ft-ról 20.490.000 Ft-ra növekszik.
2.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a jelenleg nem
Tenkesvíz Kft.-vel üzemeltető környékbeli önkormányzatok törzstőke emeléssel történő
belépését a Tenkesvíz Kft.-be, valamint az új belépők miatt a kft. törzstőkéjének
megemelését.
3.) A képviselő-testület támogatja a törzstőke felemelésével kapcsolatban a Tenkesvíz Kft.
társasági szerződésének módosítását.
4.) Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatja a Tenkesvíz Kft.
társasági szerződésének módosítását. A módosításra Dr. Ács Imre, Dr. Imri Sándor és Dr.
Marenics János FB tagok és az ELISA PROFI AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (7815 Harkány,
Kölcsey tér 28.), míg a társaságon belül Dr. Varga Lászlónét könyvvizsgáló megbízatásának
2012.12.31. napjáig történő meghosszabbítása miatt kerül sor.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a Tenkesvíz Kft. taggyűlésén résztvevő képviselőjét,
hogy a taggyűlésen kialakulandó helyzetnek megfelelően bármilyen döntést meghozzon,
bármilyen szavazatot megtegyen, az új tagok belépésével a felügyelőbizottság tagjaival,
könyvvizsgálójával és a törzstőke emeléssel valamint a társasági szerződéssel kapcsolatban,
illetve képviselőjének döntését e határozatával jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Az aljegyzői pályázatra beadott pályázók többsége zárt
ülés elrendelését kérték.
Dr. Imri Sándor polgármester: Most zárt ülés következik.
Felkérem Horváth Tamás alpolgármestert a testületi ülés vezetésére.
/Dr. Imri Sándor polgármester és Barkó Béla képviselő elment./
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8.) Beszámoló a közoktatási intézmények 2011. évi szakmai tevékenységéről és a
gazdálkodásról
Előterjesztő: intézményvezetők, Markovics János Pü-i Biz. elnöke
Horváth Tamás alpolgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot,
meghallgatta az intézményvezető beszámolóját és elfogadásra javasolja a képviselő-testület
felé. Szavazásra teszem a Harkányi Óvoda 2011. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolóját.

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

67/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete
a Harkányi Óvoda 2011. évi szakmai
tevékenységéről és a gazdálkodásról szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Bíró Károly jegyző
Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem az iskola 2011. évi szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóját.

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

68/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kitaibel Pál Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény 2011. évi szakmai tevékenységéről és
a gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Bíró Károly jegyző
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9.) Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi
feladatainak 2011. évi ellátásának átfogó értékelése
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző, Albrechtné Szilágyi Judit Gyámhivatal vezetője
Albrechtné Szilágyi Judit: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
írja elő, hogy az önkormányzatnak minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól. Mindenki megkapta az átfogó értékelést, ha
valakinek kérdése van szívesen válaszolok.
Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem.

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

69/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyámhivatal 2011. évi beszámolóját
az írásos előterjesztéssel egyezően elfogadja.

Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

10.) Döntés a piacokra és vásárokra vonatkozó szabályokról
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A tavalyi év végén hatályon kívül helyeztük a piacokról
és vásárokról szóló rendelete, mivel már nem rendeletalkotási tárgykör. Elkészítettük a
szabályzatot erre vonatkozóan, ebben új dolgok nincsenek, szinte a korábbi rendeletben lévő
szabályozást ültettük át egy szabályzati formában, amit javaslok a testületnek elfogadni.
Markovics János: Múlt héten részt vettem egy olyan továbbképzésen, ahol felhívták a
figyelmünket, hogy a katasztrófavédelem külön figyelmet fog fordítani a piacok és várások
villámvédelmének megoldására.
Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem a piacokra és vásárokra vonatkozó
szabályzatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
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70/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete a piacokról és vásárokról szóló
szabályzatot az előterjesztéssel egyezően
elfogadja.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Bíró Károly jegyző
11.) Közterület használat engedélyezése a Szüreti Fesztiválon, üzleti ajánlat
megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Barkó Béla intézményvezető, Szociális, Kulturális, Oktatási és
Sportbizottság elnöke
Horváth Tamás alpolgármester: Javaslom ezt a napirendi pontot napoljuk el, mivel az
előterjesztő Barkó Béla képviselő úr elment.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) a
közterület használat engedélyezése a Szüreti Fesztiválon, üzleti ajánlat megtárgyalásáról
szóló napirendi pontot elnapolja.

12.) Díszpolgári cím, valamint Harkányért érdemérem adományozásáról és
adományozásának rendjéről rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A polgármester úr és alpolgármester úr is megfogalmazott
olyan igényt, hogy készítsünk el egy új rendeletet a kitüntetésekről és címekről. A rendeletben
újként raktam bele a Kultúráért, Civilekért Érdemérmet, az Év Tanulója és az Év Sportolója
Kitüntetést és a Polgármesteri elismerő oklevelet, amit a polgármester adományozhatna. A
díszpolgári címnél korábban úgy volt, hogy a minimálbérnek megfelelő díjazást kell adni, én
úgy gondolom, hogy arany pecsétgyűrűt lehetne adni a város címerével. Bárki tehet rá
javaslatot. A pénzügyi bizottság megtárgyalja és ő továbbítja a képviselő-testület felé. Az
érdemérem esetében tárgyjutalom járna, pénzjutalom nem, a tárgyjutalom keretösszegét
lehetne meghatározni a költségvetési rendeletben. Az emlékérem gyakorlatilag ugyanaz. A
díszpolgár esetében én olyannak gondolnám, aki kívülről segítette a várost. Az év tanulója és
az év sportolója díjra a tantestület ad javaslatot, a képviselő-testület adná. A polgármesteri
elismerő oklevelet a polgármester úr kérte, ő döntése alapján adhatja, bármely városi
ünnepségen.
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Horváth Tamás alpolgármester: A rendeletet szavazásra teszem.

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal megalkotta a:
8/2012.(V.14.) számú rendeletét
Díszpolgári cím, valamint a
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
Horváth Tamás alpolgármester: Van kezdeményezés arra, hogy a képviselő-testület nyílván
megfelelő szakemberek, bizottságok bevonásával a város címerét vizsgáljuk felül, az ördög
tekintetében. Kérjük a polgármester urat, hogy a következő testületi ülésre terjessze elő.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
71/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Harkány Város
címere kerüljön felülvizsgálatra.
A képviselő-testület felkéri Dr. Imri Sándor
polgármestert, hogy a következő soros testületi
ülésre terjessze elő napirendi pontként.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

13.) 2012. évi eszközhasználati díj felhasználásáról döntés
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc: Az előterjesztést mindenki megkapta, a pénzügyi bizottság megtárgyalta a
napirendi pontot és elfogadásra javasolta a képviselő-testület felé.
Horváth Tamás: Amennyiben nincs kérdés szavazásra teszem.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
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72/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012 évi eszközhasználati díj terhére
az alábbi munkák elvégzését fogadja el.
-Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő
felújítása:
1.043.570,-Ft + ÁFA

prés

-Szennyvizes átemelők PLC-k cseréje II. ütem:
5.500.000,-Ft + ÁFA
-8. sz. Kossuth L. utcai szennyvízátemelő
gépészeti felújítása: 5.700.000,-Ft + ÁFA
-9. sz. Damjanich utcai szennyvízátemelő
gépészeti felújítása: 5.700.000,-Ft + ÁFA
-Bajcsy-Zs. E. utcai szennyvízátemelő épület
felújítása:1.700.000,-Ft + ÁFA
-A fennmaradó összegből tartalék képzése.
A Képviselő-testület előzetesen támogatja a
Ságvári üdülőtelep utca szennyvízelvezetés
kiépítését,
melyet
teljeskörű
beruházás
előkészítés után 2013-ban tart reálisan
kivitelezhetőnek. A beruházás megvalósításáról
való végső döntés meghozatalához kéri a műszaki
osztályt ennek előkészítésére.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert a jóváhagyott munkák tekintetében
a vállalkozási szerződések aláírására.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Műszaki osztályvezető.
14.) Harkány, Széchenyi tér 4.sz. alatti ingatlan értékesítéséről döntés
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Időközben a
vevő visszavonta az ajánlatát, de mivel ez nem zárja ki, hogy lefolytassuk a licitet, ezért
javaslom elfogadásra.
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Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem.

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

73/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező
4222/2 hrsz-ú ingatlant értékesítésre kijelöli.
Az ingatlan induló vételára a
értékbecslés alapján: 1.050.000,-Ft.

hivatalos

Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az
érvényben lévő 6/2012.(IV.06.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti
vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól –
alapján készítse elő a versenyeztetési eljárást.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
15.) A harkányi temetőkre vonatkozó üzemeltetési szerződések módosítása,
névmódosítás miatti átírása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolta a képviselő-testület felé
elfogadásra.
Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:

74/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
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Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Lelki Béke
Temetkezés Csillagtűz Kft. néven folytassa
tevékenységét és hozzájárul az üzemeltetési
szerződés módosításához.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Műszaki osztályvezető
16.) Harkány, Bercsényi u. 200/14. hrsz.-ú ingatlan vételárának meghatározása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, javasolja a képviselőtestület felé elfogadásra.
Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem.

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

75/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Harkány, Bercsényi u. 200/14 hrsz-ú
ingatlan induló vételárát, a hivatalos értékbecslés
alapján 2.325.000,-Ft összegben határozza meg.
Felhívja a műszaki osztály figyelmét, hogy az
érvényben lévő 6/2012.(IV.06.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti
vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól –
alapján készítse elő a versenyeztetési eljárást.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
17.) TÁMOP-6.1.2/11/1 pályázati konstrukció „A” komponens
megpályázásáról döntés
Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester
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Horváth Tamás alpolgármester: Kérem ezt a napirendi pontot a pénzügyi bizottság javaslata
alapján vegyük le napirendről, mivel nincs megfelelően előkészítve. A következő soros
testületi ülésre előterjesztésre fog kerülni.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) a
TÁMOP-6.1.2/11/1 pályázati konstrukció „A” komponens megpályázásáról szóló napirendi
pontot elnapolja a következő soros képviselő-testületi ülésre.
18.) MLSZ által kiírt Országos Labdarúgó Pályaépítési Programjához
kapcsolódó pályázati önerő biztosításáról döntés
Előterjesztő: Horváth Tamás alpolgármester
Horváth Tamás alpolgármester: A Sportcsarnok mellett műfüves pálya beruházása az MLSZ
által kiírt pályázati önerő biztosítása szükséges az önkormányzat részéről. A pénzügyi
bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szavazásra teszem.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
76/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Labdarúgó Szövetség által
kiírt
országos
labdarúgó
pályaépítési
programjához kapcsolódó pályázat keretén belül
megvalósuló 20x40 m-es műfüves pálya,
valamint a pálya körüli labdafogó háló
kialakításának költségvetését elfogadja. Az
Önkormányzat a 30%-os, azaz 10.418.064,-Ft
összegű önrészt biztosítja, mely egyösszegben az
Önkormányzat rendelkezésére áll.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

19.) Méhek közterületen történő elhelyezésére beadott kérelem elbírálása
(Csányi Imre)
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
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Krutek Norbert: Közterületen nem célszerű méheket elhelyezni, egy üdülőtelep közelében ezt
nem biztos, hogy támogatni kellene. Tudni kell, hogy hány méhcsaládról lenne szó.
Albrecht Ferenc: A Lanka utcában vásárolt ingatlant, ott szeretné a közelben elhelyezni a
méheket.
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ezt nem javasoljuk elfogadásra.
Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
77/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Csányi Imre méhek
elhelyezése iránti kérelmét a harkányi 2353/1
hrsz-ú közterületi ingatlanon elutasítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző
20.) Az önkormányzat 2012. évi Vízitársulati érdekeltségi hozzájárulásának
megtárgyalása
Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Albrecht Ferenc: A pénzügyi bizottság megtárgyalta és 250 Ft/ha összegben határozta meg az
önkormányzat 2012. évi érdekeltségi hozzájárulását a Dráva-Tenkes Vízitársulat részére.
Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
78/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2012 évi érdekeltségi
hozzájárulását a Dráva-Tenkes Vízitársulatban
250 Ft/ha összegben fogadja el.
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Határidő: Azonnal.
Felelős: Műszaki osztályvezető.

21.) Harkány Város Önkormányzatának a nagyprojekt pályázat konzorciumi
tagságából való visszalépése
Előterjesztő: Kerécz Tamás bizottsági tag
Markovics János: Kerécz Tamás előterjesztette a pénzügyi bizottság részére, hogy az
önkormányzata lépjen ki a konzorciumból. A bizottság azt támogatta, hogy nyilatkozzunk
arról, hogy kilép az önkormányzat a konzorciumból.
Döme Róbert: Ne hozzunk ilyen határozatot. Ez már egy elnyert pályázat, ha kapunk pénzt a
fürdőért, akkor ezt meg tudjuk valósítani, viszont a május 7-én beadott pályázatra semmi
garancia nincs.
Horváth Tamás alpolgármester: Május 17-i határidőig lehet tartani a meglévő pályázatot, de
valamit reagálni kell az NFÜ felé.
Markovics János: Nekem azzal van bajom, hogy a május 7.-i pályázat beadás mindjárt itt lesz,
nekünk el kell döntenünk, hogy azt akarjuk vagy nem.
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: Ha most a képviselő-testület meghozza a határozatát, az
csak a kórház részére kell, mi beadjuk május 7.-én a pályázatunkat, majd az NFÜ
hiánypótlásként meg fog minket szólítani, hogy melyik pályázatot tartjuk fenn.
Döme Róbert: Ha most nem vonjuk vissza az előző pályázatunkat, viszont beadjuk az újat,
akkor is meg fog az NFÜ minket szólítani.
Albrecht Ferenc: Ennek az új pályázatnak július végén lesz a végső beadása, ez az első kör
csak annyi, hogy beadjuk a költségvetést.
Döme Róbert: Akkor ne szálljunk ki.
Krutek Norbert: Én nem szavazom meg a kilépést.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) a
nagyprojekt pályázat konzorciumi tagságából való visszalépéséről szóló napirendi pontot
elnapolja.

22.) A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésének összehívására javaslat
Előterjesztő: Kerécz Tamás bizottsági tag
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Döme Róbert: Hozzunk egy olyan határozatot, hogy kezdeményezzük a Gyógyfürdő Zrt.
Közgyűlésének összehívását a konzorciumból való kilépés tárgyában.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
79/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt. Közgyűlésének összehívását a „Harkányi
Gyógyvíz-Egészséget adó és megőrző őselem”
című kiemelt projekt konzorciumból való
kilépés tárgyában.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Albrecht Ferenc: Szeretném kérni a testületet, hogy arra még nem született határozati javaslat
arról, hogy a Zsigmondy sétányra beadjuk a pályázatot május 7.-én. Az a problémánk állt elő,
hogy nem meríti ki az 500 millió Ft-ot a beruházás költsége, még a napokban ki kell találnunk
még 200 millió Ft-os beruházást. Ennek nonprofit dolognak kell lennie és a Zsigmondy
sétányhoz kell, hogy kapcsolódjon.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
80/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtson
be a DDOP-2.1/E,F-12.sz. a Zsigmondy sétány és
a hozzá kapcsolódó terek valamint az ehhez
kapcsolódó további műszaki tartalommal.
Az önkormányzat megbízza az MSB Fejlesztési
és Tanácsadó Zrt.-t a pályázat elkészítésével és
vállalja annak költségét.
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A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Imri
Sándort a szerződés aláírására.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Polgármester

Döme Róbert: A holnapi nap folyamán az Erste Bankhoz kellene mennünk tárgyalni, mivel a
polgármester úr külföldre utazik, így közülünk kell, hogy valaki menjen. A képviselő-testület
tegyen arra javaslatot határozatba foglalva, hogy ki tárgyaljon a bankkal.
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A képviselő-testület hozzon egy határozatot arra, hogy
Horváth Tamás és Döme Róbert a testület nevében egyeztető tárgyalást folytassanak a
finanszírozó bankkal.
Horváth Tamás alpolgármester: Szavazásra teszem.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
81/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza
Horváth
Tamás
alpolgármestert és Döme Róbert képviselőt, hogy
a képviselő-testület nevében egyeztető tárgyalást
folytassanak 2012. május 3-án az Erste Bankkal a
város
vagyonával,
a
gyógyfürdő
részvénycsomagjával kapcsolatos finanszírozási
kérdésekről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Zárt ülésen hozott határozatok kihirdetése:

A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbiak szerint
döntött:
65/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
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Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Lázár-Bognár Bernadett 7800 Siklós,
Garai u. 5. szám alatti lakost 2012. május 3.
napjától Harkány Város aljegyzőjévé választja
meg kapcsolt munkakörben az igazgatási
osztályvezetői feladatok ellátásával együtt.
Havi illetményét változatlan összegben 402.000.Ft-ban határozza meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az
alábbiak szerint döntött:
66/2012.(V.02.) sz. Önk. határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Makra Sándorné
Harkány, Táncsics u.58. szám alatti lakos ápolási
díj iránti fellebbezését elutasítja és helybenhagyja
a Szociális, Kulturális, Oktatási- és Sport
Bizottság 24/2012.(II.20.) számú határozatát.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző

Horváth Tamás alpolgármester: Nincs több napirendi pont, megköszönöm a jelenlévők
figyelmét, az ülést bezárom.
K.mft.

Dr. Imri Sándor
polgármester

Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Markovics János
jkv. hitelesítő

Krutek Norbert
jkv. hitelesítő
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