
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Harkány Város Önkormányzata 2010. október 28-án 16.00 órai kezdettel 
megtartott képviselő-testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme 
 

 
Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint. 
 
Dr.Imri Sándor: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő-testület tagjait. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy   7 testületi tagból 7 fő jelen van, az ülés határozatképes azt 
megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Barla-Szabó Zsolt és Horváth Tamás képviselőket jelölöm. 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással az alábbiak szerint fogadja el. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.)Harkány Város Önkormányzatának 4/2007.(III.27.) számú  Szervezeti és Működési 
    Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása 
    - Bizottsági tagok megválasztása 
    - Bizottságok feladatai 
    - Ügyfélfogadási rend módosítása 
    Előterjesztő:  Dr.Imri Sándor polgármester 
 
2.)Hitelfelvételek meghosszabbítása 
     Előterjesztő:  Urmankovics Ágota pü.oszt.vez. 
 
3.) 2011. évi  Belső ellenőrzési terv  
     Előterjesztő:  Dr.Imri Sándor polgármester 
       
4.)Egyebek – Tenkesvíz Kft. Társasági Szerződés módosítása 
        -  Összeférhetetlenség megtárgyalása 
        -  Átvilágítási szerződés megtárgyalása 

 
 

Napirend 1. pontja 
Harkány Város Önkormányzatának 4/2007.(III.27.) számú  Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása 
 
Bizottsági tagok megválasztása 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Dr.Imri Sándor polgármester: Felkérem Dr.Vida Ernőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökét, hogy tegyen javaslatot a bizottság tagjaira. 
 
Dr.Vida Ernő képviselő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 tagból áll,  az elnök aki én 
vagyok  Krutek Norbert a helyettesem, a külsős tag Mecseki Natália, aki a gyermekorvos 
mellett dolgozik. 
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Dr.Müller Éva háziorvos segítségét felajánlotta amennyiben a  bizottságnak szüksége lesz rá. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

  79/2010.(X.28.) sz. önkormányzati határozat: 
 

A képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
Elnökének:            Dr.Vida Ernő képviselőt 
Elnökhelyettesnek: Krutek Norbert képviselőt, 
Külsős tagnak:        Mecseki Natáliát választja meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:    Polgármester 

 
   

Dr.Imri Sándor polgármester:  Felkérem a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési 
Bizottság elnökét Barla-Szabó Zsoltot, hogy ismertesse a bizottság tagjait. 
 
Barla-Szabó Zsolt képviselő: A bizottság három képviselő tagból:  Krutek Norbert, Barkó 
Béla és Horváth Tamás,  és két külsős tagból Zsiga Balázs és Batik Imre személyéből áll. 
Lehetőség van még egy külsős tag bevonására, de ebben még nem döntöttünk. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

  80/2010.(X.28.) sz. önkormányzati határozat: 
 

A Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési 
Bizottság  
Elnökének:  Barla-Szabó Zsolt képviselőt, 
Tagjainak:    Krutek Norbert  
           Barkó Béla 
            Horváth Tamás képviselőket 
Külsős tagnak: Zsiga Balázs 
               Batik Imre személyét választja meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:    Polgármester 

 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Felkérem a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnökét 
Horváth Tamást, hogy ismertesse a bizottság felállását. 
 
Horváth Tamás képviselő: A képviselő-testületből javasolnám Barla-Szabó Zsolt, Krutek 
Norbert, és Barkó Béla képviselőket, külsős tagnak Orbán Ferenc, Nagy Gyula és  Dezső 
László harkányi lakosokat. 
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Dr.Imri Sándor polgármester:  Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület  egyhangú szavazással (7 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

  81/2010.(X.28.) sz. önkormányzati határozat: 
 

A képviselő-testület a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság  
Elnökének :   Horváth Tamás képviselőt 
Tagjainak:      Barla-Szabó Zsolt 
  Krutek Norbert 
  Barkó Béla  képviselőket 
 
Külsős tagnak: Orbán Ferenc 
    Nagy Gyula 
    Dezső László személyét választja meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:    Polgármester 

 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Felkérem a Jogi, Ügyrendi, Turizmus-és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét, Barkó Béla képviselőt, hogy ismertesse a tagokat. 
 
Barkó Béla képviselő: A képviselő-testület tagjai közül a bizottságba Dr.Vida Ernő és Krutek 
Norbert képviselőket,  külsős  tagnak Dr. Heffner Zsolt és Gyócsi-Nemes Attila személyét 
javaslom. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület  egyhangú szavazással (7 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

  82/2010.(X.28.) sz. önkormányzati határozat: 
 
  A képviselő-testület a Jogi, Ügyrendi, Turizmus-és Városfejlesztési 
  Bizottság  
  Elnökének:      Barkó Béla képviselőt, 
  Tagjának:         Dr.Vida Ernő 
                Krutek Norbert képviselőket 
  Külsős tagnak: Dr.Heffner Zsolt 
     Gyócsi-Nemes Attila személyét választja meg.  

 
Határidő: Azonnal 
Felelős:    Polgármester 
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Bizottságok feladatai 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Javaslom az írásos előterjesztéssel egyezően fogadjuk el a 
bizottságok feladatairól szóló előterjesztést. 
Az SZMSZ 3. számú mellékletét fogja képezni a bizottságok feladat és hatásköreinek 
felsorolása. 
Amennyiben nincs más javaslat és hozzászólás, úgy szavazásra teszem! 

 
A képviselő-testület  egyhangú szavazással (7 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi 
határozatot hozta: 

 
83/2010.(X.28.) sz. önkormányzati határozat: 
 
A képviselő-testület a bizottságok feladat és hatásköreit az írásos 
előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős:    Polgármester 
 

 
Ügyfélfogadási rend módosítása 
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét érintő  
módosítást szeretnék a képviselő-testület elé terjeszteni, amely a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének megváltoztatását tartalmazza. 
Szeretnénk ügyfélbarátabbá tenni az ügyfélfogadást azzal, hogy egy nap hosszított 
ügyfélfogadás lenne 17.00 óráig. Azért, hogy aki dolgozik az is el tudja intézni a hivatali 
dolgait. 
Az ügyfélfogadás hétfőn, kedden 8.00 helyett 7.30 kor kezdődik és 12.00 órakor fejeződik be, 
szerdán nyújtott ügyfélfogadás van 7.30-tól 17.00 óráig. Az ebédidő fél órás 12.00 – 12.30-ig  
minden esetben. 
Csütörtöki nap maradna meg, amikor nincs ügyfélfogadás, mert a jelentős háttérmunkát is el 
kell tudni végezni. Pénteken 12.00-ig van ügyfélfogadás. 
A jegyző fogadó napja szerdán 8.00 -11.30 óra között zajlana. 
 
Markovics János alpolgármester:  Hogy alakul a munkaidő? 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  A munkaidő minden esetben 7.30-tól 16.00 óráig tart, kivéve a 
pénteki napot ott 12.00-ig dolgozunk, ugyanis az 1 órát szerdán a hosszított ügyfélfogadásban 
dolgozzák le a kollegák. A 40 órás munkahét nem sérül. Ez november 1-től lép életbe. 
 
Markovics János alpolgármester: A fél órás ebédidőt betudjuk a munkaidőbe? 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  A napi 8 órás munkaidő biztosított, ez ebédidőt biztosítani kell.  
Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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84/2010.(X.28.) sz. önkormányzati határozat: 
 
A képviselő-testület a hivatal ügyfélfogadási rendjét az alábbiak szerint  
fogadja el 
hétfő  7.30 -  12.00 
kedd  7.30 – 12.00 
szerda  7-30 – 12.00 12.30-17.00 
csütörtök  nincs ügyfélfogadás 
péntek  7.30  - 12.00 
 
Határidő: 2010.november 1-től 
Felelős: jegyző 

 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a meghozott 
határozatoknak megfelelően fogadjuk el a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosító 
rendeletet.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) megalkotta a  
 

14/2010.(X.29.) Önkormányzati rendeletet a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 4/2007.(III.27.)  önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
 

Napirend 2. pontja 
Hitelfelvételek meghosszabbítása 
Szóbeli előterjesztés. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Tisztelt Képviselő-testület! A határozati javaslatban is látszik, 
hogy november 5-én lejár a 180 mFt-os likviditási hitel, amit rövid lejáratra a Szigetvári 
Takarékszövetkezetnél került  felvételre. A törlesztésnél csak a kamatait tudtuk fizetni, a hitelt 
csökkenteni nem tudtuk bevétel hiányában, ezért újabb 1 évre hajlandóak ezt 
meghosszabbítani. 
Javaslom, hogy a határozati javaslatot szavazzuk meg. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
   85/2010.(X.28.) sz. Önkormányzati határozat: 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul  ahhoz, 
hogy az Önkormányzat a 2010. november 5-én lejáró, Szigetvári 
Takarékszövetkezettől felvett 180.000.000 Ft,  valamint  8.000.000  Ft 
összegű éven belüli likviditási hiteleit megújítsa változatlan biztosítéki 
kör mellett. 
Fedezetül továbbra is az alábbi ingatlant  ajánlja fel: 
2500/1 hrsz      15000 m2 beépítetlen terület 277.500 eFt értékű 
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős:    Polgármester 
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Dr.Imri Sándor polgármester:  A Gyógyfürdő Zrt. 170 mFt-os hitele november 15-én jár le az 
OTP Banknál, melynek kezese az Önkormányzat. A fürdő kérelmet nyújtott be a hitel 2011. 
május 15-i való meghosszabbításához, valamint a változatlan  kezességvállalás melletti 
fenntartáshoz hozzájárulásunkat kéri.  Fedezetként változatlanul az 1/19 hrsz-ú ingatlant 
biztosítjuk. 
Szavazzunk! 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 

86/2010.(X.28.) sz. Önkormányzati határozat: 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt, az OTP Banknál meglévő 170 millió 
forintos forgóeszközhitelét megújítsa 2011.05.15-ig oly módon, hogy a 
törlesztés lejártakor egy összegben válik esedékessé. 
Az Önkormányzat továbbra is készfizető kezességet vállal a 
szerződésben meghatározott összeg visszafizetésére. 
 
Fedezetül változatlanul az 1/19 hrsz-ú ingatlanát ajánlja fel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza dr.Imri Sándor polgármestert, hogy 
a fenti ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős:    Polgármester 

 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Gyógyfürdő Zrt. 120 
mFt-os forgóeszköz és 30 mFt-os folyószámlahitele van a Szigetvári Takarékszövetkezetnél,  
amit szintén szükséges meghosszabbítani a kézfizető kezességvállalás mellett. 
Javaslom szavazzunk! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 

87/2010.(X.28.) sz. Önkormányzati határozat: 
 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt 120.000.000 Ft összegű éven túli 
forgóeszköz hitelt és 30.000.000 Ft összegű  folyószámlahitelt vegyen 
fel a Szigetvári Takarékszövetkezettől. 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete készfizető 
kezességet vállal a szerződésekben meghatározott összeg és járulékai 
visszafizetésére, valamint fedezetül felajánlja a Harkány belterület 
242/7 hrsz-ú Sportcsarnok megnevezésű ingatlanát. 
 
Határidő: Értelem szerint 
Felelős:    Polgármester 
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Krutek Norbert képviselő: A Gyógyfürdő Zrt.a hitelt már felvette, ez csak meghosszabbítás, 
ami a határozatból nem derül ki. Nem új hitelfelvételről van szó. 
 
Urmankovics Ágota pü. oszt.vez.:  A hitel meghosszabbításra  új szerződést kell kötni, ennek 
megfelelő határozatra van szükség.  
 
 
Napirend 3. pontja 
2011. évi  Belső ellenőrzési terv  
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: A belső ellenőrzési ütemtervet Schweiszgut Anikó a kistérség 
belső ellenőrzési vezetője készítette, ami 2010. évet fogja érinteni.  
 
Markovics János alpolgármester:  Szeretném megkérdezni, hogy az előző évben is volt ilyen 
belső ellenőrzés ami 2009 évre szólt? Erről lehetne tudni valamit? 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Igen volt,  a képviselők megnézhetik. 
 
Javaslom szavazzunk! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 

88/2010.(X.28.) sz. Önkormányzati határozat: 
 
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületet a 2011. évi 
pénzügyi belső ellenőrzési ütemtervet az írásos előterjesztéssel 
egyezően jóváhagyja. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős:    Polgármester 

 
 
Napirend 4. pontja 
Egyebek  
 
- Tenkesvíz Kft. Társasági Szerződés módosítás 
   Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Felkérem Dr.Bognár Bernadett igazgatási osztályvetőt, hogy az 
általa elkészített  előerjesztést ismertesse. 
 
Dr.Bognár Bernadett igazgatási oszt.vez.:  A Tenkesvíz Kft. taggyűlése társasági 
szerződésüket módosította két pontban: a 9.2. pontot illetve Harkány Város  Képviselő-
testülete indítványára a 13.2. pontot, ami a Felügyelő Bizottság tagjait tartalmazza, ugyanis a 
képviselő-testület indítványozta, hogy  Bédy Istvánt hívják vissza a Felügyelő Bizottságból és  
helyette dr.Imri Sándor polgármestert delegálja, ennek a taggyűlésen eleget is tettek. Ezt a két 
módosítást kell jóváhagyni határozattal. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem! 
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A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 
 

89/2010.(X.28.) sz. Önkormányzati határozat: 
 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Tenkesvíz Kft. társasági 
szerződésének  
9.2. és a 13.2.  pontja a következők szerint módosuljon: 
t.)  az ivóvízszolgáltatás díjának meghatározása 
v) üzleti terv, az üzemeltetett vízművek éves fejlesztési és 
rekonstrukciós tervének jóváhagyása 
 
A képviselő-testület Harkány város Felügyelő Bizottságban 
történő képviselőjének – Bédy Istvánnak – visszahívásához, 
valamint dr.Imri Sándor  Felügyelő Bizottsági taggá való 
választásához hozzájárul. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Tenkesvíz Kft. taggyűlésén 
résztvevő képviselőjét, hogy a taggyűlésen kialakulandó 
helyzetnek megfelelően bármilyen döntést meghozzon, 
bármilyen szavazatot megtegyen. 
 
Határidő:  Értelemszegű 
Felelős:     polgármester 
 

Összeférhetetlenség megtárgyalása 
 Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Bognár Bernadett ig.oszt.vez.: A Felügyelő Bizottsági tagság miatt az Ötv, 33/A §-a 
szerint a főállású polgármester akkor vállalhat gazdasági társaság vezető szervezetében, mint 
az igazgatóságban, ill. felügyelő bizottságban tisztséget, ha ahhoz a képviselő-testület is 
hozzájárul. 
Szükséges a testület hozzájárulása, hogy  Tenkesvíz Kft. Felügyelő Bizottságában a 
polgármester úr  részt vehessen. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással   az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2010.(X.28.) sz. Önkormányzati határozat: 
 
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Dr.Imri Sándor polgármester a Tenkesvíz Kft. 
Felügyelő Bizottságában tagként részt vegyen. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős:      Jegyző  
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- Átvilágítási szerződés megtárgyalása 
  A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  A képviselők által már ismert átvilágítási szerződés 
tárgyalásáról lenne szó, konkrétan arról, hogy a polgármesternek jelenleg 5 millió forintig van 
jogköre önállóan dönteni, az átvilágítási szerződés pedig 7 millió + ÁFA lenne. Erről a 
lakosságot is tájékoztatni fogjuk.  
A szerződés utólagos finanszírozást tesz lehetővé,  illetve a szerződés tartalmazza, hogy az 
önkormányzat ingatlanfedezet tud biztosítani, így a fizetéssel türelmesek lesznek. 
Erről a lakosságot is tájékoztatni fogjuk.  
Kérem a testület felhatalmazását arra, hogy az átvilágítási szerződést aláírhassam. 
Szavazásra teszem! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással (7 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot 
hozta: 

91/2010.(X.28.) sz. Önkormányzati határozat: 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Dr.Imri Sándor 
polgármestert a C.C Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társasággal  Igazságügyi Szakértői Megbízási Szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: Értelemszerű 
Felelős:    Polgármester 

 
 

Barkó Béla képviselő: Észrevételem azt, hogy az új ügyfélfogadási idő, a testületi ülések 
időpontja és helyszíne kerüljön be a képújságba.  
Az önkormányzat dolgozóival történt összejövetelről, mindenféle téves információk 
elkerülésére javasolnám a polgármester úrnak, hogy a helyi TV-én keresztül a lakosságot 
tájékoztassa. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Állok a televízió rendelkezésére, de kicsit későbbi időpontban. 
Tájékozatom a képviselő-testületet, hogy a Tenkeskupa Sakkversenyre 3  millió forintos  
támogatást írta alá az előző polgármester. Ezt a támogatást a jelen anyagi helyzetben nem 
tudjuk biztosítani.  
 
Horváth Tamás képviselő: Úgy tudom csak 1 millió forintot kapnak a sakkosok. 
 
Dr.Imri Sándor polgármester:  Mi helyiséget és fürdőbelépőt, valamint 1 mFt-ot tudunk adni 
támogatásként. 
 
 
Krutek Norbert képviselő:  Az ingatlankataszterrel kapcsolatban szeretnénk egy teljes körű 
jegyzéket látni és kérném a műszaki osztályt, hogy térképen színezve (bejelölve) legyenek az 
önkormányzati ingatlanok. Ahhoz, hogy befektetőknek ezt kiajánlhassuk, tudnunk kell az 
ingatlanok pozícióját. 
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Markovics János alpolgármester: Mint a Gyógyfürdő Zrt. Igazgatóságának tagja, tudomást 
szereztem olyan eseményről,  amit szükségesnek tartok, hogy  ügyvéd  vizsgáljon felül.  
 
Dr.Imri Sándor polgármester: Két rendezvényre szeretném felhívni a figyelmet: a 20. 
alkalommal megrendezésre kerülő „Szebb Jövő” Alapítványi Bálra, melynek bevételét az 
iskola javára fordítjuk. 
A másik rendezvény a Harkányi Szabadegyetem, melynek a Thermál Hotel és a  Korona 
Szálló ad otthont.  
 
Megköszönöm a figyelmet és az újonnan megválasztott bizottsági tagoknak  jó erőt, 
egészséget kívánok a munkához! 
 

Kmft. 
 
 
 
 

 Dr.Imri Sándor     Dr.Hatvani Edit 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 Horváth Tamás     Barla-Szabó Zsolt 
 jkv.hitelesítő      jkv.hitelesítő 


