Jegyzőkönyv

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12.-én (hétfő) 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
Markovics János, Döme Róbert, Barkó Béla, Krutek Norbert (később érkezett)
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezető
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Urmankovics Ágota pénzügyi ügyintéző
Greges Zsuzsanna Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Kiss József Levente iskola igazgató
Hauptmann Ágnes óvodavezető
Siposné Burai Ildikó jegyzőkönyvvezető
2 fő a lakosság részéről

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a Tisztelt Képviselő testületet, és a kedves meghívott
vendégeinket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth
Tamás és Markovics János képviselőket javaslom.
Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képviselő testület (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
szavazati aránnyal) egyhangúan Horváth Tamás és Markovics János képviselőket választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem, szavazzunk a napirendi pontról. Összesen hét napirendi pontot
kell tárgyalnunk. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan 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.) SZMSZ módosítása (terehegyi részönkormányzat)
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző

3.) Harkány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
4.) Márfa község Önkormányzatának a harkányi vízvezeték rendszerhez
csatlakozással kapcsolatban fizetendő hozzájárulási díj csökkentési kérelme
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
5.) Piacon működő vállalkozások egyszeri
megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

bérleti

díj

csökkentési

való

kérelmének

6.) Siklósi Kórház Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
7.) Lakásbérleti kérelem megtárgyalása, elbírálása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: Első napirendi pont, lejárt határidejű határozatok.
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt
időszakról
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Markovics János: Az 1/2012-es határozattal kapcsolatban kérdezem, hogy történt-e már előrelépés?
Eléggé zavaró a kutyák ugatása. Valamit sürgősen kellene lépni.
Dr. Bíró Károly jegyző: Ebben nekünk is van restanciánk, mi nem loholtunk utánuk egyéb
elfoglaltságunk miatt. Eb összeírás lesz tavasszal, kötelező eboltás is lesz, és mikrochipes beültetés.
Jövő héten megkeressük őket.
Markovics János: Az a kérésem, hogy mint a 2/2012-es határozatnál, hogy rendben van, hogy
elfogadtuk, de azért minden beszámolónál volt kérésünk, ezek kerüljenek vissza testület elé, hogy
lássuk, mi történik velük. Itt van például a Pazaurekék dolga.
Dr. Imri Sándor polgármester: Bevezettük a vizet, és a villamossági problémát is megoldottuk.
Dr. Bíró Károly jegyző: Rosszabb volt az állapot ebben a lakásban, mint amiből kiköltöznek, ezért
kellett intézkednünk.
Markovics János: 19/2012-es határozat, a TDM kezességvállalásról. Ezzel mi a helyzet, megkaptuk-e
már a nyilatkozatukat?
Dr. Imri Sándor polgármester: Az Elnökség megtárgyalta, támogatja, a közgyűlés ezután lesz, és
ígérték, hogy azután megküldik részünkre. Ha nincs több kérdés, kérem, hogy szavazzunk.
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
30/2012.(III.12.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzatának
testülete
megtárgyalta
a
lejárt

Képviselőhatáridejű

határozatokról, valamint a két ülés között eltelt
időszakról szóló beszámolót, és azt az alábbiak szerint
fogadja el:
1/2012. (I.30.). sz. Önk. határozat esetében felkéri Dr.
Bíró Károly jegyzőt, hogy a következő hét folyamán
keresse
meg
a
Siklós-Harkány
Állatés
Természetbarát Egyesületet a hosszú távú
együttműködési megállapodás megkötése végett.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Bíró Károly jegyző

2.) SZMSZ módosítása (terehegyi részönkormányzat)
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző
Dr. Bíró Károly jegyző: Ezt már tárgyalta a Testület, akkor nem volt meg a minősített többség a
módosításhoz. Mint ismert, Terehegyen részönkormányzat létrehozásáról döntött korábban a
Testület, de jelenleg nincs senki a Képviselő-testületben, aki az elnöki feladatot ellátná. Mint
köztudott, elnök csak képviselő lehet. Mivel okafogyottá vált ez, szükséges az SZMSZ-t módosítani.
Dr. Imri Sándor polgármester: A javaslat jó volt, de Terehegy már nem különül el Harkánytól, hanem
szerves része. Egyre több rendezvényt is viszünk oda.
Bartók Béla: Én kezdeményeztem, de sajnos nem tudom vállalni az elnöki tisztséget.
Döme Róbert: Szerintem ne erőltessük.
Markovics János: Én akkor támogattam, de így én sem látom értelmét.
Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra bocsátom.
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal
megalkotta a

4/2012. (III. 14. ) sz. rendeletét
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/2011. (IV. 13. ) sz. rendelet módosításáról
3.) Harkány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

Dr. Imri Sándor polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A Testület büszke lehet arra, amit
1,5 év alatt véghez vitt. Nem vagyunk nullszaldósak, de nem vettünk fel újabb hitelt, és a béreket ki
tudtuk fizetni. A hitelállományt jelentősen csökkentettük, és a szállítói tartozásokat is 200 millió
forinttal. A csődhelyzetet ugyan nem oszlattuk el. Továbbra is azt mondom, hogy a hiteleket ki kell
termelni fejlesztésekkel. A TDM segíti a marketing munkát, bízom benne, hogy meg lesz az
eredménye. Átadom a szót a bizottság elnökének.

Markovics János: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elhangzott ajánlásokkal a
költségvetést. Mi is úgy gondoljuk, hogy vannak még tartalékok létszám tekintetében, valamint, hogy
az idegenforgalmi adó bevétel növelhető.
Döme Róbert: Egyetértek. A befektetőkkel továbbra is tárgyalni kell, és az alternatív energia
bevonásának lehetőségét is nagyon meg kell fontolni. Pályázati forrásokat kihasználni, az
önkormányzat legyen nyitott.
Dr. Bíró Károly jegyző: Köszönöm a Pénzügyi Osztály munkáját a költségvetés elkészítésében. Új
rendszert kellett alkalmazni, nem volt egyszerű feladat, közben likviditási problémákat is kellett
kezelni. A könyvvizsgálónak az a véleménye, hogy alkalmas rendeletalkotásra a költségvetés, a
jogszabályoknak megfelel. A szöveges részben részletezve vannak a személyi kiadások. Jól látható,
hogy 2010 óta mennyivel csökkent, 524 millió helyett 424 millió forintot költöttünk erre, és 400 millió
alatt tervezzük 2012-ben. Míg 2010-ben 282 főt alkalmaztunk, 2011-ben 239 főt, addig 2012-ben 203
fővel tervezünk, és még további javulások érhetők el. Intézményeknél 99 millió forinttal támogatjuk
őket normatíván felül. Az előző évi szállítói tartozásokat lassan elkoptatjuk. Jelentős előrelépések, de
kockázatok is vannak a 2012. évi költségvetésben.
Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra bocsátom a 2012. évi költségvetést.
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
31/2012.(III.12.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közös fenntartású Kitaibel Pál Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és a Harkányi Óvoda 2012. évi költségvetését az írásos
előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
32/2012.(III.12.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a
Harkányi Óvoda 2011. évi beszámolóját az írásos
előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
33/2012.(III.12.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a társult községekből a
Kitaibel Pál
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú

Művészetoktatási Intézménybe járó iskolások után a
2012. évi hozzájárulás mértékét 60 000 Ft/fő/év
összegben elfogadja.
A képviselő-testület a társult községekből a Harkányi
Óvodába járó óvodások után a 2012. évi hozzájárulás
mértékét 80 000 Ft/fő/év összegben elfogadja.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

A Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal
megalkotta az
5/2012. (III…). sz. rendeletét a 2012. évi költségvetésről.

4.) Márfa község Önkormányzatának a harkányi vízvezeték rendszerhez
csatlakozással kapcsolatban fizetendő hozzájárulási díj csökkentési kérelme
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly jegyző

való

Dr. Bíró Károly jegyző: A Pénzügyi Bizottság nem támogatta a kérelmet, de most tudtuk meg, hogy
Márfa a mai testületi ülésén elfogadta Harkány Város Önkormányzatának, beleértve az intézmények
költségvetését is, és ezzel a kérelem támogatható. Változtassunk az állásponton. Az ÖNHIKI-t teljes
egészében a tartozásuk kifizetésére fordították, igaz, még így is tartoznak 4 millió forinttal.
Megérkezett Krutek Norbert képviselő.
Barkó Béla: Mi a garancia, hogy a jövőben fizetni fognak? Korábban azt mondtuk, hogy aki nem fizet,
annak a gyermeke nem járhat az intézményeinkbe. Én nem támogatom.
Dr. Imri Sándor polgármester: Szavazásra bocsátom.
A Képviselő-testület (4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak szerint döntött:

34/2012.(III.12.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta
Márfa
Község
Önkormányzatának
kérelmét
a
harkányi
vízvezetékrendszerhez való csatlakozás egyszeri
hozzájárulásának csökkentése iránt, és azt
jóváhagyja. E döntés értelmében Márfa Község
Önkormányzatának a 12/210. (IX.21.) Önk. sz.
közműépítési hozzájárulásról szóló rendeletben
meghatározott egyszeri hozzájárulás összegének felét
kell megfizetnie, azaz 388.800 Ft.-ot. A Képviselő
testület felkéri dr. Bíró Károly jegyzőt, hogy a
döntésről értesítse Márfa Község Önkormányzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bíró Károly jegyző

Kiss József: Kérdésem, hogy a fenntartó önkormányzatok elfogadták-e a költségvetést? A beiratkozás
végett kérdezem.
Dr. Bíró Károly jegyző: A Társulási szerződésről a tanév vége előtt lehet dönteni, év végén
felmondani. Titeket ez most nem érint, a gyerekeket fel kell venni.
Hauptmann Ágnes: Szeretném jelezni, hogy Kovácshidáról az Önkormányzat csak az iskolaköteles
gyerekek beutaztatását vállalja, a kisebbekét a szülők oldják meg. Ezzel kellene foglalkozni.
Dr. Bíró Károly jegyző: Jó, akkor oldják meg a szülők.
Hauptmann Ágnes: Jelzem, hogy ez a gyermeklétszám csökkenését idézheti elő. Ebből a szempontból
fontos.
5.) Piacon működő vállalkozások egyszeri
megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester

bérleti

díj

csökkentési

kérelmének

Dr. Imri Sándor polgármester: Egy kérelemmel fordultak hozzánk a piacon működő vállalkozások,
mivel a téli rendkívüli időjárásban nem tudták megközelíteni a piacot, és a vásárcsarnokban is nagyon
hideg volt. Kérik, hogy engedjünk el egy heti bérleti díjat.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
35/2012.(III.12.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a harkányi Piacon működő
vállalkozások kérelmét - melyben a rendkívüli téli
időjárás miatt egy heti bérleti díj elengedését kértékés azt jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

6.) Siklósi Kórház Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Horváth Tamás: A Siklósi Kórház taggyűlése döntött a társasági szerződés módosításáról, ezt kellene
jóváhagynunk, és a határozatot megküldenünk.
Dr. Imri Sándor polgármester: 1% tulajdonosok vagyunk a Kórházban.
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
36/2012.(III.12.) sz. Önk. határozat
Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Siklósi Kórház Nonprofit Kft.

4/2012. (I.27.) sz. taggyűlési határozatát –„A
taggyűlés a társasági szerződés módosítását a
kiegészített előterjesztéssel egyezően elfogadja.”- és
azt jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester
7.) Lakásbérleti kérelem megtárgyalása, elbírálása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
Dr. Imri Sándor polgármester: A Rendőrségtől kérelem érkezett, a körzeti megbízott családjával, 9
éves gyermekével költözne Harkányba, és önkormányzati lakásban szeretnének elhelyezkedni. Az
Egészségházban egy szolgálati lakás iránt nyújtották be kérelmüket. A volt Rendőrség épülete nagyon
le van lakva.
Markovics János: Vigyázzunk, mert egy helyi lakos kérelmét elutasítottuk.
Dr. Imri Sándor polgármester: A Rendőrségnek 2 lakásra van kijelölési joga. Az a véleményem, hogy a
Szociális Bizottság tárgyalja meg és tegyen javaslatot.
A Képviselő testület a döntést elnapolja, azzal, hogy a lakásbérleti kérelmet a Szociális, Kulturális,
Oktatási és Sportbizottság a soron következő ülésen tárgyalja meg, és tegyen javaslatot a
Képviselő-testület felé.
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszönöm a részvételt a megjelenteknek, a testületi ülést bezárom.

Kmf.

Dr. Imri Sándor
polgármester

Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Horváth Tamás
jkv. hitelesítő

Markovics János
jkv. hitelesítő

