Jegyzőkönyv
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5.-én (hétfő)
7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.

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

Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait a rendkívüli
ülésünkön. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Döme Róbert és Horváth Tamás képviselőket javaslom.
Dr. Imri Sándor polgármester javaslata alapján a Képviselő testület (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
szavazati aránnyal) egyhangúan Döme Róbert és Horváth Tamás képviselőket választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Dr. Imri Sándor polgármester: A mai rendkívüli testületi ülésünk apropója az ÖNHIKI pályázat
harmadik ütemének beadása, ami a mai nappal zárul, ismét beadjuk a pályázatot, mivel a második kör
eredményét még nem tudjuk, így ugyanarra az összegre kell pályáznunk. Javaslom 2. napirendi
pontként felvételre az Óvoda Alapító Okiratának módosítását. Ezzel a módosítással kérem a napirendi
pontokról szavazzunk.
Barkó Béla: Az októberi testületi ülésen kezdeményeztem a Gyógyfürdő Zrt. ügyét napirendi
pontként. A kérdésem, hogy a következő testületi ülésre lehet a fürdő ügyét napirendre venni?
Dr. Imri Sándor polgármester: Még mindig nincs a kezünkben a Vancsura Miklós anyaga a fürdő
átvilágításáról. A hétre ígérte, hogy elkészül. A türelmedet kérem ebben az ügyben. Holnap megyek
tárgyalni az OTP-vel, mert megint 26 millió Ft-os inkasszót nyújtottak be, a kormány megszabadított
minket egy óriási tehertől, miközben továbbra is veszélyben van Harkány működése. Én megpróbálok
érdemben tárgyalni velük, amikor minden információ a birtokunkban lesz, akkor lehet erről érdemben
tárgyalni.
Döme Róbert: Úgy gondolom, hogy stratégiailag az a jó, ha akkor nyilatkozunk, egy tárgyilagos
döntést akkor tudunk hozni, ha minden információ a rendelkezésünkre áll.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi
napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:
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1.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
Harkányi
Óvoda
Alapító
2.) A
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

Okiratának

módosítása

1.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző
Dr. Imri Sándor polgármester: Az ÖNHIKI pályázat harmadik fordulójára adnánk be az igényünket,
kérem a képviselő-testületet szavazzon.
A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
184/2012.(XI.05.) sz. Önkormányzati határozat:
1.Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
2. Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a 2012. évben ilyen jogcímen
403 700 ezer forint összegű bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 90 228 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

V.

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
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2.) A
Harkányi
Óvoda
Alapító
Előterjesztő: Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző

Okiratának

módosítása

Dr. Bíró Károly címzetes főjegyző: A jogszabályban módosult a sajátos nevelési igényű gyerekek
gondozása, fogalma módosult, ezért is hozzá kell nyúlnunk, valamint módosítanunk szükséges az
Óvoda székhelyét is Harkány, Dankó Pista u. 7/1.-re és az Önkormányzat címét is javítanánk Harkány,
Petőfi S. u. 2-4.-re. A gazdálkodási jogkör nem változik, csak a fogalmi elemeket tettük szinkronba a
jogszabállyal. Az önkormányzat nem változtat sem a szakmai feladatban sem a szerkezeti felépítésben,
sem a gazdálkodásban.
Dr. Imri Sándor polgármester: Kérem a képviselő-testületet szavazzunk.

A Képviselő-testület egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbiak
szerint döntött:
185/2012.(XI.05.) sz. Önkormányzati határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkányi
Óvoda Alapító Okiratának módosítását és a Módosító
Okirattal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a
Magyar Államkincstár bejegyzésének napjával elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Jegyző
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