Jegyz könyv
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének
2014. február 12.-én (szerda) 15.00 órai kezdettel megtartott Pénzügyi, Városfejlesztési és
Szociális Bizottsági ülésér l.

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Pet fi S. u. 24.)
Jelen vannak: Hazenauer György elnök
Hajdú Gábor, Kiss-Kálmán Éva tag
Panghy Nándor, Dr. Kovács Tibor küls s tagok
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz
Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyz könyvvezet
Hazenauer György elnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit a bizottsági ülésünkön. 5 f bizottsági tag
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Jegyz könyv hitelesít nek javaslom Kiss-Kálmán
Éva bizottsági tagot, aki ezzel egyetért kérem szavazzon.
Hazenauer György bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális
Bizottság (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) egyhangúan Kiss-Kálmán Éva bizottsági
tagot választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek.
Hazenauer György elnök: Ez egyebek napirendi pontba szeretnék felvenni egy napirendet. A
„Harkány az ország kincse” el terjesztés megtárgyalásakor a testület hozott egy olyan határozatot,
hogy a pénzügyi bizottság hatáskörébe utalta megtárgyalásra ennek a programnak a városfejlesztési
részét. Err l kellene az egyebekben beszélnünk. Ezzel kiegészítve a napirendi pontokat szavazásra
teszem.
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:
Napirendi pontok:

1.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
3.) Telenor Magyarország Zrt. meglév bérleti szerz désével kapcsolatos ajánlata
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
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4.) Egyebek
-

Városfejlesztési program megtárgyalása

1.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Képíró Sarolta: Már a korábbi ülésre is kiküldésre került az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosítása. Akkor kés n kapták meg az anyagot, nem tudtak felkészülni. A módosításra azért van
szükség, mert az év során jönnek olyan állami támogatások, amik a költségvetés készítésekor nem
ismertek, ezekkel el kell számolnunk, mindenképpen be kell tenni a költségvetésbe. A második
félévben jött 43.161.000.- Ft különböz jogcímen állami támogatásként, ezzel mindenképpen
módosítanunk kell a költségvetést központi hatáskör módosításként. Ezen kívül még áttekintettük a
jelenlegi költségvetési tervezetet és úgy találtuk, hogy saját hatáskörben is szükséges módosítani a
költségvetést ahhoz, hogy korrekt adatokat tartalmazzon. Az el terjesztésben felsoroltam azokat a
jogcímeket, amik érkeztek a második félévben, a bevételnek megjelöltük a kiadási párját. A központi
hatáskör támogatások eredményeként a költségvetés f összege 17.561.000.- Ft-al n tt. Ugyan 43.161
e Ft összeg támogatást kaptunk, de a m köd képesség meg rzésére érkez 25.600 e Ft támogatás
mellett nem a kiadásokat növeltük, hanem a be nem folyt pénzügyi befektetésb l származó bevétel
összegét csökkentettük. A saját hatáskörben végzett módosítások eredményeként további 20.344.000.Ft növekedést eredményezett a módosítás. Az óvoda pedagógusok bérét szeptembert l 35 %-al
megnövelték, ennek a hatásaként kaptunk 4.245.000.- Ft támogatást bérre és járulékra. A társult
önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására igényelt támogatással el kell számolnunk. 2013-ban
55 bejáró gyerek utaztatására gyerekenként közel 149.000.- Ft támogatást igényeltünk. Konkrét döntés
augusztus végén született, szeptembert l indult el a gyerekek szállítása. Emiatt erre a 4 hónapra
számolhatjuk el az utaztatással kapcsolatos költségeket és a támogatási igényt részben le kellett
mondani. Szociális feladatokra utólagosan kapjuk meg a támogatást, ezzel félévente szoktuk korrigálni
a költségvetésünket. Szerkezet átalakításra kaptunk 1.879.000.- Ft-ot, ez el legként érkezett
gyerekétkeztetés támogatására. A támogatási összeg megállapításához adatot kellett szolgáltatnunk a
Belügyminisztériumnak. Az döntés született, hogy a harkányi önkormányzat gyermekétkeztetését az
eredeti költségvetésben meghatározott összeg felett nem támogatják, ezt az el legként kapott
támogatást vissza kellett fizetni. Az iskola m ködtetésére kaptunk 4.480.000.- Ft-ot. 2012 nyarán volt
egy viharkár a piacon, erre vis maior pályázatot nyújtottunk be és 3 727 e Ft összeg támogatást
hagytak jóvá. Ennek nagy részét még 2012-ben megérkezett, 2013-ra átcsúszott két tétel, az els
félévben 196.000.- Ft, a második félévben 420.000.- Ft-ot kaptunk. Bérkompenzációra érkezett a
második félévben 7.285.000.- Ft. Lakossági t zifa támogatásra kaptunk 1.029.000.- Ft-ot, ezen felül a
járulékos költségeket az önkormányzat viselte. Októberben lehetett pályázni az önkormányzat
köd képességét meg rz támogatásra, nekünk 180 millió Ft-os igényünk volt és 25,6 millió Ft-ot
kaptunk. A támogatási összegr l szóló értesítésben konkrétan meghatározásra került, hogy ezt az
összeget mire használhatjuk fel. Szeptember végén volt az „Itthon vagy Magyarország”
programsorozat, ennek keretében dologi kiadásokra 250.000.- Ft-ot kaptunk, ezzel is el kellett
számolnunk. Gyermekvédelmi támogatás jogcímen Erzsébet-utalványt lehet igényelni évente két
alkalommal, alkalmanként 5.800.- Ft-ot összegben. Ezen a jogcímen érkezett 1.021.000.- Ft
támogatás. A saját hatáskör költségvetés módosításánál három tétel szerepel. A 2013. évben elnyert,
költségvetésben nem szerepl TÁMOP-2.4.5 pályázatból érkezett 30 millió Ft összeg támogatásból
20.354 e Ft kiadás került kifizetésre. Céljelleg támogatások összeg is növekszik. A Harkányi
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Turisztikai Egyesület, sakkverseny támogatására betervezett összeget módosítanunk kell, a rend rség
támogatása új tételként jelentkezett, emiatt a céljelleg támogatások összegét 5.379.000.- Ft-al meg
kell növelnünk. A céljelleg kiadások növekedésével azonos összegben a dologi kiadásokat javasoljuk
csökkenteni. Meg kellett vizsgálnunk, hogy mennyi a tényleges el
évr l áthozott pénzmaradvány
és a tervezetben szerepl pénzmaradvány különbözete. 6.888.000.- Ft különbség mutatkozik. 6.888 e
Ft-tal növelnünk kell a pénzmaradvány összegtét, és ezzel az összeggel javasoljuk csökkenteni a
pénzügyi befektetés bevételét. Ezek a tételek kerültek átvezetésre a költségvetésbe.
Hazenauer György elnök: Én a bizottsági ülés el tt egyeztettem a pénzügyi osztályvezet vel. A
szociális, egyéb juttatásoknál az volt a kérdésem, hogy ezeket ki bírálta el? Olyan választ kaptam,
hogy ezt nem kellett elbírálni, mert meg volt célzottan, hogy ezeket a támogatásokat ki kaphatja.
Tárgyi eszköz értékesítés helyett pénzügyi befektetésb l származó bevétel lett tervezve. A pályázati
pénzekkel kapcsolatban, a személyi kiadásoknál a 3.640.000.- Ft kinek lett kifizetve? Ebbe megbízási
díjak vannak, és annak a járulékai. A TDM-nek átutalt 3 millió Ft, el legként került átutalásra, erre
megnyugtató választ kaptam. Részemr l ez a költségvetés módosítás elfogadható.
Kiss-Kálmán Éva: Az iskola m ködtetésére 4.480.000.- Ft támogatást kaptunk, amit dologi kiadásra
fordítottunk, ez mi?
Képíró Sarolta: Semmit nem kellett igényelni, év végén a szerkezetátalakítási tartalékból egy
összegben kaptuk ezt az összeget, idén már havonta, költségvetési támogatásként érkezik.
Hazenauer György elnök: Szavazásra teszem a 2013. évi költségvetés módosítását.

A Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:
8/2014.(II.12.) sz. Bizottsági határozat:

Harkány Város Pénzügyi, Városfejlesztési és
Szociális Bizottsága javasolja a képvisel -testület
felé elfogadásra az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosítását az el terjesztéssel
egyez en.

2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet
Képíró Sarolta: Idén egy olyan költségvetés készülhet, amelyben a bevételek, kiadások mind
alátámasztottak, reálisak, az elvárt bevételeknek be kell folyni, a kiadások körültekint en lettek
megállapítva. A fürd felé tartozunk 163 millió Ft-al, 96 millió Ft kötelezettség visszafizetése szerepel
a költségvetésben. Idén 36 millió Ft t ke és 60 millió Ft kamat, 2015. évben a t ketartozás
fennmaradó része kerülne visszafizetésre, azért, hogy fejlesztések is megvalósulhassanak. Ezeket a
tételeket beterveztük a költségvetésbe. Ezen kívül komoly fejlesztésekkel is számoltunk. A sportöltöz
fejlesztésére a 3 millió Ft öner nincs betervezve, viszont ezzel korrigálva lesz a költségvetés.
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Hazenauer György elnök: A tegnapi idegenforgalmi bizottsági ülésen olyan határozati javaslat
született, hogy a dologi kiadásoknál jelenleg 24 millió Ft van rendezvényekre, ebb l 10 millió Ft a
TDM keretéb l. Olyan javaslatunk lenne, hogy ezt a keretet módosítani kellene úgy, hogy 25 millió
Ft-ra javasoljuk a rendezvényekre szánt összeget. Van egy tartalék keretünk, 41.600.000.- Ft, ennek a
terhére lehetne, ami úgy szerepel a költségvetésbe, mint pályázati öner . Az egyik forrás lehet ség ez
lenne, amibe be lehetne építeni, ebbe bele férne a sportöltöz 3 millió Ft pályázati önrésze.
Képíró Sarolta: Tavaly a rendezvényekre fordított 20.400.000.- Ft-ból, 10 millió Ft után támogatást
kaptunk, 8 millió Ft pedig a TDM-nek átadott éves támogatási összegb l került kifizetésre, azaz csak
2,5 millió Ft öner t kellett biztosítanunk a rendezvényekre. Ezzel szemben most egy 25 millió Ft
öner , a 2014. évi támogatásokat figyelembe véve, több mint 20 millió Ft pluszt jelent a
költségvetésbe.
Hajdú Gábor: Én hajlanék arra, hogy ezek a rendezvények közel önfenntartóak legyenek. Mindenhol
azt mutattuk ki, hogy a bevételek nagy része a fürd be keletkezik.
Hazenauer György: Azt megjegyeztem a bizottsági ülésen is, hogy az a bevétel, ami elhangzott, az
irreális.
Dr. Kovács Tibor: Milyen rendezvényekr l van szó?
Hazenauer György elnök: Van egy rendezvénynaptár, ezen belül vannak f rendezvények, tegnap az
idegenforgalmi bizottsági ülésen felmerült két új rendezvény, az egyik egy h légballon fesztivál, a
gyereknappal egybekötött 3 napos fesztivál, a másik a gyermekáldás hete.
Panghy Nándor: Ez azt jelenti, hogy a programterv megvan, ezek a pénzek le vannak osztva? Az a
problémám, hogy 25 millió Ft-ot fel lehet használni okosan és bután is. Mi lesz ennek a hozadéka?
Hazenauer György elnök: Két bizottsági ülés volt ebben az ügyben, ahol újra végig lettek tárgyalva a
rendezvények.
Dr. Kovács Tibor: Ezeknek a rendezvényeknek megvan a szervez je is?
Hazenauer György elnök: A h légballon fesztivál f szervez je Poller Roland. A gyermekáldás
hetének ötletgazdája Kiss-Kálmán Éva. Úgy van, hogy a Ferling Kft.-vel együtt lenne ez a szervezés.
Van egy olyan számítás a h légballon fesztivál kapcsán, hogy ez mennyi vendégéjszakát generál, és
hogy mennyi belép t a fürd be. Van egy komplett anyag róla.
Hajdú Gábor: A költség oldalán még lehet jócskán finomítani.
Panghy Nándor: Ha van rendezvénynaptár, akkor jó lenne ha ezt tudnák a szállodák, vendégtartók.
Hajdú Gábor: Arra vártunk, hogy a költségvetésbe a rendezvénynaptárhoz tudunk adni pénzt vagy
sem. Február 27.-én utazás kiállítás lesz, akkorra meg kell, hogy legyen a rendezvénynaptár
kinyomtatva.
Hazenauer György elnök: A beruházási kiadások el irányzatairól szeretném, ha egy pár szó esne.
Albrecht Ferenc: A fejlesztési elképzeléseket most a pályázati kötelez önrészeken kívül írtuk össze.
Ezeknek a fejlesztési elképzeléseknek egy jó része kötelezettségünk, például a játszóterek
felülvizsgálata és szabványosítása, a Kölcsey téren a t zi víztárolónk ereszt, ezt ki kell javítanunk, a
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talpasház lángmentesítését el kell végeznünk, az intézmények t z, villám és érintésvédelmi
szabványossági felülvizsgálatát el kell végeznünk, Arany János utcai fedlapok szintre emelését
beállítottuk, a Terehegyi u. 13. szám alatti önkormányzati ingatlan bontása.
Hazenauer György elnök: Beszéltünk arról, hogy az önkormányzati ingatlanok állagmegóvására be
kellene állítanunk 1 millió Ft-ot, legalább az ingatlanok tet szerkezetének javítására.
Albrecht Ferenc: Rendben, ezt is beállítjuk a költségvetésbe. Karácsonyi díszkivilágítás b vítése,
ennek következtében az E.ON csatlakozási pontok b vítése a Kossuth Lajos utcában. Beterveztük a
Lanka-csatorna gépi tisztítását, járda építési, javítási munkák a lakóövezetbe, ugyanígy útfelújítási
munkálatokra állítottunk be összeget. Az üdül telepen új útépítési munkákat ígértünk a lakóknak, van
néhány utca, ahol nincs út, egy jó alapot és döngölt kavicsos utat terveztünk. Sportcsarnok
bádogozásának és nyílászáróinak javítását terveztük be, kivéve ha a KEOP pályázatunk nyertes lesz,
mert akkor ez abba benne van. M vel dési Ház nyaktagának felújítását terveztük, mert beázik.
Sportöltöz 3 millió Ft öner bele fog kerülni a költségvetésbe. A Kossuth Lajos utca szerviz út
burkolása, oda 55 millió Ft-ot állítottunk be, teljes szélességbe, járdával együtt. Ezt már tavasszal
elkezdenénk.
Hazenauer György: Ugyanabba a vonalba tartozik a fürd platán bejárata, azt is bele kellene venni,
mert az az útszakasz nagyon rossz állapotba van.
Albrecht Ferenc: Akkor erre a tételre beállítunk 60 millió Ft-ot, ebbe az is belefér.
Panghy Nándor: Elhangzott, hogy mennyi balesetveszélyes járda van, az iskola el tt alig lehet
elmenni, a gyógyszertár és az egészségház közötti szakaszon az árkot le kellene fedni, mert az úton
nem lehet elférni.
Albrecht Ferenc: Ez a javaslat már elhangzott egyszer, akkor lenne igazán balesetveszélyes az a
szakasz.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Ebbe a költségvetésbe benne van közel 300 millió Ft azzal, hogy
ennyit elkölthetnénk, mivel már nem kell hitelt és kamatot fizetni, de nem ilyen jó a helyzet. Ebb l a
300 millió Ft-ból, már 100 millió Ft-ot fürd felé vissza kell adni tartozásként, tartalmazza a
költségvetés azt a két pert, amit még az el
ciklusokba elveszített az önkormányzat, err l joger s
döntés van, hogy ki kell fizetni, az egyik az F-L IMMO Kft.-t l meg kell vásárolnunk ingatlanokat
kamatokkal együtt 60 millió Ft értékben. Így marad 100 millió Ft-unk amit elkölthetünk fejlesztésekre.
Ezek a fejlesztések úgy lettek betervezve, hogy lehet leg koncentráljunk arra, ami konkrétan a
turizmushoz, idegenforgalomhoz kapcsolódik. Ez az els olyan költségvetés, ami reális, az összes
bevétel alá van támasztva. A kiadások fedezik a folyó, szükséges m ködési tételeket, tartalmaz
fejlesztéseket is. Ebb l látszik, hogy a város képes a saját lábán megállni és fejleszteni is.
Hajdú Gábor: Sport támogatással mi a helyzet? Panaszolták, hogy csökkent a támogatás.
Képíró Sarolta: A Harkányi SE támogatása a tavalyi évben 2,4 millió Ft volt, ennyi van idén is
beállítva. A Diáksport kapott 1,3 millió Ft-ot.
Hazenauer György elnök: A sport egyesület elnöke a levelében leírta, hogy 3 millió Ft támogatást
kérne, részletezte az egyes szakosztályokat.
Hajdú Gábor: A Diáksport egyesület teljesen külön van, err l nem volt szó.
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Panghy Nándor: A Harkány SE jól tudom, hogy mindig tételesen elszámolt, a Diáksport egyesület
tavalyi 1,3 millió Ft támogatása helyett 500.000 Ft lett idénre beállítva, arra lennék kíváncsi, hogy a
Diáksport egyesület a tavalyi támogatás mértékével elszámolt e?
Képíró Sarolta: Igen, elszámolt, err l részletes tájékoztatást fogok adni a holnapi testületi ülésre.
Hazenauer György elnök: A költségvetésben egy új tétel is szerepel, a képvisel knek van egy kerete,
amivel önállóan rendelkeznek, felajánlhatják egyesületeknek is, ez 3 millió Ft. Ha ez nem lett volna,
akkor javasoltam volna a nemzetiségi önkormányzatok támogatását a költségvetésbe betenni, én egy
200.000.- Ft körüli összegre gondoltam. Akarjuk-e azt, hogy ez szerepeljen a költségvetésben?
Kiss-Kálmán Éva: Igen, szerepeljen.
Hazenauer György elnök: Az önkormányzat támogatja a nemzetségi önkormányzatokat, mert a buszt
bármikor odaadja a részükre.
Hajdú Gábor: Erre a buszra kellene költségvetést készíteni, amit közzéteszünk.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Van ilyen számításunk, három tétel van mindegyik buszra
kidolgozva.
Hazenauer György elnök: Térjünk vissza a sportra, mert azt még nem fejeztük be. Az 500.000.- Ft
támogatás a Diáksportra hogyan jött ki?
Panghy Nándor: Valami oka csak van annak, hogy az 1,3 millió Ft tavalyi támogatás mértéke 500.000
Ft-ra csökkent. Arra lennék kíváncsi, hogyan számoltak el a tavalyi támogatással.
Képíró Sarolta: Holnapra elkészítem a részletes kimutatást, és mindenkinek megküldöm.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Nyitva kell hagyni a sportkör támogatását a képvisel -testületi
ülésig, ezt a kérdést ott döntik el. A Diáksportra korábban kaptunk normatívát, ezt átadtuk egy az
egyben a Diáksportnak, ezt az állam megszüntette ezt a támogatást és maradt az, hogy az
önkormányzat saját forrásból adta a pénzt.
Hazenauer György elnök: A pénzügyi bizottság elfogadta a 2014. évi költségvetésbe a 25 millió Ft
rendezvény támogatást, a sportöltöz építésének 3 millió Ft önrészét támogatja, a Diáksport
támogatásáról döntsön a képvisel -testület. Az elhangzott módosításokkal a 2014. évi költségvetés
elfogadható, szavazásra teszem.
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:
9/2014.(II.12.) sz. Bizottsági határozat:
Harkány Város Pénzügyi, Városfejlesztési és
Szociális Bizottsága az önkormányzat 2014. évi
költségvetését az elhangzott módosításokkal együtt
elfogadásra javasolja a képvisel -testület felé.

3.) Telenor Magyarország Zrt. meglév bérleti szerz désével kapcsolatos ajánlata
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El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet
Albrecht Ferenc: A Telenor Magyarország Zrt.-vel érvényes szerz désünk van 2015. december 31.-ig.
Az önkormányzat tulajdonában van egy átjátszó tornyuk, erre fizetnek bérleti díjat, 2014-re 958.000
Ft, 2015-ben 997.000 Ft illetné meg az önkormányzatot bérleti díjként. A Telenor el állt egy olyan
javaslattal, hogy csökkentsük a bérleti díjat 550.000 Ft/évre, ebben az esetben 3 évre el re kifizetné a
bérleti díjat, 2021. év végéig meghosszabbítaná a bérleti szerz dést, felajánlja, hogy az ipari termel i
árindex változásával emelné éves szinten a bérleti díjat.
Kiss-Kálmán Éva: Akkor jóval kevesebbet fizetni ki.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Már korábban is megkerestek minket egy ilyen ajánlattal, akkor
nemet mondtunk, ezek a díjak vannak, fizessék be.
Albrecht Ferenc: Van egy olyan javaslatom, hogy nem fogadjuk el az ajánlatukat, de mellette
felajánlanánk nekik egy olyan opciót, hogy 2021-ig megköthetik a szerz dést, ha a 2014. évi árat
elfogadják végig, esetleg kifizetik egyösszegben a bérleti díjat.
Hazenauer György elnök: A pénzügyi bizottság elfogadja ezt a javaslatot, szavazásra teszem.
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:
10/2014.(II.12.) sz. Bizottsági határozat:
Harkány Város Pénzügyi, Városfejlesztési és
Szociális Bizottsága a Telenor Magyarország Zrt.
harkányi 0135 hrsz-ú ingatlan távközlési célra történt
bérbeadásával kapcsolatos ajánlatát nem fogadja el.
A bizottság felkéri a m szaki osztályt, hogy keresse
meg levélben a Telenor Magyarország Zrt.-t és ajánlja
fel, hogy a 2014. évi bérleti díjon hajlandó az
önkormányzat megkötni a bérleti szerz dést 2021-ig.

Határid : Azonnal
Felel s: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet

4.) Egyebek
-

Városfejlesztési program megtárgyalása

Hazenauer György elnök: Van a „Harkány az ország kincse” tanulmány, ebben van egy olyan
határozata az önkormányzatnak, hogy az el terjesztés városfejlesztési programra vonatkozó részét a
pénzügyi bizottság elé utalja megtárgyalásra.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Poller Roland képvisel el terjesztett egy anyagot, melynek volt
egy másik címe is városfejlesztési program címen. Erre határozatot terjesztett el , hogy a bizottság
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elfogadja a városfejlesztési programot. Erre azt mondtuk, hogy a pénzügyi, városfejlesztési és szociális
bizottság elé utaljuk megtárgyalásra. Szerintem nem tud mást tenni a bizottság, minthogy azt mondja,
hogy nem tudja érdemben tárgyalni. Egy városfejlesztési programot nem egy képvisel állít össze,
hanem az önkormányzat összeállíttatja küls szakért kkel, várostervez vel, stb.
Kiss-Kálmán Éva: Arról van szó, hogy a Roland azt szerette volna, ha ebbe a városfejlesztési
programba belelátnánk, hogy mi adjuk az instrukciókat a koncepcióhoz.
Hazenauer György elnök: Az evidens, hogy mi a pénzügyi, városfejlesztési és szociális bizottság az,
aki belelát ebbe a városfejlesztési koncepcióba, mi adjuk az instrukciókat. A nekünk testált munkát
vállaljuk, mert a városfejlesztési program szervezése a bizottság dolga.
Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz : Olyan határozatot tud hozni a bizottság, hogy a Poller Roland
városfejlesztési programra vonatkozó javaslatait figyelembe fogja venni a városfejlesztési program
elkészítése során.
Hazenauer György elnök: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra teszem.
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Szociális Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
szavazati aránnyal az alábbiak szerint döntött:
11/2014.(II.12.) sz. Bizottsági határozat:
Harkány Város Pénzügyi, Városfejlesztési és
Szociális Bizottsága úgy döntött, hogy Poller Roland
képvisel
városfejlesztési programra vonatkozó
javaslatait figyelembe fogja venni a városfejlesztési
program elkészítése során.

Hazenauer György elnök: Több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.

K.m.ft.

Hazenauer György
Pénzügyi, Városfejlesztési és
Szociális Bizottság elnöke

Kiss-Kálmán Éva
jkv. hitelesít
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