Jegyzőkönyv

Készült: Harkány Város Önkormányzatának 2011. február 15-én 13.00 órai kezdettel
megtartott képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalójában (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő testület tagjait a 7 testületi tagból 6 fő
jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Tamás és Barkó Béla képviselő urakat jelölöm ki.
Kérem a napirendi pontok elfogadását az alábbiak szerint.
Napirendi pontok:
1.) Harkány Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés beterjesztése
Előterjesztő: Dr.Imri Sándor polgármester

2.) A 4/2007.(III.27.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr.Imri Sándor polgármester
3.) Egyebek

Napirend 1. pontja
Harkány Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés beterjesztése
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr.Imri Sándor polgármester: A mai képviselő-testületi ülésünkön törvényi
kötelezettségünknek teszünk eleget, amely szerint a költségvetést február 15-ig napirendre
kell tűzni a testületnek.
A költségvetés nem csak a harkányi helyzet miatt készül nehézkesen, hanem az országos
politika is késlekedik bizonyos jogszabályok meghozatalával.
Reményeink szerint várható, hogy a 31 milliárdos nagy csomagból jelentős összegre tudunk
pályázni a hitelezői tartozások kiegyenlítésére.
A takarékosságra való tekintettel számos olyan intézkedés történt, mint pl. a tavalyi évben a
303 fős létszám melyet az önkormányzat által foglalkoztatott létszám helyett most 263 fő
szerepel, ami még nem a végleges.
A közember számára, napi szinten nem is érzékelhető, ami az önkormányzat
fizetőképességének javítása ill. megőrzése érdekében történt. Ezt majd a költségvetés
részletes tárgyalásakor, amikor a számok véglegessé válnak, akkor fogjuk tárgyalni.
A Pénzügyi Bizottság álláspontját szeretném tudni, mielőtt a költségvetést napirendre tűzném,
hogy a tegnapi ülésükön hogy döntöttek.
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Urmankovics Ágota pü. oszt.vez.: A Pénzügyi Bizottság elnöke ülésünkön nem tud jelen
lenni, ezért a határozatot felolvasom.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a beterjesztésre kerülő rendelet tervezetet. Tekintettel
arra, hogy számos részletkérdés még függőben van, és a kormányzati oldalon is sok a
bizonytalan tényező, a pénzügyi bizottság javasolja, hogy a további kidolgozás miatt a döntést
a következő testületi ülésig napoljuk el, ami a törvényi szabályoknak megfelelően 30 napon
belül kerüljön összehívásra.
Dr.Imri Sándor polgármester: Örülök, hogy a Pénzügyi Bizottság is így gondolja, ezért
javaslom, hogy a határozati javaslatot szavazzuk meg úgy, hogy február 15-től számított 30
napon belül véglegesen elfogadjuk költségvetési rendeletet.
Szavazásra teszem!
A képviselő-testület egyhangú szavazással (6 szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot
hozta:
18/2011,(II.15.) sz. Önkormányzati határozat:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Pénzügyi
Bizottság határozatával, mely szerint arra tekintettel, hogy számos
részletkérdés még függőben van, és a kormányzati oldalon is sok a
bizonytalan tényező a további kidolgozás miatt a költségvetésről szóló
rendelet elfogadását a következő testületi ülésig elnapolja, ami a
törvényi szabályoknak megfelelően 30 napon belül kerüljön
összehívásra.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester
Dr.Imri Sándor polgármester: Készül az C.C. Audit által egy reorganizációs program, ami az
ERSTE Bank számára szükséges. Az átvilágító olyan szöveges tájékoztatót kér, hogy az
önkormányzat milyen intézkedéseket hozott. Így megszabadulunk az ez évi tőketörlesztési
kötelezettségtől, és levegőhöz juthatunk

Napirend 2. pontja
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Szóbeli előterjesztés.
Dr.Imri Sándor polgármester: Az SZMSZ módosítását azért szükséges tárgyalni, mivel
táppénzen van a jegyzője a hivatalnak és a Szervezeti és Működési Szabályzat úgy
rendelkezett, hogy nem az az ember helyettesíti a jegyzőt akinek erre végzettsége van, hanem
a pénzügyi osztályvezetőt nevezi meg első helyen, második helyen a műszaki osztályvezetőt,
harmadik helyen van az igazgatási osztályvezető.
A rendeletet ennek megfelelően módosítanánk. Felkérem az igazgatási osztályvezetőt, hogy
ismertesse a módosítást.
Dr.Bognár Bernadett ig.oszt.vez.: Az önkormányzat rendeletének 36. §-a szabályozza az
aljegyző státuszát. Úgy szólt a szabályozás, hogy az aljegyző távollétében a pénzügyi
osztályvezető helyettesíti, az ő távollétében a műszaki osztályvezető, és majd az igazgatási
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osztályvezető. Ez cserélnénk úgy meg, hogy az igazgatási osztályvezető lenne elsősorban a
helyettes azzal, hogy a pénzügyi osztály feladatkörébe tartozó ügyekben továbbra is a
pénzügyi osztályvezető jogosult a helyettesítésre.
Dr.Imri Sándor polgármester: Javaslom, hogy az írásbeli előterjesztésnek megfelelően
módosítsuk az SZMSZ rendeletünket.
Dr.Imri Sándor polgármester: Szavazásra teszem a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló rendelet módosítását.
A képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen szavazattal 0 ellenében) megalkotta a
3/2011.(II.16.) sz. rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
4/2007.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr.Imri Sándor polgármester: Köszönöm szépen a megjelentek a részvételét.
Megállapítom, hogy több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.
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