JEGYZŐKÖNYV

Készült: Harkány Város Önkormányzat 2011. szeptember 8-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület, valamint a lakosság megjelent
tagjait. Megállapítom, a 7 testületi tagból 6 fő jelen van, a testület határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Döme Róbert és Markovics János képviselő urakat javaslom.
Kérem, hogy a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadjuk el:
A 4. napirendi pontot kérem a következő testületi ülésre napoljuk el. Az egyebek napirendi
pontban a Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
pedagógiai program módosítását kérem felvenni.
A képviselőtestület külön határozathozatal nélkül az alábbi napirendi pontok megtárgyalását
fogadta el:
Napirendi pontok:
1.) Orvosi ügyelet jelenlegi helyzetéről tájékoztatás
Előterjesztő: Markovics János képviselő
2.) Költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
3.) Belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztő: Dr. Bognár Bernadett igazgatási osztályvezető
4.) Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének az oktatási intézmények
fenntartásával kapcsolatos határozatairól állásfoglalás meghozatala
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
5.) Harkány Város Önkormányzata I. Kötvény tőketörlesztése prolongációs tervének
elfogadása
Előterjesztő: dr. Imri Sándor polgármester
6.) Egyebek
- Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
pedagógiai program módosítása
Zárt ülés keretében
Személyi kérdések megtárgyalása
1.) Jegyző megválasztása
Előterjesztő: Dr.Imri Sándor polgármester
2.) Alpolgármester megválasztása
Előterjesztő: Dr. Imri Sándor polgármester
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Napirend 1. pontja
Orvosi ügyelet jelenlegi helyzetéről tájékoztatás
Dr. Imri Sándor polgármester: Az orvosi ügyelet jelenlegi helyzetével kapcsolatos ügyek
megtárgyalását szeretnénk, átadnám a szót Markovics János képviselő úrnak.
Markovics János: Az ÁNTSZ ellenőrzése kapcsán hiányosságokat tárt fel, a hiányosságok
végrehajtására felelősök lettek megnevezve, Dr. Manzini Tibor ügyeletvezetőre vonatkozó
feltételek teljesültek, az Önkormányzat felelőseként én voltam megnevezve, a feltételek közül
2 dolog nem teljesült. Az egyik az OMSZ-al kötendő megállapodás, a másik az ügyeleti autó
átalakítása. Szeptember 30-ig adott határidőt az ÁNTSZ, különben az orvosi ügyeletet
bezárja. Az ügyeleti autó átalakítása kb. 100.000,- Ft-ba kerül, erről csak dönteni kellene,
hogy csináljuk meg. Ehhez kapcsolódóan a sofőrökkel is szerződni kellene. Az OMSZ nem
hajlandó megállapodást kötni. Dr. Krumpach Andrea megkérte tőlünk az OMSZ által írt
levelet, azzal, hogy szeretne előbb beszélni velük. A kérdés, hogy az orvosok, asszisztensek
mennyi órabérért jönnek el ügyelni, a számítások szerint 2.200,- Ft az az összeg amiért az
orvosok ügyelnek, az biztos, hogy külső orvosokat kell bevonni. A települések hozzájárulását
minden esetben fel kell emelni. Ha megemelnénk az óradíjat, akkor 213,- Ft-ra kellene
megemelni a települések hozzájárulását. Megkerestek többen a városban szállodások, Fürdő,
MÁV Kórház, hogy ők is beszállnának a hozzájárulás mértékébe, valamint a Turisztikai
Egyesület is hozzájárulna bizonyos összeggel.
Dr. Manzini Tibor: Dr. Krumpach Andrea valamilyen vonatkozó jogszabályt félreértelmez.
Markovics János: Írásba adták, hogy az OMSZ-szel kötött megállapodást be kell mutatnunk,
ha ez nincs meg akkor az orvosi ügyeletet meg kell szüntetni, mert nem tudjuk teljesíteni
azokat a feltételeket amiket az ÁNTSZ előírt.
Dr. Bognár Bernadett: Az OMSZ levele egyértelműen leírja, hogy ilyen tartalommal nem
kötnek megállapodást, csak ha kiépítjük a közös diszpécser rendszert. Nem a mi hibánkból
hiúsult meg a megállapodás, így az ÁNTSZ nem követelheti rajtunk. Jogszabály viszont nem
teszi kötelezővé, hogy az új rendszert építsük ki.
Döme Róbert: Érdemes lenne megnézni azokat a területeket, ahol már működik a diszpécser
rendszer, hogy a gyakorlatban hogyan működik.
Dr. Kovács Zsuzsanna: Mi nagyon kicsik vagyunk ehhez a rendszerhez. Én érdeklődtem,
sehol sincs a Mentőszolgálattal megállapodás. Minden háziorvosnak kéne külön kötni
megállapodást, az természetes, hogy együttműködünk. A megyei ÁNTSZ vezetőjétől kellene
az Önkormányzatnak állásfoglalást kérnie. A Kistérségnél akkora az ellátott terület, hogy
felelősen ez a térség nem látható el.
Döme Róbert: Mi lenne a javaslat?
Dr. Kovács Zsuzsanna: Meg kellene találni a megoldást. Az orvosokkal újra kellene kötni a
szerződéseket, mert így teljesíthetetlenek az óraszámok. Az óradíjakat fel kell emelni.
Markovics János: Vállalkozási szerződéseket kell kötni. Erre akkor van szükség, ha a
feltételek teljesültek, a pénzt a településektől össze tudjuk szedni.
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Dr. Imri Sándor polgármester: Elegendő lenne igazodni a siklósi díjakhoz. Hívjuk meg az
illetékes települések polgármestereit egy megbeszélésre a jövő hétre és próbáljuk a pénzt
összeszedni, mert szerintem szükség van a harkányi ügyeletre. Az ügyeleti autó felújítására is
próbáljuk összeszedni a pénzt.
Markovics János: Az augusztus 30-i testületi ülés határozatát kell végrehajtani.
Dr. Imri Sándor polgármester: A Siklósi Kistérségi Orvosi Ügyeletnek meg van a
Mentőszolgálattal a megállapodása?
Dr. Bognár Bernadett: Egy régi van, ami alapján próbáltuk az OMSZ-szel mi is megkötni a
megállapodást. Erre jött a válasz, hogy ezzel a tartalommal már nem kötnek megállapodást.
Dr. Imri Sándor polgármester: Az érintett felekkel úgy tárgyaljunk, hogy szándékunkban áll
162,- Ft-ra megemelni a havi normatív hozzájárulást.
Markovics János: A településektől 130,- Ft-ot kellene kérni, ez tartalmazza a megemelt
óradíjakat. Javaslom, hogy a Kistérségtől hivatalosan kérjünk tájékoztatást az ott fizetett
óradíjakról.
Dr. Bognár Bernadett: A következő lépés, hogy jövő hétre össze kell hívni az egyeztetést,
meg kell kérdezni az ÁNTSZ-t, hogy fenntartja-e azt, hogy eltekint az OMSZ-szel kötendő
megállapodástól.

Napirend 2. pontja
Költségvetési rendelet módosítása
Urmankovics Ágota: Az előterjesztés az első félévi központi többlettámogatásokat
tartalmazza, most az első félévet együtt állítottuk össze. Összesen 11.822.175,- Ft-ról van szó.
Az első a személyi jövedelemadón belül egy mérséklés. Az adó nyilvántartásunkkal kell
elszámolni, ott látják, hogy mennyi az adó erőképességünk, mennyi az iparűzési adóalap,
ennek kapcsán központilag változtatják ezt a számot. Novemberben mi leigényeltük az SZJA
átengedést, az első félévben egy kicsit lett nagyobb az iparűzési adóerő képesség ez 403.900,Ft-al csökkentették, közben az iparűzési adó fel lett emelve, ez később nagyobb összegű
átengedést fog eredményezni. A másik egy pót állami támogatás. Az intézményi társulásban
működő oktatási intézményeinknél a leigényléskor úgy volt, hogy a bejáró gyerekek után a
társulásit 4 hónapra nem kapjuk. Év közben volt egy pótigénylési lehetőség amit megtettünk.
Az Iskolába 1-4. osztályig kaptunk 832.000,- Ft-ot,
5-8. osztályig kaptunk 810.666,- Ft-ot,
az Óvodába járó gyerekek után kaptunk 586667,- Ft-ot, összesen 2.229.333,- Ft-ot.
A következő módosítás az egyes szociális feladatok ellátásához előirányzat változás, amit
havonta igénylünk le. A költségvetésben csak az önerőt állítottunk be, amikor megtörténik a
segélyek kifizetése, mi havonta igényeljük le.
Az egyéb központi támogatások, ez a bérkompenzáció. A központi kormányzatnak volt egy
olyan célkitűzése, hogy senki sem kaphat kevesebb nettó fizetést a közszférában mint az előző
évben. Az érintett dolgozók bérkompenzáció címen találkoztak vele, ezt mostanra
pontosítottuk a MÁK-al. Összesen 3.911.346,- Ft amivel bevételi és kiadási oldalon is
megnöveltük a költségvetésünket.
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Barkó Béla: Módosultak a táblák is?
Urmankovics Ágota: Mindegyiket módosítani kellett.
Barkó Béla: A lapkiadás mit takar?
Urmankovics Ágota: Ez egy előző évi szállítói tartozás.
Barkó Béla: Megszüntettük a Tourinform irodát, viszont még változatlan számokkal látom a
táblázatban.
Urmankovics Ágota: Most szüntettük meg, a következő testületi ülésen lesz majd a saját körű
előirányzat beterjesztve, amiben ez is benne lesz.
Dr. Imri Sándor polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás, a költségvetési rendelet
módosítását szavazásra teszem.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal 0 ellenében) megalkotta a
23/2011. (IX.09.) sz. önkormányzati rendeletét
Harkány Város Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének 5/2011.(III.10.) sz. rendeletének
módosításáról

- 184/2011. (VIII.30.) sz. Önkormányzati határozat módosítása az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény
benyújtásának megtárgyalása

Urmankovics Ágota: A legutóbbi testületi ülésen elfogadta a testület a határozati javaslatot,
akkor a költségvetési rendeletünknek megfelelő működési célú hiányt írtuk be. A pályázatban
nem fogadják el a működési hitelek visszafizetését, ezért kellene módosítani a határozatot,
mely szerint a III. pontban 143 771 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadják el, ez
egyben egy korlát is.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:

189/2011. (IX.08.) sz. Önkormányzati határozat
1. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a
következő nyilatkozatot teszi:
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I.
II.
III.
IV.

V.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő,
vagy a feletti.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a 2011.
évben ilyen jogcímen 437 000 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 143 771
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja
meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.
Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását
könyvvizsgáló elfogadta.

Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Napirend 3. pontja
Belső ellenőrzési terv módosítása
Dr. Bognár Bernadett: Írásban kaptam egy kérést Markovics úrtól, hogy a Sport Egyesület
működésével kapcsolatban esetleges visszásságok felderítésére lenne szükség. Az Egyesület
gazdálkodását a jegyző nem vizsgálhatja, erre az ügyészség a hivatott. Viszont a belső
ellenőrrel megvizsgáltathatjuk, hogy a mi általunk nyújtott támogatást hogyan használták fel,
és azzal szabályszerűen számoltak e el. Illetve ezen keresztül az ő gazdálkodásukat is meg
tudják nézni, hogy ott minden rendben van e. Ez lenne a legszakszerűbb amit mi tudunk
nyújtani. A novemberben elfogadott belső ellenőrzési tervünket módosítanunk kellene, az 1.
sz. ellenőrzés módosítására lenne szükség. Az ellenőrzés célja annak megállapítása hogy az
Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerűen kerültek-e
felhasználásra és elszámolásra. Az ellenőrzés tárgya a gazdálkodás szabályozottsága, a
bizonylati rend és fegyelem szabályszerűsége. Az ellenőrzés módszerei a jogszabályokban és
a belső szabályzatokban leírtak betartásának vizsgálata, számviteli bizonylatok alaki, tartalmi
megfelelőségének vizsgálata. A belső ellenőr ennek keretében tudja a legteljeskörűbben
megnézni az Egyesületet. A második ellenőrzési pont változatlanul maradna.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:

190/2011. (IX.08.) sz. Önkormányzati határozat
Harkány Város Önkormányzat képviselő-testületet a 2011. évi belső ellenőrzési
tervének 1. sz. ellenőrzését az alábbiak szerint módosítja:
1.sz. Ellenőrzés
Ellenőrzött szerv:
Ellenőrizendő időszak:
Ellenőrzés típusa:

Harkányi Sport Egyesület
2009 - 2010. év
Szabályszerűségi-Pénzügyi ellenőrzés
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Ellenőrzés célja:

Ellenőrzés tárgya:
Ellenőrzés módszerei:

Ellenőrzés ütemezése:

Annak megállapítása, hogy az Önkormányzat által
céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerűen
kerültek-e felhasználásra és elszámolásra.
A gazdálkodás szabályozottsága, a bizonylati rend és
fegyelem szabályszerűsége.
Jogszabályokban és a belső szabályzatokban leírtak
betartásának vizsgálata , számviteli bizonylatok alaki,
tartalmi megfelelőségének vizsgálata.
2011. III-IV. név.

A 2011. évi ellenőrzési terv 2. sz. ellenőrzése változatlan marad.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Napirend 4. pontja
Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének az oktatási intézmények
fenntartásával kapcsolatos határozatairól állásfoglalás meghozatala
Dr. Imri Sándor polgármester: Biztosan látta mindenki azokat a határozatokat, amiket
Kovácshida képviselő-testülete hozott. Jogszabályellenes a tekintetben is, hogy a napközi
otthonos ellátást is köteles biztosítani amennyiben a szülő igényli, az óvodai ellátás is a
települési önkormányzatok alapfeladatába tartozik. Ezt nem korlátozhatja.
Barkó Béla: Hozzunk két határozatot, az egyikben kikötjük, hogy mennyi a normatíva, a
másikban pedig, hogy a döntésüket megtámadjuk.
Horváth Tamás: Kovácshidával fel kell mondani a társulási megállapodást, ezt december 31ig tudjuk megtenni.
Urmankovics Ágota: A társulási normatívára csak akkor vagyunk jogosultak, hogyha a
költségvetési rendeletünket közösen alkotjuk meg. Az idei évben ettől a 4 társközségtől még
nem kaptuk meg ezt az elfogadó határozatot. Azt mondják, csak akkor adják meg, ha a
társulási megállapodást módosítjuk.
Dr. Imri Sándor polgármester: Küldjünk egy levelet nekik, hogy szüntessék meg a
törvénysértő határozatot, szabjunk ki erre határidőt, ellenkező esetben 2011. december 31ével a társulási megállapodást felmondjuk.

A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:

191/2011. (IX.08.) sz. Önkormányzati határozat
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy amennyiben Kovácshida Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2011.(VIII.22.)
és a 33/2011.(VIII.22.) számú határozataiban foglaltakat
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továbbra is fenntartja, akkor 2011. december 31-i
hatállyal a képviselő-testület a Harkány és térsége
közoktatási intézményi társulási megállapodást
Kovácshida Község tekintetében felmondja.
Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Napirend 5. pontja
I.Kötvény tőketörlesztésének prolongációs terve

Dr. Imri Sándor polgármester: Az Erste Bank részére a prolongációs tervet mindenki
megkapta.
Barkó Béla: Ki állította össze ezt az anyagot?
Dr. Imri Sándor polgármester: Szebellédi tanár úr és a Hivatal.
Barkó Béla: Mik azok a dolgok amik a leírt pontokból teljesültek?
Dr. Imri Sándor polgármester: Olyan prolongációt akarnak velünk leíratni, hogy a bankkal el
tudjuk hitetni azt, hogy 2 év múlva el tudjuk kezdeni törleszteni a részleteket.
Krutek Norbert: Ebben a struktúrában nem lett jelölve a jelenlegi állapot.
Barkó Béla: Ez egy volt struktúra, kérjük a változásokat kijavítani a tervben.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:

192/2011.(IX.08.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I.
Kötvény tőketörlesztésének prolongációs tervét
megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a
mellékelt tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

Napirend 6. pontja
Egyebek
- Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény pedagógiai programjának módosítása
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Horváth Tamás: Az iskola pedagógiai programját szükséges módosítani. Abban módosult,
hogy a tanszak megnevezéseket bele kell írni. A szakértői véleményezés is megérkezett.
Elsősorban formai dolog, a költségvetést nem érinti.
A képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal 0 ellenében) az alábbi határozatot hozta:

193/2011.(IX.08.) sz. Önkormányzati hat.:
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Kitaibel Pál Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programját az
előterjesztésnek megfelelően módosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Imri Sándor polgármester

- A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nkft. fúziójáról tájékoztatás
Markovics János: Az előzetes tárgyalások után 2011. szeptember 21-én lenne a
tulajdonosokkal egy tárgyalás, ennek a megerősítésére készült egy levél.
Markovics János a levelet felolvassa.
Markovics János: Tájékoztatni kellene erről Tiffán Zsolt országgyűlési képviselőt és Hargitai
János urat is, javaslom hívjuk meg a tárgyalásra őket.
Dr. Imri Sándor polgármester: Megköszönöm a jelenlévők figyelmét, most zárt ülés
következik.

K.mft.

Jegyző távollétében aláírásra jogosult:

Dr. Imri Sándor
Polgármester

Dr. Bognár Bernadett
Igazgatási oszt.vez.

Döme Róbert
Jkv.hitelesítő

Markovics János
Jkv.hitelesítő
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