Jegyzőkönyv
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(csütörtök) 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán.
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Horváth Tamás alpolgármester
Markovics János, Döme Róbert, Barkó Béla, Krutek Norbert képviselők
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bíró Károly jegyző
Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Kb. 120 fő harkányi lakos
Siposné Burai Ildikó jegyzőkönyv-vezető
Dr. Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, örülök, hogy ilyen sokan megjelentek. A
közmeghallgatás igazán arról szól, hogy most mi hallgatjuk meg Önöket.
Tehát kérem Önöket, hogy elsősorban a közt érdeklő témákkal kapcsolatban kérdezzenek, az egyéni
problémákat a szerdai fogadóórákon tudjuk megbeszélni. A Jegyző Urat kérném fel a ma este
moderálására, ő vezeti le a ma esti megbeszélésünket.
Szeretnék néhány szót mondani az elmúlt egy évben történt eseményekről. Mindig tisztában kell
lenni azzal, hogy mi az, ami elérhető, milyen célok érhetők el. Mi azt tűztük ki, hogy pénzügyi
stabilitást érünk el. Elmondhatom, hogy ismét elkerültük a csődöt, és tettünk néhány lépést, amit a
harkányiak a bőrükön érezhetnek, hiszen a hivatali és intézményi dolgozók időben kapják a
fizetésüket. Ez nem látványos dolog.
Az sem látványos, hogy 40 millió forinttal csökkentettük a hitelállományunkat, a 300 milliós szállítói
tartozásunkat 200 millió alá szorítottuk. Nem érzékelhető az, hogy a kiadási oldalon spóroltunk 150
millió forintot. Kényszerből ugyan, de megszüntettük a Harkányi Híreket, ami tízmilliót szintén elvitt a
büdzséből. Továbbüzemeltetjük azt a parkolót, amit a bérlő két évig bérleti díj nélkül üzemeltetett, és
elfelejtettek szólni neki, hogy most már 10 millióval tartozik, ezt a pénzt soha nem fogjuk látni, és ez
a parkoló ebben a csonka évben több mint 10 millió forint bevételt hozott. Jövőre nem emelünk
adót, mi átérezzük a vállalkozók problémáját, nem kívánjuk az építményadót a továbbiakban az
inflációval növelten sem emelni, igaz, hogy bevezettük a kommunális adót, csak 10 ezer forint, mint
faluhelyen.
Jegyző Úr arról bővebben fog beszélni, hogy a szemétszállítást hogyan kívánjuk a jövőben rendezni.
Azt a sokak számára bűzlő avar- és szemétdomb égető telepet fel fogjuk számolni, a pécsi Hőerőmű
be fogja darálni az itt komposztálható anyagot, a többit pedig a környezetvédőkkel meg fogjuk
oldani, elszállíttatjuk. Vannak itt olyan dolgok, melyek a fennmaradásunk érdekét szolgálja, az
emberek ebből sajnos nem sokat látnak.
Örömteli esemény az, hogy a TDM szervezet megnyerte a 100 millió forintot, a második körben, ami
turisztikára fog fordítódni, az immár 150 milliós összeg lesz. Kettő játszótér fog épülni, egy a Xavin
mellett, és egy a No Name-mel szemben, a szezont már így fogjuk várni. Fel fogjuk újítani a
szökőkutat, ami immár turisztikai látványosságként is fog funkcionálni. Egy olyan játszótér fog
elkészülni a Művelődési Ház mögötti területen, melyen felnőttek is játszhatnak, fitness szerű
dolgokat is lehet használni. A Strand a gyerekek számára használható játékokkal fog bővülni, a 100
millióból 30 millió forint direkt marketing célra lesz fordítva. Megszavaztuk, hogy az idegenforgalmi

adó 20%-át –tehát az Önök által befizetett IFA felét- rögtön átadjuk és át is fogjuk adni a TDM-nek,
mivel ez pályázati feltétel volt, és ezt is ki tudtuk gazdálkodni. Tehát aki befizeti az idegenforgalmi
adót, annak rögtön a fele reklámcélokra fog fordítódni.
A problémákat természetesen érzékelem. A csodavárás ideje elmúlt, mert tavaly ilyenkor azt
gondoltuk, hogy rövid időn belül 180 fokos fordulatot fogunk venni, és Karlovy Varynak leszünk a
vetélytársa. Harkány 200 éves fürdőhely, újra elkezdtük a psoriasist felfedezni, köszönet a
Gyógykórháznak és dolgozóinak, nagy reményeket fűzünk a psoriasis programhoz, de ez önmagában
kevés lesz a város megmentéséhez. Azok a fejlesztések, amik csak vitték a pénzt, mert a tervekért 5060 milliót kellett kifizetnünk, és akiket nem tudtunk, azok inkasszáltak bennünket. Számtalan
problémát megoldottunk. A kiemelt projekthez az önerőt elő fogjuk teremteni, mert talán ez indítja
be a magántőkét, és idevonzzuk a többieket is. Harkányban valaminek történnie kell. Viszont a
számok félrevezetőek is.
Minap olvastam egy hozzászólást, mely szerint Szigetvár is elhagyott bennünket, mert elérték az 500
ezredik fürdővendéget. Ez nem igaz, mert Szigetvár 4 év alatt hozta ezt a számot, Harkány pedig a
fennállása óta közel a 100 milliomodik vendéget köszönheti a közeljövőben. Igaz, hogy voltak 2
milliós éveink is, közel 2 miliós, és az a nagy baj, hogy ez a város frusztrálva éli meg az 500 ezer
vendéget éves szinten, aminek máshol mindenhol nagyon örülnek. Sárváron eufórikus hangulatban
örvendeznek, hogy elérték az 500 ezredik vendéget, viszont a sárváriak óriási fizetési hajlandóságot
mutatnak, mivel az a vendégszám 500 millió idegenforgalmi adót generál. Nálunk 150 millió az
idegenforgalmi adó befizetés, ez az állami támogatással növelt összeg, tehát ez 150 ezer
vendégéjszakát jelent Harkánynak.
Én úgy gondolom, hogy a szállásadókkal meg kell értetni, hogy ez a befizetett összeg újabb 1,5
forintot generál minden befizetett forint. Én azt szeretném, ha ezek az adóforintok azonnal vissza is
osztódnának. Ez első ilyen lépés a TDM-nek átadott összeg, mely a város imidzsére, marketingjére,
reklámra fordítódik, és ettől várjuk az idelátogatók számának a növelését. A befizetett adóból egy
olyanfajta pályázati rendszert kellene kialakítani, amelyet a helyi vállalkozók pályázat útján az
idegenforgalmi vonzerőre tudnának fordítani. Minden olyan tevékenységre, amely az idelátogatók
számát növeli, ebbe beletartozik a mosoly és a lapos TV is.
Arra biztatnék mindenkit, hogy a lefelé és a felfelé görbülő szájhoz ugyanannyi energia kell, csak a
felfelé görbülőnek több a hozadéka. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Dr. Bíró Károly jegyző: Köszönöm Polgármester Úrnak a beszámolóját, köszöntőjét. Üdvözlök
mindenkit, Dr. Bíró Károly vagyok Harkány Város új jegyzője. Az a feladatom, hogy ezt a válságos és
nehéznek mondható helyzetet, melynek kezelését vállalta a Képviselő-testület és a Hivatal is, az a
szerepem, hogy ehhez biztosítsam azt a jogi környezetet, mely tekintettel van arra, hogy mindezen
intézkedések mellett is betartsuk a szabályokat, törvényeket, és legyünk tekintettel a polgárok jogaira
is. Egyre többen lettünk, és azért örülünk ennek, mert ezek szerint Önök tisztában vannak azzal, hogy
az önkormányzás joga az egész települést megilleti, ezt gyakorolhatják a képviselők útján is, és
közvetlenül is egy ilyen közmeghallgatáson is.
Kérem, hogy olyan problémákat tárjanak a képviselők, polgármester és a hivatal elé, mely a közt
érdekli, a köz érdekében történhet és ezeket érdemes megvizsgálni, megfontolni. A képviselő testület
teljes létszámban jelen van, tehát határozatképes, kérem, hogy tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Mostantól kezdve az Önöké a szó.
A közmeghallgatást megkezdjük. Nem az egyéni problémákat kell mindenki elé tárni, hiszen azokat a
Hivatalban kérelem formájában benyújthatják. Köszönjük, és várjuk a kérdéseiket.
Balogh Gábor: Szeretnék pár észrevételt tenni. Itt születtem Harkányban, és itt is élek. Úgy érzem,
hogy mivel én is erre a testületre szavaztam anno, kell pár szót szólnom. Itt van a kezemben egy
újság, abból az időből, mielőtt elindult a mozgalom, ami azt hirdette, hogy hittel, kitartással,
becsülettel fogjunk össze Harkányért. Ugye korábban az volt a szlogen, hogy váltsuk le az előző
léhűtő társaságot, és hogy „Összefogás Harkányért”. Idézném Markovics János gondolatát az egyik
újságból: egy várost nem lehet úgy vezetni, hogy nem tudják, mi történik velük, és nem szólhatnak

bele az őket érintő döntésekbe. Ezért úgy gondolom, hogy előre kellene mennünk, Barla Szabó Zsolt
írja, hogy elmúlt egy év, mióta a Polgári Összefogás Harkányért megnyerte a választásokat. Szerintem
pedig nem a PÖH nyerte meg, hanem dr. Imri Sándor nyerte meg több mint 1500 szavazattal, és
mellé választották meg a képviselőket. Járnak olyan hangok, hogy a polgármester és a képviselő
testület között nem igazán van összhang.
Ugyanott tartunk, mint előzőleg, hogy nem tudunk továbbra sem semmit. Hogy mi történt, hagyjuk.
Értékelni kell a múltat, és ez erkölcsi kötelesség is, írja Zsolt. Kedves Zsolt, egy hónap után elszaladtál,
mint egy nyúl, úgyhogy erkölcsi kötelességről Te nem beszélhetsz szerintem.
Dr. Vida Ernő addig érezte a kötelességének itt lenni, amíg haszna származott belőle. Vajon miért
tűnt el? Döme Róbertről nem tudok semmit mondani, mert úgy került be, hogy Barla Szabó Zsolt
lemondott. A volt Igazgató Úrhoz van egy olyan kérdésem, aki azóta főállású alpolgármesterré
degradálódott, hogy miért van az, hogy miért nem foglalkozik hosszú évek óta azzal az iskola, hogy
kitermeljék azokat a megfelelő embereket, akiket később alkalmazunk a Hivatalban, vagy a
Fürdőben? Miért kell máshonnan vezetőt hozni? Harkányban nagyon sok tehetséges gyerek van. A
pedagógus érezze feladatának, hogy ápolni kell a tehetségeket. Erre miért nem lehet nagyobb
hangsúlyt fektetni? Harkányért tegyenek és létezzenek.
Norbi: szép mondatokat írtál le anno, 2 milliárd feletti összegről hagytál itt terveket, meg hogy lehet
költségeket szűkíteni. Miért nem vállaltál vezető szerepet Harkányban? Szakmai kvalitásod meg van
hozzá. Azóta, úgy tudom, hogy már annál a cégnél is lapátra tettek.
Markovics János. Volt egy email-váltás, a feleségem írt neked anno a Platán kapu bezárásával
kapcsolatban. Csak megjegyzem, hogy a levelet a Fürdőnek is megküldtük, azóta nem vették a
fáradtságot, hogy válaszoljanak. Kértem Jánost, hogy találkozzunk, mert az emailt személytelennek
tartom. Markovics János nem keresett ez ügyben, biztos az elfoglaltságai miatt. Elhoztam az emailváltást. Pár mondatot kiemelnék belőle.
János, itt azt írod, hogy én magam egyébként nem értem a harkányi turizmusból élőket. Hát nem a
saját érdekükben vetették fel a kapu témáját. Nem érted, én meg értem, hogy Te meg miért nem
érted. A szüleid sem dolgoztak soha ebben a témakörben. Azt írod, hogy a harkányiak arról vannak
meggyőződve, hogy Harkányban szocializmus van, ha tulajdonos váltás lesz, akkor ennek a világnak
vége. A mostani tulajdonosi viszony semmivel nem különb az előzőnél.
Vezető váltás történt, de azon kívül semmi más nem történt. Elmúlt szocializmusról beszélsz, akkor
nézzük meg, hogy dolgoznak a mostani vezetők. Idehoztunk valahonnan egy vezetőt, lakást és autót
bérlünk neki, 700 ezres fizetése van, a Fürdő fizette ki a gyorshajtási bírságát, kérdezem én, hogy
ilyenkor hol van a Felügyelő Bizottság? A főmérnök a legnagyobb túlélő, a vállalat autójával autókázik
haza, x millió forintot elköltve a közösből. Kérdezem mégegyszer: hol van ilyenkor a Felügyelő
Bizottság? A levélben azt is felveti János, hogy a veszteséget miből pótolják ki a Fürdőben. A
veszteséget ki lehet pótolni ilyen dolgokból, hogy odafigyelnek, a tulajdonosi viszonyt kellene
gyakorolni.
Sokan tartoznak a Fürdőnek, bérleti díjjal, megy egyebekkel, erre is oda kellene figyelni. Állítólag
nemrég felvettek egy belső ellenőrt több százezres fizetéssel. Mi szükség volt erre?
Ennyit szerettem volna mondani a Képviselő-testületnek röviden, és amire legfőképpen szeretném a
választ megkapni, a képviselőktől is meg a polgármestertől is, hogy hogy is áll akkor ez az egymással
szemben menés? Köszönöm a szót.
Barla Szabó Zsolt: Elsőnek én szeretnék reagálni, mert meg lettem szólítva, jogom van reagálni az
elhangzottakra, még pedig nem akármit kaptam. Akkor tisztázzuk, hogy ki a gyáva nyúl? Emlékezzünk
csak vissza, volt a Bédy uralom, amikor mindenki attól félt, hogy mi lesz, ha a Bédy győz.
Nagyon sokan nem merték bevállalni a kampányt. Még az utolsó napokban is az volt a meggyőződés,
hogy a Bédy fogja megnyerni a választást. Csináltunk egy olyan kampányt, amit úgy hívnak, hogy
mozsárágyúval lövünk a verébre.
Megnyertük, úgy, ahogy, most ne vitatkozzunk azon, hogy ki hány százalékkal nyerte meg. Ez egy
közös ügy volt. Köszönöm Gábornak, hogy elhozta az újságot. Mi komolyan vesszük a tájékoztatást,
mert megígértük a lakosságnak, és ezt igyekezzük betartani a saját lehetőségeinkhez képest. Nekünk

nincs 18 millió forintunk egy évben egy újságra, de hála a szponzoroknak, össze tudjuk szedni az
újságra valót. Szeretnénk ezután is tájékoztatni a lakosságot.
A polgári összefogást mi komolyan gondoltuk, de több ember kell ehhez. Úgy nem lehet összefogni,
hogy valakinek leütik a kezét. Gábor nem volt ott, ezért fogalma sincs arról, hogy mi történt, ezért
kikérem magamnak, hogy engem gyáva nyúlnak nevezzen valaki, azért, mert én ragaszkodom az
elveimhez, meg akarom valósítani őket még a mai napig is.
Nem csak azért írtam le a kampányban, hogy megnyerjem, hanem hogy megvalósítsam. Az
nonszensz, hogy valaki szavazás előtt még a szavát adja, aztán amikor szavazásra kerül a sor,
másképp dönt. Csak ugye erről nem beszélünk. Ezért történt a lemondás.
A többihez nem szeretnék hozzá szólni. Ítéljék meg Önök, hogy ki mennyit tesz ezért a városért.
Zsiga Balázs: Én vagyok az, aki szintén megszólíttatott, a Fürdőnél dolgozom. Igazolni tudom papírral,
hogy a harmadát keresem annak, mint korábban. Semmiféle több százezer forintról szó nem esett. A
hallomások és a tények között óriási különbségek vannak uram.
A következő Harkányi Újság hasábjain közzéteszem a két legutóbbi bérpapíromnak a másolatát.
Köszönöm.
Dr. Bíró Károly jegyző: Kérem, hogy a jelenlévő képviselőkhöz intézzék a kérdést.
Horváth Tamás alpolgármester: Nekem kicsit személyeskedésnek tűnt az előbb, de azért válaszolok.
Én magam egyébként az előző léhűtő társasághoz sorolom magam. A kérdés ugye az volt, hogy a
harkányi iskola miért nem tud odafigyelni a gyerekekre.
Kérem, pont ezért próbáltunk 2 éve gimnáziumot indítani, hogy oda tudjunk figyelni hosszú távon a
gyerekekre, hogy a harkányi munkaerő piacon meg tudjanak jelenni. Sajnos ez a dolog nehézkesen
megy. Tartottunk ezzel kapcsolatban fórumot is a főiskolát végzetteknek, egy fő jött el rá Harkányból.
Még egyszer megpróbáltuk, nem sikerült.
Igyekszünk Harkányból betöltetni az állásokat. Köszönöm.
Dr. Bíró Károly jegyző: Köszönöm Képviselő Úr. Markovics Úr következik.
Markovics János: Szerintem haladjunk a megszólítás sorrendjében. Én utoljára szeretnék válaszolni.
Dr. Bíró Károly jegyző: Akkor Döme Úr következik.
Döme Róbert: Én nem lettem közvetlenül megszólítva, de hogyha már itt az összefogásról esett szó,
és Gábor felmutatta ezt a polgári összefogásos újságot, és ő úgy értékeli, hogy polgármester úr
megnyerte választásokat. Igen, így van, Dr. Imri Sándor nyerte meg a polgármesteri széket 1500
szavazattal, de a választásokat a polgári összefogás nyerte meg. Végig erről szólt, de felesleges ebbe
belemenni. Harkány Városa azért váltotta le az előző vezetést ilyen mértékben, mert azt akarta, hogy
demokrácia valósuljon meg. A demokrácia a véleménykülönbségek ütköztetése.
Megnyugtathatom Gábort, hogy ez így működik ma Harkányban, és így működik az Önkormányzat.
Egy 5 milliárdos adósságba ültünk bele, a Fürdő is romokban hevert, egy olyan Fürdőt vettünk át,
ahol nincs téli strandfürdő.
Kiabálás, közbeszólás hallatszik a hallgatóság soraiból.
Horváth Sándor: Igazgatósági tag voltál Te is, és Felügyelő Bizottsági tag is, és elengedtél 22 millió
forintot a barátnőd családjának.
Döme Róbert: Én nem engedtem el semmit. Valóban voltam Igazgatósági tag. Álljál meg, én kaptam
szót. Az van, hogy a világ pofátlansága, hogy Te itt vagy. Meséld el, hogy…..

Barkó Béla: Csődben van a város, az a tény!
Döme Róbert: Vannak belső viták, de ezek a viták előre viszik a dolgokat. Ha már meg lettem szólítva
egy kicsit furcsa módon. Azért engedtessék meg, ez a világ erkölcstelensége, elbontották a hármas
medencének a tetejét, amit nem kellett volna.
Horváth Sándor: De itt most nem rólam van szó.
Döme Róbert: Majd akkor beszéljél, ha kaptál szót. Jelenleg én itt képviselőként ülök, engem ide
megválasztottak, téged nem választottak meg. Téged már fel kellett volna, hogy pofozzanak.
Most is 60 millióra perled azt a céget, amit tönkre tettél.
Dr. Bíró Károly jegyző: Bocsánat, ez nem egy párbeszéd. Krutek úr fog most válaszolni. Kérem, hogy
röviden.
Krutek Norbert: Meg lettem szólítva azzal kapcsolatban, hogy miért nem jöttem haza, illetve hogy ki
lettem ebrudalva. Ez ugyanaz a cég, ahová 2007. október 1-jén beléptem. Sehonnan nem rúgtak ki,
hallottam én is, cáfolnám ezt az információt, hogy elküldtek volna. Épp tegnap kaptam egy komoly
ajánlatot, amit mérlegelni fogok, egy komoly előre lépés előtt állok.
Hogy miért nem jöttem haza? Cementgyár építés, ahol jelenleg is dolgozom, építészeti
projektvezetője voltam akkor, 33 milliárd forint értékű számlát kollaudáltam. Ebben a fázisban
megkértek, hogy ne menjek el, várjam meg, míg befejeződik a projekt. Ezért maradtam. Jelen
pillanatban is ezen a munkahelyen dolgozom, ma oda mentem be dolgozni, és oda megyek holnap is
reményeim szerint. Köszönöm szépen.
Dr. Bíró Károly jegyző: Kérem, hogy még ennél is rövidebben reagáljanak majd.
Markovics János: Gábor, megkérhetlek, hogy ezt a levelet add oda nekem? Ugyanis több sort
kihagytál belőle. Az igazság az egészben rejlik és nem a fél mondatokban.
Azt mondtad, hogy nem jelentkeztem. Először is, alpolgármesterként minden hétfőn 12 és 16 óra
között benn tartózkodtam a Hivatalban. Bejöhettél volna hozzám, ahogy sokan megtették. Minden
elérhetőségi adat fenn van a honlapon és fenn is volt. Amióta lemondtam az alpolgármesteri
posztról, minden hónap első hétfőjén bent vagyok. Platán kapu.
Ezzel kapcsolatban leírtam, hogy a Platán kaput nem kell bezárni, nem jó döntés, és mindent
megteszünk, hogy ne zárják be, és nem is lett bezárva. Szerintem is elhamarkodott ötlet volt. Erre a
kapura nincs szükség.
Scwarz Tibor közszereplő, tehát a bére nyilvános, a törvény szabályozza. Bére bruttó 550 ezer forint,
prémiumot akkor kap, ha a Felügyelő Bizottság ezt megszavazza. Az idén nem kapott.
Az autóról. A Renault-kat kénytelenek voltunk eladni, mert pénztelenség volt a Fürdőben,
vegyszereket kellett vennünk. Az Urbán úrnak a munkaszerződése úgy szól, amit nem tudunk
felbontani, hogy azzal a bizonyos terepjáróval közlekedhet. Schwarz Tibort is hasonló juttatás
megilleti. Nem béreljük, hanem lízingeljük az autóját. A bírságot a Fürdő kifizette, és Schwarz Tibor
saját pénzéből a pénztárba befizette.
A többi kérdésről. Ez egy általános megszólítás volt. Senki a saját érdeke ellen nem tesz. Ezeket a
sorokat így értettem. Az utolsó kérdésre szeretnék válaszolni. A tulajdonosi viszonyokról, hogy a
rendszer nem változott. Nagyhangú barátunk aláírt egy hitelt még az utolsó két hétben, amivel
tovább növelte a hitelállományt további 4,5 millió forinttal, így összesen 189 millió forint lett. Ebből
fejlesztés nem történt, ezt odaadta a Bédynek. Az Önkormányzatnak összesen 128 millió forint
szállítói tartozása van a Fürdő felé, mindösszesen 330 millió forint. Nem tudtunk fizetni, nem volt
miből. Mi egy fillért sem vettünk ki a Fürdőből. Ennyit a két éra közötti különbségről.
Dr. Bíró Károly jegyző: Köszönjük. Polgármester Úr szeretne reagálni.

Dr. Imri Sándor polgármester: Túl kicsi ez a város, hogy szembe álljunk egymással. A polgári
összefogás csoport a választások után jött létre, én független jelöltként lettem polgármester, és a mai
napig azt mondom, hogy én 4250 lakos polgármestere vagyok, nem csak annak a 68 %-nak, aki rám
szavazott, hiszen nekem ugyanolyan kedves az a 32%- is, aki nem rám szavazott. Nem én vagyok a
legjobb, legszebb polgármester.
Ezt a 4 évet úgy tudjuk előre vinni, és ez mindannyiunk érdeke, nem csak az enyém, ha összefogunk.
Mindenkinek helye van ebben az összefogásban, a FIDESZ-nek, az MSZP-nek, a reformátusoknak, a
katolikusnak, a virágkötőnek, a parkgondozónak, és a polgári összefogásnak is, de egynek sincs
kitüntetett szerepe.
Nagyon fontos, és arra biztatnék mindenkit, hogy kommunikáljunk egymással, mert vannak
használható ötletek mindenhol. A képviselő testülettel folyamatos vitáink vannak, de ha a többség
mást mond, elfogadom, és kiállok a többségi döntés mellett.
Demokrata vagyok, de ha a többségi döntés hosszú távon nem váltja be a reményeket, akkor
elmondom a véleményemet. Ezt minden esetben meg is fogom tenni. Az én véleményem az volt,
hogy vezérigazgatót nem úgy kell választani, hogy kiírunk egy pályázatot, hanem egy alkalmas embert
oda kell tenni, mert egy jó egzisztenciát egy okos ember nem ad fel egy bizonytalan lehetőségért,
mert még az is lehet, hogy a meglévő állását kockáztatja. Ez egy vélemény különbség volt, a képviselő
testület másképp látta.
Nekem más volt a véleményem, de én azt mondtam, hogy jöjjenek a fiatalok. Eltelt fél év, és a Város
úgy látja, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, akkor bizonyára érdemes ezen
elgondolkodni. Ha a Képviselő testület ha ennek ellenére is még mindig másképp látja, akkor az is
eredményez valamit. Ilyen értelemben én a Képviselő testületet partnernek tekintem, ők is így
gondolják, és remélem engem is annak tekintenek.
A viták, ha konstruktívak, azzal időt és pénzt nyerünk, vagyis ha a fő csapásirány előbb kristályosodik
ki. Azt gondolom, a végső céllal egyet értünk, csak az oda vezető útban tér el a véleményünk. Fontos,
hogy ki kell jelölni a jó utat.
A köz szolgálatával régóta foglalkozom, szerintem az egységben van az erő. Nem biztos hogy az a jó
út, amit én gondolok, de amit gondolok, az többnyire be szokott igazolódni, és helyes szokott lenni.
Persze nem azt jelenti, hogy én csalhatatlan vagyok. Továbbra is kérem mindenkinek az előre vivő
gondolatát, és nem csak közmeghallgatásátAmit én kaptam három kérdést, az egyik az óvodai
csoportok homogenitását kifogásolja, a másik a bérleti díjakkal kapcsolatban a Fürdőben, nem
gondolom, hogy ilyen visszásságok lennének, nyilván a Robi ezt elolvassa.
Ezeknek a fórumoknak az az előnye, hogy az ilyen mende-mondákat meg tudjuk előzni, és tervezzük,
hogy indítunk egy hírlevelet, melyben tájékoztatjuk a lakosságot, mert hát történtek itt örömteli
események, ugyanis két hete Trogírban voltunk.
Aláírtuk a testvérvárosi megállapodást és a trogiri önkormányzatnak köszönhetően Trogír, Budapest,
Prága mellett negyedik városként májusban konferenciát szervezhetünk kultúrális örökség
témakörében, várható 300 vendég. Nem egy elveszett álom talán, hogy turisztikai hatalommá
váljunk.
Dr. Bíró Károly jegyző: Horváth Úr jelentkezett, és remélem, hogy közt érdeklő kérdést fog feltenni.
Horváth Sándor: Először is elnézést kérek Robitól, mert az előbb csúnyán viselkedtem.
Döme Róberttel kezet fog.
Döme Róbert: Bennem sincs harag.
Horváth Sándor: Először is, állampolgári jogomtól fogva vagyok itt, hiszen harkányi lakos vagyok.
Másodsorban, Markovics János, aki barátjának nevez, de az utcán nem köszön. Közt érdeklő kérdés.

Kik vittek ki pénzt a Fürdőből. Az utóbbi időszak legrosszabb döntése volt, hogy Harkány ennyi
pénzért megvásárolta a Fürdőt, mert nem fogja tudni kifizetni.
Robi, te ott voltál a döntésnél, és igennel szavaztál. Nem tudtátok megindokolni, hogy miért vettétek
meg a Fürdőt. Kérdésem: ami sok embert érdekel, köztük engem is. Voltál Igazgatósági elnök, és volt
egy olyan, hogy a bérleti díjakból 30 %-ot elengedtek, még a saját feleségednek is elengedtél 900
ezer forintot. Csak ennyit szerettem volna kérdezni.
Döme Róbert: Több csúsztatás van ebben a dologban.
Menjünk vissza a történetbe. A bérleti díjakat nem én engedtem el, hanem az Igazgatóság. A
vendéglétszám folyamatosan csökkent, a bérleti díjak növekedtek. Jeleztem, ha nem lesz változtatás,
tönkre fognak menni a bérlők.
Az akkori polgármester kínjában azt mondta, hogy engedjünk el x százalékot, vagyis 70%-át kellett
csak befizetniük. Neki kicsit nagyobb volt a szociális érzékenysége. Jó pár vállalkozót érintett akkor.
Horváth Úr kiszámlázta mindenkinek a csillagos eget, sokszor nem a korrekt díj lett kiszámlázva.
Átnéztük felelősségteljesen, és az akkori megítélt mértékkel lettek mérsékelve.
Utána ez a vállalkozói réteg befizette a következő évi bérleti díjat. A te felelősségteljes viselkedésed
nem szólt erről sajnos. Többször elmondtam Bédy úrnak, hogy Te fogod megbuktatni őt.
Horváth Sándor: Nem hamis címre kellett volna küldetni a bírósági idézést.
Döme Róbert: Későn kaptuk meg, azért nem tudtunk ott lenni a tárgyaláson.
Dr. Bíró Károly jegyző: Lenne más hozzászólás is? Elég egy személytől egy hozzászólás, úgy gondolom
Dr. Vida Sándor: Nekem egyetlen egy kérdésem van a testülethez, mégpedig a környezetvédelmi
rendelet módosítását tervezik –e, a rendezvények kapcsán tervezik –e ezt a módosítást. Az én
környezetemben sok panasz van, mert két három vállalkozó üzemelteti a szabadtéri színpadot, és
nincsen szerződésük.
Van valamilyen szerződésük, és nem rendezvényszervezésre szól az engedélyük. Kérem, nézzék át ezt
a környezetvédelmi rendeletet, mielőtt megint csapdába kerülünk, hogy előre lekötik a műsort, mert
nem akarunk nekik kárt okozni.
Kérem, szabályozzák ezt úgy, hogy a lakosság nyugalmát ne zavarják, kénytelenek voltunk nyáron ezt
hallgatni, nem tudtam pihenni.
Dr. Bíró Károly jegyző: Erre Barkó Béla képviselő úr, és a kultúrcentrum intézményvezetője fog
válaszolni.
Barkó Béla: Végre én is kaptam csomagot, ügyvéd úr ismeri már a véleményemet ezzel kapcsolatban.
Ezt a szerződést a volt polgármester úr írta alá, ami lehetőséget biztosít vállalkozóknak arra, hogy
rendezvényeket tartsanak.
Megkérdőjelezem, hogy került Önhöz önkormányzati szerződés? Annyit elértünk, hogy már csak egy
hónapos rendezvénysorozat van, illetve csak három hétig szól zene a szabadtéri színpadon. Amikor
hangos a zene, meg kell keresni őket, és szólni kell, hogy halkítsák le.
Sokan részt vesznek ezeken a rendezvényeken. A TDM-mel voltunk tanulmányúton, és Hévízen
hallottuk, hogy a német vendégek helyett cseh és szlovák vendégek jönnek. El kell gondolkodni, hogy
kell-e nekünk, hogy turisták jöjjenek hozzánk.
Harkányiként hozzá tudunk-e járulni ahhoz, hogy három hétig zene szóljon a szabadtéri színpadon.
Ha hangos a zene, másnap tudunk szólni, hogy halkabbak legyenek a következő napokban. Én azt
vallom, hogy azt a három hónapot ki tudunk bírni, amikor a turista főszezon van. Érdekesen
hallgattam ezt a vitát, és úgy gondolom, hogy össze kell foni, ha van cél. Jelenleg van cél, hogy a
jelenlegi helyzetből kilábaljunk.

Vannak pozitív kezdeményezések mindannyiunk részéről. Az első félévben három pályázatot
nyújtottunk be, mindhármat elutasították forráshiányra hivatkozva, bizonyára meg kell tanulnunk jól
lobbizni.
Nyert viszont a TDM szervezet, játszótereket építhetünk, rendezvényekre is fog jutni. A Duna-Dráva
Cement is írt ki pályázatot, és nyertünk. A csapadékvíz elvezetése is megoldódik pályázati forrás útján
remélhetőleg. Aki dolgozik, követ el hibákat. A konstruktív véleményt mi is szívesen fogadjuk,
tanulunk belőle. Köszönöm.
Dr. Vida Sándor: Jól értem, hogy el akarta előlem hallgatni ezt a szerződést?
Barkó Béla: Nem, csak nem tudom, hogy ez jogszerű-e, hogy Önnél van ez a szerződés.
Dr. Vida Sándor: Úgy tudom, hogy a vállalkozóknak minden egyes produkció előtt be kellett volna
méretni a decibeleket. Kérem Önöket, hogy intézkedjenek, hogy ne ismétlődhessen meg az, ami idén
nyáron volt.

Balogh Gábor: Szeretnék elnézést kérni, én tényleg nem szerettem volna személyeskedni, csak
választ szerettem volna arra kapni, hogy tényleg ellentét van-e a polgármester és a képviselő testület
között, a sok szóbeszéd elkerülése végett.
Ha sokakat bántott, amit mondtam, akkor biztosan van valami a fül mögött.
Balogh János: Köszöntök mindenkit, gratulálok a város vezetésének. Pécsi énekes vagyok, és
szeretnék harkányi rendezvényeken énekelni. Sikeres fellépéseim vannak, imádom Máté Pétert,
sokan tehetségesnek tartanak. S
zeretnék jövőre lehetőséget kapni fellépni Harkányban. Az idén sajnos nem kaptam lehetőséget és
ezt nagyon sokan sajnálták. További sok sikert kívánok Önöknek.
Hepp Gyula: Hiányzik egy képviselő a testületből. Ha nem tudja megtisztelni Harkányt ezt a képviselő
úr, akkor legyen szíves mondjon le a mandátumáról, és akkor jöhet a következő. Hogy ki szavazott
meg kit, ki mit mondott. Hány képviselő van itt? Hat. Hánynak van érdekeltsége a Fürdőben?
Olyan tagot kell beválasztani az Igazgató Tanácsba, akinek nincs érdeke a Fürdőben, és akkor
megszünnek a problémák, hogy valaki a saját érdekeit képviseli a Fürdőben. Tessék egy új testületi
tagot küldeni az Igazgató Tanácsba.
Döme Róbert: Nincs már Igazgató tanács a Fürdőben.
Hepp Gyula: Felügyelő Bizottsága van? Benne vagy?
Döme Róbert: Benne, persze. De vállalkozásom nincs a Fürdőben, csak a feleségemnek.
Hepp Gyula: Ajjaj, Robi, vigyázz mit mondasz, itt téged mindenki ismer Harkányban.
Döme Róbert: De én nem szoktam szavazni ez ilyen ügyekben.
Hepp Gyula: De talán ha kiszállnál az ilyen ügyekből, akkor nem tudnál ilyen dolgokba beleszólni. A
másik, a vezérigazgató. Azt mondják az előző igazgatónak volt egy egészségügyi problémája. Az új
igazgatónak is ugyanaz az egészségügyi problémája van. Alkoholbeteg. El kell hajtani, és ki kell írni
egy új pályázatot.
Állítólag politikai okok miatt lett ide hozva, ezek a politikai okok megszűntek, nyugodtan lehet hozni
helyette mást. Nagyon sűrgősen. Köszönöm, ennyit akartam. Kész, ennyi.

Szemüveges hölgy: A közelmúltban többször voltam Szegeden. Baján megtelt a busz, Mórahalmon
mindenki leszállt. Kérdeztem, mondták, hogy egy csodálatos Fürdő van, és az utasok mondták, hogy
már nem Harkányba járnak, mert olyan drága, hogy nem lehet megfizetni. Közelebb is van nekik, és
csodálatos is. A harkányi fürdő olyan állapotban van, mint 20-30 évvel ezelőtt. Családoknak
megfizethetetlen ez az ár. Gondolkodnak-e abban, hogy olyan árat szabjanak, amit családok is meg
tudnak engedni maguknak. Hogy akarjuk a vendégeket ide csalogatni? Köszönöm.
Markovics János: Szeretném elmondani, hogy nekem nem volt és nem is lesz soha érdekeltségem a
Fürdőben.
Hepp Gyula: Téged nem szólítottalak meg.
Markovics János: Nem, de ezt szerettem volna elmondani. Az ár-érték arányról. Megnéztük az árakat,
ez a Fürdő nem a drága Fürdők közé tartozik, és az OEP kezelésekért sem kérünk többet, mint a többi
ilyen létesítmény. A másik a családi kedvezmény. Voltak ilyen akciók, bár hozzá tartozik, hogy az
utóbbi fejlesztés a Fürdőben 10 éves. De azon vagyunk, hogy valamilyen fejlesztést adó pszoriázist
projektet el tudjuk indítani, és az önrészt elő tudjuk teremteni. Mindannyian ezen vagyunk, és ezért
dolgozunk. Köszönöm.
Dr. Bíró Károly jegyző: Köszönöm. Van még hozzászóló? Polgármester úr jelezte, hogy szeretne
néhány szót szólni.
Dr. Imri Sándor polgármester: Szeretnék néhányra reagálni. A harmadik levelet, az utcanév táblákról
szólót oda adom a főépítészünknek, és ez el lesz intézve. Az énekes úrnak pedig sok sikert kívánok,
remélem, hogy sokak megelégedésére még sokat fog énekelni. Ügyvéd úrnak pedig annyit szeretnék
mondani, hogy a három hetet talán kibírjuk, hiszen régen is tele volt Harkány jobbnál jobb zenékkel,
és tele volt minden turistákkal. Tenkes csárdát említeném, hogy maximális szolgáltatást nyújtanak,
tehát megkapják a vendégek azt, amire vágynak, és nem sajnálják ezért a megszabott árat. Tehát én
nem abban látom a megoldást, hogy csökkentsük az árakat, hanem a szolgáltatások színvonalát
emeljük meg, így a vendégek nem fogják azt mondani, hogy sok volt az ár. Apró dolgok, hogy koszos a
WC,a z öltöző, hiányzik a zuhanyrózsa, tehát ezek apró dolgok, amik megléphetők és a vendég
mindjárt elégedettebben távozik. A dolgozók kedvességére, mosolyára a vendégek inkább fognak
emlékezni, mint a hiányzó zuhanyrózsára. Hepp Gyula elmondta a véleményét. A Vida képviselő úr
több mint fél éve nem vesz részt a testület munkájában. A törvény szerint ezt egy évig megteheti.
Dr. Vida Sándor: Még nem kaptam választ a kérdésemre, hogy tervezik-e a rendelet módosítást.
Dr. Imri Sándor polgármester: Minden egyes szabálytalan dolgot orvosolni fognak, erre a garancia a
jegyző.
Dr. Bíró Károly jegyző: A zajjal járó tevékenységek korlátozását tervezzük, de ez nem rendezvényekkel
kapcsolatban, inkább építészettel.
Lakos: Három éve benyújtott kérelmünket végre pozitívan elbírálták,a víkendtelepen kaptunk
villanyoszlopokat. Kérdésem, hogy a víkendtelepen milyen beruházásokat terveznek.
Dr. Imri Sándor: a 300 milliós pályázat a csapadékvíz elvezetést a víkendtelepen is megoldaná, hogy
ne forduljon elő az, ami a nagy esőzések kapcsán elő szokott fordulni. Az alpolgármester, és a
pályázat írók segítségével minden olyanra beadjuk pályázatunkat, ami csekély önrészt igényel.
Elmondtam a múltkor a tv-ben, hogy megcsináltunk egy 2,6 milliárdos kötvénykibocsátást, ami most
már 4 milliárdos, de ebből nem mobilizáltunk semmit.

Véleményünk szerint is buta döntés volt a Fürdő megvétele, de már nem tudunk mit csinálni. Én
minden egyes számlát látni szeretnék, és ez nem kis munka. 2007-ben kellett volna egy gazdaság
talpra állító tervet, akkor most nem itt tartanánk.
Az előző években 3-400 millióval többet költöttek, mint amennyi bevétel volt. Ezért tartunk most itt,
és ez nagyon keserves dolog lesz, és még nem lehetünk biztosak abban, hogy a csődöt elkerültük. A
kamatokat fizetjük, de a tőkét még nem tudtuk fizetni.
A jó az lenne, ha ki tudnánk termelni 2-300 millió tőke kötelezettséget is. Évente a tőke törlesztésünk
1. 034 ezer svájci frank. Ezt csak ingatlanértékesítésből, turizmusfejlesztésbő, vagy a Fürdő
tulajdonrészének értékesítésével tudjuk megoldani. Mindenki legyen ezzel tisztában.
Köszönöm, hogy megjelentek, és ha nincs több kérdés, a közmeghallgatást bezárom, és mindenkinek
kellemes ünnepeket és nagyon boldog új évet kívánok.
Döme Róbert: Még egy pillanatot kérek, itt elhangzott az, hogy a Fürdő megvásárlása nem volt jó
lépés.
Akkor ez egy lakossági igény volt, mindenki rettenetesen örült. Utána a részvényértékesítést mi
tehettük volna meg, úgy egy többségi tulajdont, hogy a döntési képeségünket megtartottuk volna,
esetleg az MVM-mel.
Ez akkor egy jó döntés volt, tovább kellett volna lépnünk. Köszönöm.
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