JEGYZŐKÖNYV

Készült: Harkány Város Önkormányzat 2010. december 16-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel megtartott KÖZMEGHALLGATÁSRÓL.
A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterme.
Jelen vannak: Képviselő-testület jelenléti ív szerint + lakosság kb. 180 fő.
Dr.Imri Sándor polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait.
Megállapítom, hogy a 7 testületi tagból 7 fő jelen van.

Nagy tisztelettel köszöntök minden megjelent polgárunkat!
A két hónapos tevékenységünkről bár valami jó hírrel is szolgálhatnék. Törvényi
kötelezettségünknek teszünk most eleget, hiszen a képviselő-testületnek közmeghallgatást kell
tartani minden évben.
Ez most képviselő-testületi ülésnek minősül, így a formai szokásainknak megfelelően
jegyzőkönyvet kell vezetni és két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanuk.
Javaslom Barkó Béla és Krutek Norbert képviselőket.
A képviselő-testület egyhangú szavazással jóváhagyja.
Közmeghallgatás módján is változtatni szeretnék, mint sok minden máson. Így ezután a
közmeghallgatáson, nem kívánok sokat beszélni amit a „köz” meghallgat, hanem ezen a
fórumon a lakosság is elmondhatja véleményét, kritikai észrevételt tehet, építő szándékú
észrevétellel élhet a képviselő-testület felé.
Röviden szeretnék tájékoztatás adni, erről az alig két hónapos tevékenységünkről, az
önkormányzat helyzetéről, utána szót adnék a képviselő-testület tagjainak, majd a lakosság
felé információkkal szolgálni és a közmeghallgatás záró akkordjaként a lakosság kérdéseire
válaszolnánk.
Tisztelt Jelenlévők!
Mivel nyilvánossá tettük tevékenységünket, a testületi üléseken szép számban, nagy
érdeklődéssel vesznek részt amit örömmel tapasztalunk.
Az önkormányzat egy éve csőd közeli helyzetben van, amennyiben törvényesen járnánk el,
akkor vagy
a képviselő-testületnek, vagy a polgármesternek kötelessége lenne az
adósságrendezési eljárást megindítsa. A törvény úgy rendelkezik, hogy ha 90 napon túli
kifizetetlen számlái vannak az önkormányzatnak, akkor kötelessége ezt megtenni. Ezt nem
szeretnénk megtenni, mivel ennek negatív hatása lenne, még a turisták is rossz szájízzel
gondolnának Harkányra.
Az eddigi hitelezőink, beszállítóink nem kapnák meg a jogos járandóságukat, illetve
csődegyezséget kellene kötniük, melyet Szigetvár példájából tudunk, hogy sokan csak a felét
kapták meg jogos követélésüknek. Így aztán naponta több hitelezővel kötünk egyezséget pl.
az E.on tartozás miatt kell menni Budapestre és közjegyző előtt kell átütemezni az 53 milliós
tartozás kifizetését. Ez 6 részletben kerül majd kifizetésre januártól kezdve 8,5-9 millió
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forintos havi összegben. Így is nagy terhet ró ránk, mikor a dolgozók fizetése is nehézségbe
ütközik, de ma megkapták bérüket és karácsonyra tudnak vásárolni.
A csőd elkerülésére minél előbb befektetőket szeretnénk találni a szépszámú ingatlanaik
valamelyikére, illetve a fürdő tulajdonrészének a kisebbségi értékesítésére. A többségi
tulajdon - mi is úgy gondoljuk - maradjon meg az önkormányzatnál! Tehát tartsuk meg a
fürdő többségi tulajdonát amíg nem kényszerít ránk valami külső erő másfajta akaratot.
Harkány országos hír lett, hogy négytagú család közel 5 millió forintos tartozással rendelkezik
lakosságarányosan, ha szétosztanánk. Az 5 millió forint volt annak az ára, hogy jóléti
juttatásokkal, intézkedésekkel szeretetet szerezzen magának az előző vezetés.
Nem volt a városban szemétszállítási díj, nem volt kommunális adó és apró-cseprő
juttatásokkal sikerült hitelből családonként 5 millió forintot felhalmozni.
Máshol 50 %-os munkanélküliség mellett 8-10 eFt kommunális adót fizetnek. Mindenhol
fizetnek szemétszállítási díjat.
Sajnos ránk hárult ez a nehéz feladat, hogy ebben a helyzetben olyan népszerűtlen
intézkedéseket is meg kell hoznunk, ami a kilábalás felé jelent valamiféle elmozdulást. Tehát
megszigorító intézkedéseket kell hozni, valamekkora mértékű adóemelést. Ez annyit jelent,
hogy terveink közül kénytelenek vagyunk bevezetni a lakosság számára is kb. 10 eFt-os
kommunális adót, ennek ellentételezése bizonyos fokig a Tenkesvíz Kft.-vel való
megállapodás, hogy ne legyen vízdíj emelés, egy családnál 10 %-os vízdíj emelés kb. 10 eFtot jelentene.
A vállalkozók számára sem lesz jó hír, hogy az iparűzési adót 1,6 %-ról 2 %-ra emeljük, ami
0,25 %-os emelés. A város számára a 0,25 %-os emelés 15-20 millió forint bevétel
növekedést fog jelenteni. Ugyanennyi lenne a kommunális adóból.
A víkendtelepen az állandó lakosok, akik életvitel szerűen ott laknak – akiknek a kampány
ideje alatt megígértük – azoknak személyenként 15 m2 után ne keljen adó fizetni, de az
építmény maximum fele adómentes. Ez nem jelenti azt, hogy ha 70 m2-es ingatlanban 5 fő
lakik, akkor nem kell fizetni, a fele 35 m2 akkor is adóköteles. Ez 20-30 eFt kedvezményt
jelent az ott élő családoknak. Ez méltányolandó! Viszont az ott lakók kb. 300-an részesülnek
ebből, ez kb. 4 millió bevétel kiesést jelent a városnak.
Hatékonyabban szeretnénk az idegenforgalmi adót behajtani, annál is inkább, mert jövőre a
kormány az 1 Ft helyett, 1,5 Ft-ot fog mellétenni minden egyes forinthoz. Így 2,5 Ft-tal
károsítja meg a város büdzséjét aki nem fizet. Szeretnénk a szállásadókat felhívni arra, hogy
nem az ő adójuk, nem ők fizetik, ők csak közvetítők. Ezt az idelátogató vendégek fizetik, amit
jövőre nem kívánunk felemelni, pontosan azért – mert ennek az az üzenete – hogy a turizmust
szeretnénk fellendíteni és nem adóemeléssel próbáljuk az ide látogatókat ellehetetleníteni.
Ez a kilábalás egyik oldala, hogy a bevételeket növelni kívánjuk egyrészt ily módon is,
másrészt oly módon, hogy a kiadásokat kénytelenek vagyunk lefaragni. A megszüntetett
szerződések megbízási díjai, ha összeadódnának akkor ez is 5 milliós megtakarítást jelentene.
Viszont az idei költségvetés tárgyalásakor felmerül: a létszám leépítések végkielégítéssel és
felmentési idővel is járnak, az igazi eredménye ennek is csak fél év múlva érvényesül.
Oktatás ügyben később lépünk. Úgy fogom előterjeszteni a költségvetést, hogy minimum 10
%-al - a mostani számok 10 %-al - való csökkentése. Ez átlagot jelent, vannak intézmények
ahol 60-80 %-os költségmegtakarítás is elérhető. Van olyan intézmény, ahol alig lehet
spórolni, gondolok itt az óvodára, ahol a csoportok maximális létszámmal vannak, ott nem
lehet csoportot megszüntetni.
Számos más területen is gondolunk arra, hogy racionalizáljuk. Nem biztos, hogy két
konyhának kell főzni a két oktatási intézménynek. Az sem biztos, hogy két oktatási
intézménynek kell működnie, ezen kívül az általános iskolában van a zeneiskola és a 6
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osztályos gimnázium, tehát ezeket át kell gondolnunk. Esetleg kiszervezésre is gondoltunk, de
mindent az ésszerűség, a racionalitás és a működőképesség határáig. Ezt a helyzet hozta,
amire mi rákényszerülünk és ebben a helyzetben sajnos a két-három év múlva bekövetkező
jobblétünk érdekében meg kell hoznunk ezeket az áldozatokat.
Nem látok más kiutat! Nincs is más kiút!
Megértésüket és együttműködésüket kérem, mert másképpen nem fog menni. Nagyon
humánusan fogunk eljárni, elsősorban nem a harkányi dolgozóktól fogunk megválni. A
nyugdíjasoknak megköszönjük az áldozatos munkájukat, vannak akik gyereket nevelnek,
apák, anyák nem fognak munka nélkül maradni, ezeket figyelembevételével tesszük meg az
átszervezést.
Vannak olyan területek, ahol új foglalkoztatás van és vannak olyan területek, ahol
átcsoportosítással meg lehet menteni a munkahelyeket. Gondolok itt a nagy parkoló
üzemeltetésére, aki 10 mFt-tal tartozik, amit két három éven keresztül elfelejtett fizetni. A
tartozás első éveiben kellett volna lépni és felmondani a bérleti szerződést, úgy nem
halmozódott volna fel ennyi tartozás.
A kintlévőségeinket kőkeményen, kérlelhetetlenül behajtjuk, aki tartozik az fizesse meg, ne
akarja az adótartozását mondvacsinált munkával, vagy valamiféle telekügylettel
ellentételezni. Adófizetésből él a város, a város alkalmazottai csakl kötelessége behajtani, mi
pedig a kényszerintézkedéseket megtesszük annak érdekében, hogy a város működőképes
legyen.
Ez nem egy bíztató jövő, de ez csak rövidtávon kellemetlen, hiszen Harkánynak óriási
lehetőségei vannak, bele sem mentünk volna ebbe a feladatba, ha megoldhatatlannak
gondoltuk volna. Mi a megoldást szeretnénk 1-2 éven belül előteremteni, a megoldásra
pontosan a harkányi fürdő, a harkányi emberek kreativitása, együttműködése bizakodásra ad
okot.
A Gyógyfürdő Zrt.-nél is megkezdtünk egyfajta ésszerűsítést, racionalizációt, szervezeti
átalakítást. A fürdőnek új könyvvizsgálója van, a hivatalnak új ügyvédje van, ezek apró, de
lényeges dolgok. Egyrészt a szakmaiság biztosítása, másrészt pedig egy másfajta szemléletet
képviselő vezetőváltást is tervezünk a fürdőnél. Kiírtuk az új vezérigazgatói pályázatot, tehát
a gyógyfürdőnél is szeretnénk elindítani valamit, ami a mostani helyzetnél lényegesen jobb.
A jelenlegi helyzetről most nem kívánok részletesen beszélni, erre egy lakossági fórumot
fogunk tartani, ha feláll az új vezetés és a régi működés értékelve lesz. Ezt halasszuk egy
január-februári időpontra akkor, amikor a költségvetést is fogjuk tárgyalni, nem
közmeghallgatás formájában, hanem lakossági fórumként.
Arra kérem Önöket, hogy fogadják bizalommal és jó szándékkal a képviselő-testület
döntéseit. A kezdeti nehézségek után én azt hiszem, hogy két év múlva nem ilyen lehajtott
fejjel és kicsit szomorúan fogjuk a karácsonyt kezdeni és ünnepelni.
Köszönöm, hogy meghallgattak! Átadom a szót! Várjuk a kérdéseket!
A kérdések közérdekűek legyenek, a személyes kérdéseiket a hivatalban megtehetik nálam
minden hónap első szerda délutánján.
Markovics János alpolgármester urat minden hónap első hétfő délutánján kereshetik
meg.
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Kérdések, hozzászólások:

Németh Istvánné: A Szociális Otthon helyzetéről szeretnék érdeklődni!
Dr.Imri Sándor polgármester: Tárgyalásokat kezdtünk a Siklósi Többcélú Kistérségi
Társulással azért, mert a Szociális Otthonra is, mint minden más egyéb tevékenységre
Kistérségi normatíva támogatás volt. A mostani normatíván felül a Kistérség plusz normatívát
kapott, ezért gazdaságosabban tudta működtetni, mint pl. a Siklósi Szociális Otthon, amihez
Siklós Városának a 160 fő ellátottra egyetlen egy fillért nem kellett hozzáadni. Ezt kellett
volna megtenni három évvel ezelőtt Harkánynak is, pontosan 100 millió forinttal több lenne a
kasszában. A szoc. otthon kb. 30 millió forintot költött a normatíván felül. A létesítmény
telephelyként csatlakozott volna, erről csak múlt időben beszélhetünk, mert a jövő évben nem
jár a kiegészítő normatíva, ebben az esetben felesleges átadni. Az otthonban 35 ellátott között
találtak volna 10 olyan személyt, aki állapotánál fogva demens ellátásra szorul, ezért plusz
normatívát kaphatott volna. Másrészt a 34 ellátottra 29 dolgozó luxus, ezt 16 fővel gondolták
volna megoldani a jövőben. A Szocilális Otthonban nagy pénzek mennek el fölöslegesen. A
vezetőség felelőssége lett volna, hogy plusz normatívákhoz juttatta volna a várost, valamint
gazdaságosan és racionálisan működtette volna, ezt nem tette meg, így kénytelenek leszünk
mi megtenni.
Németh Istvánné: Úgy halottam, hogy el akarják adni a Szociális Otthon épületét?
Dr.Imri Sándor polgármester: Olyan szándékunk nincs, hogy bárki feje fölül eladjuk a
tetőt, de mindenre nyitottak vagyunk. Gondolok arra, hogy ahol most a Polgármesteri Hivatal
székel, az 25 szobás panzió. Az otthon a város egyetlen patinás épülete. Egy csere gondolata
mindenkinek jó lenne! Amennyiben befektető meg szeretné vásárolni, akkor ettől egy jobb
helyen lévő szoc.otthonnal váltanánk ki.
Fridrich Károly: A város jelenlegi helyzetéért kik lehetnek a felelősök?
Dr Imri Sándor polgármester: 2010-ben, a XXI. században mindenhol a lakosság adót,
hulladékszállítási díjat fizet, de nem ilyen lassú ütemben, ahogy itt. Közben az önkormányzat
a KVG-vel alkudozik. Jobb helyen úgy működik, hogy negyed évente megkapják a csekket a
számlával együtt és a szolgáltató a lakossággal van szerződéses jogviszonyban.
Az, hogy kommunális adót kell fizetni az most fájdalmas. Ahol szolgáltatás van, ott
természetes, hogy fizetni kell. A felelősök ott vannak, hogy a nyakunkba varrtak közel 4,5
milliárdos adósságot, politikai felelősség már megvolt, hiszen önök döntöttek, és annak az az
ára, hogy most nem Bédy István a polgármester.
Január 15-re lesz kész az átvilágítás, amit az átvilágító olyan minőségben végez, mint
igazságügyi szakértő. Úgy döntöttünk, hogy még nem kezdeményezünk semmilyen eljárást,
megvárjuk ezt a csomagot, akkor dönt a képviselő-testület arról, mi lesz a következő lépés.
Az átvilágítás eredményét közzé fogjuk tenni, mint a napokban elkészült számvevői jelentést
is.
Keszthelyi Gábor: Én is harkányi lakos vagyok, de nem itt dolgozom. Számomra
villámcsapás volt a hatalmas adósság tömeg és a csődhelyzet.
A kérdés arra irányult, hogy ezért kik a felelősek. Szerintem olyan választ vártunk, hogy a
polgármester, a pénzügyi osztályvezető, az eddigi képviselők, akik elfogadták tavaly a
költségvetést, amin tökéletesen látszik, hogy baj van.

5
Kíváncsi leszek, hogy milyen 2011. évi költségvetést tudnak összeállítani. Gratulálok
azoknak a képviselőknek, akik jóváhagyták a fürdő vételét, amit megvettek a Megyei
Önkormányzattól. Szomorú, hogy senki sem kérdezte meg, hogy fogják kifizetni a kölcsönt,
itt kellene keresni a felelősöket!
Tudjuk, hogy Harkány a méretéhez és lehetőségéhez képest legalább kétszer akkora szoc.,
egészségügyi és mindenféle rendszerrel rendelkezik, és itt hány ember dolgozik feleslegesen
iskolában, óvodában és sportcsarnokban. A vállalkozókat hol és hogyan segítették? Milyen
tervei voltak a városnak, ezeket a képviselők hogyan patronálták? Vezetők, osztályvezetők,
ellenőrök voltak az önkormányzatnál, hogy történhetett ilyen helyzet? Nem vagyok büszke,
hogy harkányi vagyok!
Két megoldás van, az egyik az, hogy a város eladja a fürdőnek 45 %-át, ha még van, aki ezt
megvásárolja. Különben nem látom az első negyedév adósságának a rendezését.
Létszámcsökkentés, adóbevétel kevés.
Kíváncsi vagyok, hogy 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban mekkora kölcsönt és kamatot kell
fizetni és ezt miből fogja fizetni a város. Jelenleg telket nem lehet eladni. Ha nincs befektető a
fürdőbe akkor csőd lesz..
A felelősöket név szerint is meg kellene nevezni.
Köszönöm!

Markovics János alpolgármester: Nagyon röviden szeretnék válaszolni az előző kérdésre.
Finoman fogalmazott Polgármester Úr, a szavak között aki akarta, értette. Tehát nem az a
kérdés, hogy Bédy István ellen eljárást kezdeményezünk-e, hanem az a kérdés, hogy ki ellen
még? Ennek még nem jött el az ideje, hogy ezt meg tudjuk mondani.
Nem egyedül követte el, azt amit elkövetett Bédy István. Nincs kétségünk, hogy mit fogunk
tenni ellene, az a kérdés, hogy ki sorakozik még mögötte.
A telkekkel kapcsolatban annyit, hogy az a lista ami az interneten is olvasható, hogy mit
mennyiért kínálunk eladni, az nyilvánvalóan nevetséges, illetve egy átgondolt stratégia része
volt, mert szerintem Bédy István nem is akarta eladni.
Egy másfajta ingatlan portfoliót állítunk össze és próbálunk ebből értékesíteni.
Imri Sándor polgármester: Egyetértek a felszólalóval, hogy a visszafizetések a következő
években nagy problémát fognak jelenteni. A jövő évi fizetési kötelezettségeink
horrorisztikusak. Március elején fog beindulni a hiteltőke és kamat törlesztése, mert eddig
csak kamatot fizettünk. 1000 svájci frank a féléves összeg törlesztése ami mostani áron
számítva 110-120 millió forint + kamat. Ez csak a 14 milliós svájci frank törlesztése.
Ezen kívül még 60 millió forintot kell lenni a Szigetvári Takarékszövetkezetnek letenni,
valamint a jövő évben lejár a 280 millió Ft-os Erste hitelünk, ezt is elköltöttük és nem lett
kifizetve. A jövő évet csak úgy lehet túlélni, ha a befektető jön és pénzhez jutunk, mert hitelt
már nem kapunk, és a visszafizetés lehetőségét sem látjuk.
A csőd is egy alternatíva, a csődbiztos azt fogja csinálni, hogy 60 napos moratóriumot hirdet a
hitelezők számára, aki jelentkezik az megkapja a pénzét, vagy annak egy részét.
Átütemezi a hitelállományunkat, egyezséget köt a beszállítókkal és bankokkal is, így tiszta
lappal indulhat újra az önkormányzat. Ennek ez a pozitív oldala, a negatív oldala, hogy
elveszítjük a bankok, befektetők és az idelátogató turisták bizalmát.
Ezt tudom mondani a jövőre nézve, hogy a racionalizációból meg fogunk legalább 100 millió
forintot spórolni, az adóbevételekből (szigorból és emelésből) szintén 70-80 millió forintot,
ami arra lesz elegendő, hogy a 2011-es működéshez nem kell újra hiteleket felvenni.
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A kifizetések teljesítésére csak az ingatlanvagyon mobilizálásával és a fürdő tulajdonrészének
valamilyen százalékban történő értékesítésével képzelhetők el. Eddig a fürdőhöz nagyon
ragaszkodtunk, de ez nem volt jó, mert a válság előtt jobban lehetett volna befektetőt találni.
Dr.Vida Ernő képviselő: Pár gondolatot szeretnék hozzátenni, hogy az átvilágító cég
dolgozik. Vezetője néhány gondolatot elmondott. Van egy kettősség a mai helyzetben
mégpedig az, hogy van közel 5 milliárdos hiánya a városnak, vagyonban jelentős potenciája
van. Az össz. vagyon kb. 15 milliárd forint és ehhez még hozzájön a vízvételi jog,ami 5-7
milliárdot ér.
Rövidtávon nagyon nagy problémát jelent a hitelállomány, annak a kezelése: a vagyont
megfelelő kontroll mellett értékesítenénk, a hitelállomány kezelhetővé válik. Erre eddig
semmiféle koncepció nem volt.
A városnak és fürdőnek legyen egy közösen felépített stratégiája, amellyel meg lehet keresni
egyrészt a keresletet, milyen lehetőségek vannak új piac felé nyitni, ami már szóba is jött pl.
Skandináv államok, Oroszország.
Tehát rövidtávon kell nagyon gyorsan kezelni a problémákat.
A felelősség kérdése – nyilvánvaló ekkora hiányt nem lehet ártatlanul összehozni. Az
átvilágító úgy fogalmazta meg, hogy ilyen szétzilált önkormányzatot nem látott, annak
ismeretében mondta, hogy Magyarországon rengeteg önkormányzatot világítottak át és
válságkezelő stratégiát állítottak fel, mellyel több önkormányzatot segítettek ki a csődből.
Pillanatnyilag annyit látunk, hogy itt semmi nem stimmel és papírhalmazokat gyártottak.
Nyilvánvalóan a konkrét felelősség megállapítása akkor várható, ha a vizsgálat befejeződött
és láthatóvá válik, hogy ki milyen mértékben vett részt.
Az átvilágító cég, mint igazságügyi szakértő meg fogja tenni az indítványokat a megfelelő
eljárások megtételére.
Donáczi Károly: A Harka táncegyüttes vezetője vagyok. Kultúráról van szó. Sokan nem is
tudják, hogy valójában a Harka néptánc együttes mi is itt Harkányban. Soha nem került nagy
terítékre.
Kilenc éve a Harka művészeti körön belül alakult azzal a szándékkal 2001. áprilisában, hogy
a Harkányi Művelődési Házban táncoljon és Harkánynak kulturális tevékenységet biztosítson.
A Művelődési Házban akkor már működött egy gyermekekkel foglalkozó néptánc szakkör,
amit egy pécsi tanítónő vezetett. Akkor kaptam meghívást a tanítónőtől és Vanyúr Sándor
akkori megbízott szervező kérésére.
Az első bemutatóra egy hónap múlva, négy próba után került sor.
A táncbemutatókra a Harkányi Önkormányzat biztosította a fellépő ruhákat, a parkett cipőket
saját pénzből vásárolták.
2002-ben Vanyúr Sándorral kialakítottuk az együttes művészeti koncepcióját, meghatároztuk
a feladatait, amely a mai napig meghatározza az együttes munkáját, melynek célja
hagyományteremtés, művelődés, szórakozás, szórakoztatás és a néptánc megismertetése.
Most a hagyományteremtésről szeretnék beszélni, mert nem voltak hagyományai, mi
teremtettünk hagyományokat, ilyen a Harkanap, Ördögűző nap, Májusfa állítás, Májusfa
kitáncolás, Fürdőfesztiválon, Szüreti Fesztiválon néptánc bemutató, Szüreti menettánc. Ezek
a rendezvényeken már hagyománnyá váltak. A Harka néptánc együttes minden évben műsort
ad.
Rendszeresen meghívást kap az együttes a Kopácsi Halásznapra, a Péterrévei
Böllérversenyre, járunk Szlovákiába fellépni, Erdélybe néptánc táborba. Előadást tartottunk
Siklóson, Beremenden, Csarnótán, a Tenkes Csárdában és Harkány különböző szállodáiban.
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2009-ben részt vettünk első Baranyai Felnőtt Néptánc Fesztiválján Komlón, ahol a zsűri
dicséretben részesített bennünket.
Kilenc év alatt 108 előadást adtunk a néptánc együttessel. Ez idő alatt 60 ember táncolt az
együttesben, jelenlegi létszám 22 nő és 10 férfi. Ekkora településen mint Harkány, igen nagy
létszám. Jelenlegi műsorunk 10 számból áll.
Nem sikerült megvalósítani, hogy az iskolával közösen létrehozzuk a Harka néptánc
utánpótlását. Ehhez természetesen az iskola kapcsolattartása, megfelelő oktató alkalmazása az
iskolában és ehhez anyagi forrás biztosítása szükséges. Ezzel az együttműködéssel
hosszútávon megvalósulhat a város számára egy előnyös kulturális bázis, amely az
idegenforgalmi igényt kiszolgálná és képviselné az Európari szintű fürdőváros kultúráját.
Még beszélnék a pénzről, ugyanis a következő évi tervet még nem készítettük el, várom az
önkormányzat vezetőinek döntését, hogy tudunk tovább működni.
Pár összeget mondanék: vezetői díjazás 650.000 Ft, elmarad koreográfiai díjak kifizetése
mert ez is pénzbe kerül, és a jogdíjak.
Zenekar alkalmazási díjazással, ami 3 alkalommal szükséges volt fellépésünkhöz, ez volt,
240.000 Ft.
A ruhatár bővítése amivel utolérjük önmagunkat 9 év alatt, mert az önkormányzattól egyszer
kaptunk fellépő ruhákat, akkor ez nagy pénz volt, mert 18 lányt kellett öltöztetni. Tudni kell,
hogy a ruha nem kerül többe, mint magánembernek egy jó minőségű öltöny kb. 100.000 Ft.
Ahhoz, hogy utolérje magát az együttes 1.912.200 Ft-ra szükséges!
Szeretnék még beszélni a Harka név eredetéről, azt a leányt hívták Harkának akit a legenda
szerint az ördög szeretett volna elvinni. Van a Harka Művészeti Kör, ami most nem működik,
van a Harka Népdal Kör és a Harka Néptánc Együttes. Ezt össze szokták keverni, de ez két
külön dolog. Volt olyan műsor amit közösen csináltunk és ez működött is egészen 2005-ig.
2005-ben csináltunk egy önálló műsort a színpadon március 15-én. Szomorú, hogy az
együttes soha nem kapott felkérést az önkormányzat részéről műsor készítésre. Sem terveket
nem kértek, sem pénzt nem ajánlottak föl. Tehát amit csináltunk műsort – a Szüreti
Fesztiválon rendszeresen felléptünk – ezekre sem kaptunk pénzt. El lett felejtve, hogy mi
valamit is csináltunk Harkányban.
Kérdés az volt, hogy mennyi pénzt költ el az együttes, amire szerződése van az
önkormányzattal, az átlagban 600.000 Ft bruttó. Ez 9 év alatt nem emelkedett soha, ez a
tiszteletdíjam.
Ezt a tájékoztatót azért mondtam el, hogy a Harka tánccsoportban van 32 ember aki nem
önhatalmúlag táncol, hanem azért mert a város kulturális programjait szeretné gazdagítani.
Az önkormányzattól 9 év alatt nem jött hozzám senki, hogy megkérdezze azt, hogy mit is
csinálunk. Beszámolót eddig senkinek sem tudtam tartani, vagy elmondani, hogy a pénzeket
mire kérjük. Amit kérünk az az összeg elengedhetetlen ahhoz, hogy Harkány városának
legyen kulturális együttese.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Dr.Imri Sándor polgármester: Köszönjük a beszámolót!
Barkó Béla képviselő: Szeretettel várunk mindenkit, aki hasonló bemutatkozást, beszámolót
szeretne mondani a Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Oktatási Bizottság üléseire. A
bizottsági ülések nyilvánosak, melyek a harkány.hu oldalon kerülnek meghirdetésre. Kérem
Önöket kísérjék figyelemmel a város önkormányzatának honlapját.
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Hallottuk, hogy mennyi kiadása van a tánccsoportnak. A meghívott csoportok is kérnek
fellépési díjat, bízunk benne, hogy a költségvetésünk bevételi oldalán is szerepel, majd
ugyanennyi összeg, hogy ezeket finanszírozni tudjuk. Az önkormányzat megoldja azon
problémáit, hogy a művelődéi házban nem fogják kikapcsolni a villanyt a vizet és a gázt,
akkor marad hely igényeket teremteni. A következő fázisban lehet támogatásokat kérni.
Kérdéseket szeretnénk hallani!
Rózsa utcai lakos: Kérelmet nyújtottunk be, a Rózsa Ferenc utca alsó részén három
villanyoszlop elhelyezésére. A mai napig nem történt semmi. Már 2 villanyoszloppal is
megelégednénk, csak történjen valami! Eddig türelmesen vártunk.
Aláírást gyűjtöttünk az építményadó elengedésére, mivel a Rózsa utca felső részén nem kell
fizetni, az alsó része pedig üdülő övezet, ott fizetni kell. Nem értem, hogy egy utcát hogyan
lehet szétválasztani. Erre nem kaptunk választ!
A másik probléma a hó eltakarítás.
Nem mindenki rendelkezik kábel TV-vel, az nem értesül a nyilvános ülésekről.
Dr.Imri Sándor polgármester: Az önkormányzatnak elsősorban a villanyáramot kell
kifizetni, csak utána beszélhetünk villanyoszlopok állításáról, addig is türelmet kérünk.
A Rózsa utca alsó része a nyaralótelephez tartozik, és a nyaralótelepen élőknek ígéretet
tettünk, hogy mérsékeljük az adózásukat.
Fontossági sorrendet fogunk állítani. A Harka is fontos de nem tudjuk miből kifizetni, ha
nincs villany, nincs fűtés, akkor tánc sincs. Következetesek akarunk marni!
Keszthelyi Gábor: A Harka beszámolója egy segélykiáltás volt.
Civil szervezetek működéséről szeretnék hallani és Siklós – Harkány – Villány
önkormányzatok összefogásáról.
A fürdő és az önkormányzat a következő időszakban, hogyan fogja egymást segíteni? Csődöt
az önkormányzat nem jelenthet, mert akkor csak a kötelező feladatok maradhatnak meg, itt
gondolok a 6 osztályos gimnáziumra, a zeneiskolára.
Dr.Imri Sándor polgármester: Siklós –Harkány-Villány és még Beremend településekkel
egyedülálló turisztikai attrakció lesz. A négy település rendezvényeit össze fogja egyeztetni,
hogy ne legyenek átfedések. A műsorok szervezése kemény marketing feladat, melyet a TDM
bevonásával látnánk el. Tájékoztatásul mondom, hogy a TDM pályázaton 50 millió forintot
nyert.
A fürdő és önkormányzat kapcsolatát a jövőben úgy tudom elképzelni, hogy a fürdőből
pénzeket nem fogunk kivonni, hagyjuk élni, gazdálkodni és működni, hogy minél több
vendég legyen, mert az jó a városnak. Ha a fürdő jól működik és több vendég jön ide, akkor a
szállodákban, panziókban és magánszálláshelyeken is több vendég lesz és ebből az
önkormányzatnak több lesz az adóbevétele.
A kulturális és sportközpontot össze fogjuk vonni. A város gyógyturizmusa mellett
edzőtáborozásokat szerveznénk, melyből a szállodáknak és panzióknak bevétele lenne, így a
városnak is. A borturizmus fejlesztési lehetőségét is végig kell gondolni, mert itt is vannak jó
borok.
A kerékpárutat bővítenénk a szomszédos Horvátországon túlra Nasicéig.
Döme Róbert képviselő:
A civil szervezetekről szeretnék pár gondolatot mondani.
megalakult
a Polgári Összefogás Harkányért Egyesület. További
Harkányban 30 fővel
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csatlakozást szívesen fogadjuk.
egyesületünk adta ki.

A Harkányi újságot, ami új formában jelent meg

Koller László: Donáci úr véleményéhez én is csatlakoznék, mert elkerülhetetlen a kultúra
kérdése, Harkányban a rendezvényeken fontos, hogy a Harka néptánccsoport ott legyen.
2007-ben megszűnt a Harkány és Sellye közötti vasút járat. Most lehetőség lenne arra, hogy
ismét üzembe helyezzék Villány és Harkány közötti vasút szakaszt. A visszaállítás kb. 16
millió forintba kerülne a leszerelt sorompók, jelzőlámpák, stb. visszaállítása. Véleményem
szerint ez nagyon fontos lenne Harkány szempontjából. A vasút helyreállítása a közút
kiegyenlítője lenne.
Ismételten vissza kell térnem arra, hogy megengedhetetlen Harkány város központjában a
„kutyamenhely”. Mellette cukrászda van, a fürdő egyik bejárata és ott ugrál a sok kutya.
Kérem a Polgármester urat, hogy ezt a „kutya” kérdést minél előbb próbálja megoldani!
Dr.Imri Sándor polgármester: Valójában a Kossuth Lajos utcában lévő kutyatartás akut
probléma, ezt rövid időn belül meg fogjuk oldani. Az önkormányzatnak van állattartási
rendelete, ami ezt nem teszi lehetővé. Ott kezdődik a probléma, hogy a Pécsi Misina
Kutyamenhely már nem fogadja a kóborkutyákat, nekünk pedig tavaszig valamilyen
megoldást kell keresnünk.
Úgy gondoltuk, hogy Harkányban a kutyákat azonosítóval fogjuk ellátni és így nyomon
követhető, hogy kinek a kutyája.
A Villány és Harkány közötti vasútvonal visszaállítása ipartelepítő tényező lehet a,
személyszállítás nem számottevő.
Az önkormányzat amíg lehet, addig nem jelent csődöt, mert abban az esetben csak a kötelező
feladatok ellátása maradna, ha valaki más jelenti be, akkor nem biztos, hogy megkapja a
tartozását, mert sorban állás következik.
Vasas Csaba: Szeretném megkérdeni, hogy az idegenforgalmi adó beszedés hatékonyságával
kapcsolatban van-e valami elképzelés?
A Sportcsarnok 15-20 millió forintos veszteséggel működött és 10 évig a büfé is működött
mellette.
A Harka néptánccsoport szép színvonalas műsorokat csinál, amelyet az önkormányzatnak
meg kell becsülni, a lehetőségéhez képest segíteni.
Szefcsik Lajosné: A Szent István utcában lakom és olyan problémám van, hogy a
kutyatartók az utcán sétáltatják kutyáikat és azok ürüléke ott marad. Úgy gondolom, aki
kutyát tart, az tartsa az udvarában!
A másik probléma az utcában az autóparkolás, hogy van aki nem tud az udvarába bemenni a
parkoló autók miatt.
Balogh Dezső: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Sportcsarnok közvetlen közelében
romos ház van, amit véleményem szerint le kellene bontani, ez az un. volt pásztorház.
Úgy tudom, hogy a kutyatelepre van regionális terv, ezt meg kell nézni és oda kellene a
harkányi kutyatelepet áthelyezni.
A vasútvonal ismételt működésével kapcsolatban jó lenne az, ha nem csak Harkányig, hanem
Sellyéig közlekedne.
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Koller László: A vasút visszaállítása három szakaszból áll, a Harkányig való közlekedés az
első szakaszban lenne kialakítva. Tervek szerint a visszaállítás egészen Középrigócig is
megvalósulhat.
Dr.Imri Sándor polgármester: A drávaszerdahelyi polgármesterrel felvesszük a kapcsolatot,
hogy tartozásukból egy kutyamenhely létesítéséhez segítsék hozzá a harkányi
önkormányzatot.
A Petőfi utcai romos házról tudunk és már kiadtam az utasítást annak lebontására, csak az a
probléma, hogy az épület hátsó részében még laknak és az áramot ezen az épületen keresztül
kapják. Bontás előtt ezt ki kell váltani.
Az IFÁ-val kapcsolatban a szállásadóknak szigorúan be kell fizetni az adót, mivel azt a
vendég már megfizette, azt tovább kell adni az önkormányzatnak!
Barkó Béla képviselő: Az önkormányzat nem csak a Harkának, senkinek sem tud pénzt
adni, ezt tudomásul kell venni!
A harkányi gyerekeknek a mikuláscsomaghoz úgy adták össze a pénzt.
A sportcsarnoknál a bevételi forrásokat, a büfét az átvilágító cég meg fogja vizsgálni
Egy harkányi lakos: Szeretném jelezni, hogy a nyaralótelepen a hó eltakarítás nincs
megoldva.
Dr.Imri Sándor polgármester: Szerencsére még nincs hó, de a hóekék működését
biztosítani fogjuk. Kérném, hogy a havat mindenki takarítsa el a háza előtt!
Itt szeretném elmondani, hogy a Városgondnokság vezetője Batik Imre, a Sportcsarnok
vezetője pedig Barkó Béla. Az önkormányzatnak új könyvvizsgálója és új ügyvédje van. A
folyamat elindult.
Havas Ferenc: Szeretném megkérdeni, hogy a társközségek mennyivel tartoznak?
A sok esőzés miatt Harkányban magas a belvíz és ezért nagyon fontos lenne a Lanka csatorna
tisztítása.
Dr.Imri Sándor polgármester: Tervezzük a Lanka csatorna tisztítását, de ez nem elég a
település belvíz gondjainak megoldására. Erre egy átfogó vízügyi rendszert kell kitalálni.
Reméljük, hogy a társközségek tartozásaikat rendezni fogják az új szabályok szerint.
Egy harkányi lakos: A Rózsa utca alatt van egy csatorna, ami nyáron tele van szúnyoggal.
Nyáron a szúnyogirtással is valamit csinálni kell, mert minden évben rengeteg van.
Németh Istvánné: Szeretném jelezni, hogy az Ady Endre utcában az önkormányzat által
megvásárolt házak környezete rendetlen, gazban vannak.
Dr.Imri Sándor polgármester: Igen sok probléma van, de az senki ne várja, hogy a 20 év
problémáit két hónap alatt meg tudjuk oldani.
Szabadi Erzsébet: Az Arany János utca elején az autóparkoló helyek fel vannak festve, de
nem lehet eligazodni rajta, mert egy X-szel át van húzva, ez parkolás tiltására vonatkozik-e?
Ugyanis a KRESZ-ben ilyen jelzés nincs.
Szeretném megkérdeni, hogy Batik Imre helyett átcsoportosítással nem lehetett volna
önkormányzati létszámból megoldani a Városgondnokság vezetését.?
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Dr.Imri Sándor polgármester: Az Arany János utcában a felfestés gépkocsi parkolás
tiltására szól! A Városgondnoksághoz Batik Imrét azért vettük fel, mert szerintünk az
önkormányzatnál nem volt erre alkalmas ember.
Úgy látom a kérdések elfogytak!
Mindenkinek megköszönöm, hogy itt volt és egyben Boldog Karácsonyt és Eredményekben
Gazdag Új Évet kívánok.
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