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Jegyz könyv 

 
Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének  

Jogi és Szociális Bizottságának  
2016. január 26-án (kedd) 15.00 órai kezdettel megtartott ülésér l. 

 
 
Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) 
 
Jelen vannak: Kiss-Kálmán Éva elnök 
  Kecskeméthy Pál tag 
  Monostori Zsolt tag 
  Márton Istvánné küls s tag 
   

 
Tanácskozási joggal megjelent:  
  Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
  Hauptmann Ágnes óvodavezet  
  Gy rmárton Józsefné Családsegít  és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa 
   
Tanácskozási jog nélkül megjelent: 
  Vaszlavik Erika jegyz könyv-vezet  
   
 
Kiss-Kálmán Éva elnök: Köszöntötte a bizottság tagjait, meghívott vendégeket, aljegyz  asszonyt. 
Megállapította, hogy a bizottság teljes létszámmal megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
A jegyz könyv hitelesítésére felkérte Kecskeméthy Pál és Monostori Zsolt János bizottsági tagokat. 
Szavazást rendelt el. 
 
Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (4 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Kecskeméthy Pál és Monostori Zsolt János bizottsági 
tagokat alakszer  határozat meghozatala nélkül választotta meg jegyz könyv-hitelesít nek. 
 
Kissk-Kálmán Éva elnök: Ismertette a kiküldött napirendi pontot, más napirenddel kapcsolatos 
módosító javaslat nem érkezett, azt szavazásra bocsátotta. 
 
Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (4 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) alakszer  határozat meghozatala nélkül az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

Napirendi pont: 

1.) Simonné Barka Tímea önkormányzati szociális bérlakás ügyének 
megtárgyalása 
 El terjeszt : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  

 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy már az el  bizottsági ülésen határozat 
született arról, hogy Simonné Barka Tímea önkormányzati szociális bérlakás iránti kérelmet nyújtott 
be az önkormányzathoz, a kérelemben leírtak alapján megfelel a rendeletben szabályozott 
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feltételeknek, így a családot felvette a bizottság a szociális bérlakásra várók nyilvántartásába. A 
családban két kisgyermek van, a kisfiúval az anya még gyesen van,  2 éves, a másik kislány óvodába 
jár. Az apa alkalmi munkával tartja fenn a családot. A múlt hét pénteken megjelent az asszony a 
hivatalban, elmondása szerint a f bérl jük, akit feltételesen szabadlábra helyezéssel engedtek ki a 
börtönb l bejelentette, hogy kijelenti és kiteszi a családot az albérletb l. A család lakásproblémája 
akuttá vált, mert két kisgyermekkel nem kerülhetnek az utcára. Van az önkormányzatnak a Zsolnay 
Vilmos u. 1. szám alatt egy önkormányzati ingatlana, Keczeli Mészáros Tibor és neje lakik benne, 

lük vette meg korábban az önkormányzat. Bérl ként azóta is az ingatlanban laknak, de nem fizetik 
az egész házra a bérleti díjat, mert nem használják a teljes házat, csak a felét. Megoldás lehetne, ha 
egyenl re ennek az ingatlannak az egyik felét tudná az önkormányzat kiadni a családnak, viszont egy 
fürd szoba és WC van a házban. Az önkormányzat tavasszal  tudna építeni még egy fürd szobát az 
ingatlanba. A villany és a víz egy mér órával m ködne, a fizetésre külön megállapodást kellene kötni. 
A héten kiderült, hogy négy gyermeke van az anyának, egy 17 éves lány, aki barátjával él Pécsett, a 14 
éves fiú családba fogadással el van helyezve egy rokonnál, utánuk az anya nem kap családi pótlékot, 
csak a két kisgyermek után, aki vele együtt él. Szeretne az önkormányzat a családon segíteni, de a 
bizottságnak kell ebben döntenie. Az óvodavezet  asszony személyesen ismeri a családot, ezért kérte, 
hogy mondja el a véleményét, valamint a családsegít  szolgálat munkatársa is kapcsolatban van a 
családdal már egy ideje. 

Gy rmárton Józsefné: Elmondta, hogy a családsegít  szolgálat 2011. óta gondozza a családot, 
hivatalosan idén januártól kapta meg gondozásra a családot. Korábban Drávapiskiben laktak, viszont 
azóta több lakóhelyük volt. Az anya el  élete nagyon z rös volt, azóta jobb a helyzet, amióta 
jelenlegi élettársával él. El  életében az édesanya többször is veszélyeztette a gyermekek életét, 
elhagyta, elhanyagolta ket, a gyámhivatal kapcsolattartásra vonatkozó szabályait többször is 
megszegte, partnereit gyakran változgatta. A két nagyobb gyermeket az apai nagymama nevelte, válás 
nem volt, jelenleg élettársa van, vele él együtt. A nagyobb fiút a nagynéni fogadta családba. A 
nagylány visszakerült az anyához, de  jelenleg barátjával él Pécsett. A két kisgyermek védelembe lett 
véve. Az anya élete amióta a jelenlegi élettársával él, javult, azóta a gyerekeket szeretetteljesen neveli. 
Több ingatlanban is éltek az elmúlt id szakban, a lakásokat lelakták, közüzemi számla tartozásokat 
hagytak maguk után. Elmondta, hogy jelenleg a kisgyermekeket szeretettel nevelik, szeretnék, ha 
kapnának esélyt arra, hogy rendes életet éljenek, de vannak aggályaik.  

Hauptmann Ágnes: Elmondta, hogy azóta ismeri a családot, amióta Harkányba költöztek, 
augusztusba íratta be az anya a kislányt az óvodába. Családlátogatás alkalmával is látták, hogy 
mennyire rossz körülmények között laktak, nagyon sok mindenben segített a családon. Amennyire 
lehetett rendbe hozták a helyiséget amiben laknak. Az albérleti díjat rendszeresen fizették. A 
gyerekeket szeretik, probléma a tisztaság, de nincsenek megfelel  körülmények.  

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Elmondta, hogy szóba került, hogy esetleg egyik szül t az 
önkormányzat közmunkásként alkalmazná, ha van rá lehet ség.  

Monostori Zsolt: Javasolta, hogy adjon az önkormányzat a családnak egy esélyt, hogy 
beilleszkedjenek a társadalomba. Javasolta továbbá, hogy a szerz désben ki lehetne kikötni bizonyos 
feltételeket, például a tisztaságra vonatkozóan.  

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz : Felkérte a családsegít  és gyermekjóléti szolgálatot, hogy 
nagyobb figyelmet fordítson a jöv ben a családra.  
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Kiss-Kálmán Éva elnök: Megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, 
hozzászólás. Ennek hiányában Simonné Barka Tímea részére  önkormányzati  szociális bérlakás 
kiutalása ügyében szavazást rendelt el. 

A Jogi és Szociális Bizottság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az 
alábbiak szerint döntött: 
 
     5/2016.(I.26.) sz. Bizottsági határozat: 
 
     Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottsága 
     úgy döntött, hogy Simonné Barka Tímea 7815 Harkány, Ady 
     E.  u.  62.  szám  alatti  lakos  részére  a  7815  Harkány,  Zsolnay  
     Vilmos u. 1/b. szám alatti önkormányzati ingatlan hátsó részét 
     szociális bérlakásként határozott id re, egyenl re 3 hónapra – 
     hosszabbítási lehet séggel - kiadja. 
 
     Határid : Azonnal 
     Felel s: Aljegyz  
 
 
Kiss Kálmán Éva bizottsági elnök: Megköszönte a részvételt, kérdés és hozzászólás hiányában 
az ülést bezárta. 
 

K.mft. 
 

 
  Kiss-Kálmán Éva      Dr. Lázár-Bognár Bernadett 
    bizottság elnöke          aljegyz  
 
 
 
 
 Kecskeméthy Pál            Monostori Zsolt János 
   jkv. hitelesít                     jkv. hitelesít  
 
 


