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Jegyzőkönyv 

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Jogi, Szociális Bizottságának  

2019. március 28-án (csütörtök) 11.00 órai kezdettel megtartott  

üléséről 

 

Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) 

 

Jelen vannak:  Kiss-Kálmán Éva elnök 

              Monostori Zsolt János képviselő, tag 

  Győrmárton Józsefné külsős tag 

   

Tanácskozási joggal megjelent:  

  Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Kiss-Kálmán Éva elnök: Köszöntötte a bizottság tagjait. Megállapította, hogy a bizottság 3 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés összehívására az SZMSZ által 

megadott határidőben került sor. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Vaszlavik Erikát, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére pedig felkérte Monostori Zsolt János bizottsági tagot. Szavazást rendelt el. 

Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi, Szociális Bizottság egyhangúlag (3 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Monostori Zsolt János bizottsági tagot alakszerű határozat 

meghozatala nélkül választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

Kiss-Kálmán Éva elnök: A kiküldött napirendi pontok tekintetében szavazást rendelt el. 

Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi, Szociális Bizottság egyhangúlag (3 igen, 

0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal alakszerű határozat meghozatala nélkül az alábbi napirendi 

pont tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Döntés a mini bölcsődei ellátásról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Zárt ülés keretében: 

2.) Döntés szociális és szolgálati bérlakásokra vonatkozó kérelmek tárgyában 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Napirendi pont tárgyalása: 

1.) Döntés a mini bölcsődei ellátásról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 
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Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető: Elmondta, hogy 2018.09.01. napjától indult el a Harkányi 

Óvoda keretein belül a két csoportos mini bölcsődei ellátás. Tekintettel arra, hogy ez egy bevezetett, új 

szolgáltatás volt az önkormányzat részéről, amit pályázat útján nyert el. Az az álláspont alakult ki az 

önkormányzat részéről, hogy ne legyen térítési díj megállapítva. A rendelet 1. számú melléklete ezt 

tartalmazza, hogy 2018.09.01. napjától 2019.01.31. napjáig 0.- Ft összegben lett meghatározva a 

személyi térítési díj összege, az adott szülők kizárólag az étkezésért fizetnek térítési díjat. Az 

önkormányzat elfogadta a 2019. évi költségvetését, ahol szintén 0.- Ft-ban került meghatározásra a 

2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan is a bölcsődei személyi térítési díj összege, ezért szükséges a 

rendelet 1. számú mellékletének a korrigálása, mely szerint 2018.09.01. és 2020.01.31. közötti időszakra 

a mini bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díj összegét 0.- Ft-ban határozza meg. 

Tájékoztatta a bizottságot, hogy ezt a rendelet mellékletet minden évben az adott költségvetési 

rendelethez szükséges igazítani.  

Kiss-Kálmán Éva elnök: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéssel 

és az elhangzottakkal kapcsolatban. Ennek hiányában a mini bölcsődei ellátásról szóló rendelet 

módosításának elfogadása ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el. 

A Jogi, Szociális Bizottság egyhangúlag (3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az alábbiak 

szerint döntött: 

 

     9/2019.(III.28.) sz. Bizottsági határozat: 

      

     Döntés a mini bölcsődei rendelet módosítása tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzat Jogi és Szociális Bizottsága a 

mini bölcsődei ellátásról szóló 18/2018. (IX.20.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök: Megkérdezte, hogy van-e valakinek további észrevétele, 

hozzászólása. Ennek hiányában megállapította, hogy a bizottsági ülés zárt ülés keretében folytatódik. 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 2019. március 28. 11.30 órakor.  

 

 

K.mft. 

 

 

  Kiss-Kálmán Éva      Dr. Markovics Boglárka 

    bizottság elnöke         jegyző 

 

 

 

 Monostori Zsolt János             Dr. Hohner Éva 

    jkv. hitelesítő       igazgatási osztályvezető 
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