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Jegyzőkönyv

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Jogi, Szociális Bizottságának

2016. április 11-én (hétfő) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

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

Jelen vannak:  Kiss-Kálmán Éva elnök
Kecskeméthy Pál, Monostori Zsolt János tagok
Márton Istvánné külsős tag

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:
Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető

Kiss-Kálmán Éva elnök: Köszöntötte a bizottság tagjait, meghívott vendégeket, aljegyző asszonyt.
Megállapította, hogy a bizottság teljes létszámmal megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kecskeméthy Pál és Monostori Zsolt János bizottsági tagokat.
Szavazást rendelt el.

Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi, Szociális Bizottság egyhangúlag (4 igen,
0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Kecskeméthy Pál és Monostori Zsolt János bizottsági
tagokat alakszerű határozat meghozatala nélkül választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Kiss-Kálmán Éva elnök: Megkérdezte, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
valakinek észrevétele, hozzászólása. Ennek hiányában a napirendi pontok tekintetében szavazást
rendelt el.

Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök javaslata alapján a Jogi,  Szociális Bizottság egyhangúlag (4
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) alakszerű határozat meghozatala nélkül az alábbi
napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:

1.) Herendi Ferenc önkormányzati szolgálati lakás iránti kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

2.) Barka Tímea önkormányzati szociális bérlakás bérleti szerződésének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Napirendi pontok tárgyalása:
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1.) Herendi Ferenc önkormányzati szolgálati lakás iránti kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző elmondta, hogy Herendi Ferenc a Harkány Városi Könyvtár,
Kulturális- és Sport Központ intézményvezetője nyújtott be önkormányzati szolgálati lakás iránti
kérelmet, ő jogviszonyban van az önkormányzat költségvetési szervével. Pécsett lakik feleségével és
kiskorú gyermekével, kérelmét azzal indokolta, hogy sok időt vesz igénybe a munkába járása minden
nap. Egy évvel ezelőtt utalta ki a bizottság Harmati Juliannának a Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43. szám
alatti lakást, amit az ő rendelkezésére tudnának bocsátani, ezért leegyeztették Harmati Juliannával, ő
nem vette igénybe a lakást, mert nem tudta eladni a saját ingatlanát, így a kulcsokat visszaadta az
önkormányzatnak. A rendeletben foglalt feltételnek megfelel a kérelmező, mivel sem ő, sem
házastársa nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal sem Harkányban, sem 30 km-es körzetében.

Kiss-Kálmán Éva elnök elmondta, hogy Herendi Ferenc feladatköre is olyan, hogy hétvégén,
rendezvények ideje alatt is Harkányban kell lennie, ezért javasolta részére a lakást kiutalni.
Megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás. Ennek hiányában
Herendi Ferenc önkormányzati szolgálati lakás kérelme ügyében szavazást rendelt el.

A Jogi, Szociális Bizottság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbiak szerint döntött:

8/2016.(IV.11.) sz. Bizottsági határozat:

Döntés Herendi Ferenc önkormányzati szolgálati lakás iránti
kérelméről

Harkány Város Önkormányzatának Jogi, Szociális Bizottsága
úgy döntött, hogy Herendi Ferenc önkormányzati szolgálati
lakás iránti kérelmének helyt ad, a Harkány, Kőrösi Cs. S. u.
43. szám alatt lévő 4. számú lakást a részére kiutalja 2016.
május 1. napjától.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző elmondta, hogy Herendi Ferenc átküldött a részére egy
táblázatot, a lakás tervezett beruházási költségeiről, melyben leírja, hogy milyen felújításokat szeretne
elvégezni a lakáson, ennek az összköltsége 511.989.- Ft.

Márton Istvánné elmondta, hogy a lakás ténylegesen felújításra szorul, abba beköltözni nem lehet
ebben az állapotban.

Monostori Zsolt elmondta,  hogy  nincs  probléma  azzal,  ha  a  felújítás  költségét  le  szeretné  lakni  a
bérleti díjból, azzal egyetért.
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Kiss-Kálmán Éva elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az
elhangzottakkal kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátotta Herendi Ferenc önkormányzati
szolgálati lakás ügyében a beruházási költségek bérleti díjban történő lelakását.

A Jogi, Szociális Bizottság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbiak szerint döntött:

9/2016.(IV.11.) sz. Bizottsági határozat:

Döntés Herendi Ferenc önkormányzati szolgálati lakás
felújításának ügyében

Harkány Város Önkormányzatának Jogi, Szociális Bizottsága
úgy döntött, hogy Herendi Ferenc önkormányzati szolgálati
lakás felújítás számlákkal igazolt költsége a bérleti díjból
lelakásra kerülhet.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

2.) Barka Tímea önkormányzati szociális bérlakás bérleti szerződésének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző elmondta, hogy Barka Tímea részére szociális bérlakásként
kiutalásra került a Harkány, Zsolnay Vilmos u. 1/b. szám alatti ingatlan, határozott 3 hónapos
időszakra, mely 2016. április 30. napjával lejár. Elmondta, hogy a hivatal közterület-felügyelői minden
héten megnézik a családot, hogy tisztán és rendben tartják-e az ingatlant és a környezetüket, eddig
nem volt  semmi probléma velük. Javasolta a részére 2016. május 1. napjától 2016. október 31.
napjáig,  6 hónapra meghosszabbítani a bérleti szerződését.

Kiss-Kálmán Éva elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az
elhangzottakkal kapcsolatban. Ennek hiányában szavazásra bocsátotta Barka Tímea önkormányzati
szociális lakás ügyében a bérleti szerződés 6 hónapra történő meghosszabbítását.

A Jogi, Szociális Bizottság egyhangúlag (4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal az
alábbiak szerint döntött:

10/2016.(IV.11.) sz. Bizottsági határozat:

Barka Tímea szociális bérlakás bérleti szerződésének
meghosszabbítása
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Harkány Város Önkormányzatának Jogi, Szociális Bizottsága
úgy döntött, hogy Barka Tímea 7815 Harkány, Zsolnay
Vilmos u. 1/b. szám alatti önkormányzati szociális lakás
bérleti szerződését 2016. május 1. napjától 2016. október 31.
napjáig meghosszabbítja.

Határidő: Értelemszerű
Felelős: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző

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    aljegyző

Kecskeméthy Pál       Monostori Zsolt János
  jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő


