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Jegyzőkönyv 

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Szociális Bizottságának  

2020. február 13-án (csütörtök) 9.30 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

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

 

Jelen vannak:  Kiss-Kálmán Éva elnök 

              Monostori Zsolt János, Márton Béla képviselő, tag 

  

   

Tanácskozási joggal megjelent:  

  Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Tanácskozási jog nélkül megjelent: 

  Vaszlavik Erika jegyzőkönyvvezető 

 

 

Kiss-Kálmán Éva elnök: Köszöntötte a bizottság tagjait. Megállapította, hogy a bizottság 4 

tagjából 3 fő 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 Márton Béla bizottsági 

tagot. Szavazást rendelt el. 

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

igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Márton Béla bizottsági tagot alakszerű 

határozat meghozatala nélkül választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

Kiss-Kálmán Éva elnök: A kiküldött napirendi pontok tekintetében módosítási javaslata nem 

volt, a napirendi pontok elfogadására szavazást rendelt el.  

Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök javaslata alapján a 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.) Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek 

bérletéről szóló 32/2015. (XII.07.) sz. rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

2.) Egyebek 
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Zárt ülés keretében: 

3.) Klemens Klemm-Kirchmaier német állampolgár kedvezményes fürdő belépők 

iránti kérelme 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1.) Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek 

bérletéről szóló 32/2015. (XII.07.) sz. rendelet módosítása 

Előterjesztő: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető elmondta, hogy igény érkezett az önkormányzat 

tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 32/2015. (XII. 07.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása iránt. Az előzetes jelzések alapján indokolttá és 

szükségessé vált, hogy a Képviselő-testület a jövőben bővítse azon személyek körét, akik igényt 

tarthatnak szolgálati lakásra. Ezáltal az önkormányzat tulajdonában álló két cég, a Harkányi 

Városgazdálkodási Zrt., és a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. munkavállalói körére is kiterjedne a 

rendelet 5. §-a, így ők is jogosultak lennének szolgálati lakás igénylésére. További technikai 

módosításra is sor került a rendeletben, a Jogi, Szociális Bizottság elnevezése módosult 

Szociális Bizottságra, valamint a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezést a 

Harkányi Polgármesteri Hivatal váltja fel. 

 

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

előterjesztéssel kapcsolatban. Ennek hiányában az önkormányzat tulajdonában levő lakások és 

nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása ügyében az előterjesztéssel 

egyezően szavazást rendelt el. 

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

alábbiak szerint döntött: 

 

     4/2020.(II.13.) sz. Bizottsági határozat: 

 

     Döntés az önkormányzat tulajdonában levő lakások és  

nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló rendelet 

módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Szociális Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 

tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek 

bérletéről szóló 32/2015. (XII.07.) számú önkormányzati 

rendelet módosítását az előterjesztéssel egyezően fogadja 

el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
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2.) Egyebek 

 

 

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

hozzászólása az Egyebek napirendi pont keretében. Ennek hiányában a rendes bizottsági ülést 

bezárta, a bizottsági ülés zárt ülés keretében folytatódott. 

 

Jegyzőkönyv lezárva: 2020. február 13. 10.00 órakor.  

 

 

 

K.mft. 

 

 

  Kiss-Kálmán Éva      Dr. Markovics Boglárka 

    bizottság elnöke         jegyző 

 

 

  

 

               Márton Béla                          Dr. Hohner Éva   

   jkv. hitelesítő      igazgatási osztályvezető

      

 

 

 

 


