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Jegyzőkönyv 

 

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Jogi és Szociális Bizottságának  

2016. február 15-én (hétfő) 8.30 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 tag 

  Monostori Zsolt 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 4 tagja közül 3 fő 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 és Szociális Bizottság egyhangúlag (3 

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 és Szociális Bizottság egyhangúlag (3 

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

napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 

 

Napirendi pontok: 

1.) Szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálása 

 Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző 

2.) Molnár Edit Noémi önkormányzati bérlakás iránti kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

1.) Szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálása 
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 Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző 

Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző : Elmondta, hogy az előterjesztés alapján 6 fő adta be 

kérelmét szociális tűzifára, melyből egy fő jövedelme alapján nem fér bele a rendeletben szabott 

feltételekbe, két kérelmező nem élvez előnyt, mivel nem részesülnek lakásfenntartási támogatásban, 

viszont a jövedelmük alapján beleférnek a támogatottak körébe, így 5 fő részesülne szociális tűzifa 

juttatásban a kérelmezők közül. Ezzel kimerítésre kerül a pályázaton nyert szociális tűzifa keret. 

Kiss-Kálmán Éva elnök: Megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, 

hozzászólás. Ennek hiányában szavazást rendelt el. 

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

alábbiak szerint döntött: 

 

     6/2016.(II.15.) sz. Bizottsági határozat: 

 

     Szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálásáról 

     Harkány Város Önkormányzat Jogi, Szociális Bizottsága úgy 

     döntött, hogy az alábbiakban felsorolt kérelmezők, akik 2016. 

     január 14. napjáig beadták szociális célú tűzifa kérelmüket 

     és a rendelet szerinti jövedelmi feltételeknek megfelelnek, 1 

     m3 kemény lombos tűzifában részesülnek: 

 

     Karl Vivien Harkány, Ságvári u. 39., 

     Lukácsné Sipos Gyöngyi Harkány, Szőlőhegy 4710 hrsz., 

     Simonné Barka Tímea Harkány, Ady E. u. 62., 

     Tóth László Harkány, Aradi u. 15. 

     Zakor Róbert Harkány, Vörösmarty M. u. 40. sz. 

     alatti lakosok.  

 

     Határidő: Értelemszerű 

     Felelős: Biz.elnöke 

 

 

 

2.) Molnár Edit Noémi önkormányzati bérlakás iránti kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyző 

 

Dr. Lázár Bognár Bernadett aljegyző: Elmondta, hogy Molnár Edit Noémi harkányi lakos nyújtott 

be önkormányzati lakás iránti kérelmet, ő jelenleg a Harkány, Koppány u. 20. szám alatt él 3 kiskorú 

gyermekével és élettársával. Indoklásnak azt írta, hogy árverezésre fog kerülni a ház, amiben élnek és 

el kell költözniük. A jövedelmük szempontjából beleférnek a rendeletben szabályozott feltételeknek, 

de jelenleg nincs olyan ingatlana az önkormányzatnak, ami beköltözhető lenne. 

 

Kiss-Kálmán Éva elnök: Megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, 

hozzászólás. Ennek hiányában szavazást rendelt el. 

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

alábbiak szerint döntött: 

 

     7/2016.(II.15.) sz. Bizottsági határozat: 
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Döntés Molnár Edit Noémi önkormányzati bérlakás iránti      

kérelmében 

 

Harkány Város Önkormányzatának Jogi és Szociális  

Bizottsága megállapította, hogy Molnár Edit Noémi 

 7815 Harkány, Koppány u. 20. szám alatti lakos 

 önkormányzati bérlakás iránti kérelme megfelel a 

 rendeletben foglalt feltételeknek. 

Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs beköltözésre 

 alkalmas állapotban lévő, üres önkormányzati 

 bérlakás, kérelmét 2. sorszám alatt nyilvántartásba veszi, 

 rendelkezésre álló önkormányzati bérlakás esetén 

 értesíti a kérelmezőt. 

 

Határidő: Azonnal 

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 

 

 


