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MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága

2021. október 20-An (szerda) 13.00 árakor
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Harkányi Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)
Napirendi pontok:

1. ) Javaslattétel a 2021. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosítására
Előterjesztő: Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök
2. ) Javaslattétel Keczeli Mészáros Tibor lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti
kérelme tárgyában
Előterjesztő: Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök
3. ) Kamanczi Adrienn Judittal szolgálati lakás bérletére kötendő szerződés megtárgyalása
Előterjesztő: Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök
4. ) Egyebek
Zárt ülés keretében:
5.) Döntés a 2021/2022-es nevelési és tanévkezdéshez nyújtott bölcsőde, óvodai, illetve
általános, valamint középiskolai települési támogatás jóváhagyásáról
Előterjesztő: Reeénviné dr. Börczi Vera aljegyző

>m

Harkány, 2021.10.15.
Tisztelettel:

ra

Kiss-Kálmán Éva s.k.
bizottsági elnök &

Tehes korú tanácskozási /óéval meghívottak:
A Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője, osztályvezetői, külsős alpolgármester

Tárgy: Javaslattétel a 2021. évi önkormányzati
tűzifa juttatás biztosítására

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA
2021. október 20. NAPI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE
1.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Kiss-Kálmán Éva
bizottsági elnök
Regény iné dr. Börczi Vera aljegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
MEGTÁRGYALTA:

-

21/2012. (XU.28.) Őr.
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
határozat
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT
Határozat: Egyszerű többség
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:

2 oldal előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális
Bizottsága 2021. október 20. napján tartandó nyilvános ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Javaslattétel a 2021. évi önkormányzati tűzifa juttatás
biztosítására
ELŐTERJESZTŐ: Kiss-Kálmán Éva bizottsági elnök
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző

Tisztelt Szociális Bizottság/
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 21-i ülésén elfogadta a
szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.) Önkormányzati rendelete módosítását,
melyre azért volt szükség, mert az Önkormányzat a 2020-as évtől nem jogosult a
Belügyminisztérium által pályázat keretében biztosított, a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására, tekintettel arra, hogy a város a
kiírásban szereplő 5000 fős lakosságszámot meghaladta.
Erre tekintettel a tavalyi évben a képviselő-testület úgy határozott, hogy az arra rászorulók
térítésmentes tüzelőanyaggal való ellátásáról a BM támogatástól függetlenül, saját erőből - saját
tulajdonú vagy saját forrásból vásárolt tűzifával- gondoskodni kíván. Ezért a rendelet
módosításával -a 7/A.§ beiktatásával- egy új, a BM támogatástól független ellátási formát
vezetett be önkormányzati tűzifa juttatás címen.
Az Őr. 7/A.§-ában foglaltak alapján a juttatás tárgyévre történő biztosításáról, az igénylési
lehetőség meghirdetéséről minden évben a képviselő-testület hoz döntést a rendelkezésre álló
források figyelembevételével, egyben meghatározza a juttatásra felhasználható készlet
mennyiségét.
A juttatás odaítélése, a tűzifa kiutalása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, a rendelet
szerint hivatalból (vagyon- és jövedelemvizsgálat nélkül) ill. kérelemre adható - a kérelmekre
a szociális célú tűzifa támogatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (kérelem
nyomtatvány, benyújtandó mellékletek, jogosultsági feltételek. A juttatásban a Harkányban
bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen élők részesülhetnek.
A juttatás háztartásonként egy személy részére nyújtható. Harkányi lakóhellyel és tartózkodási
hellyel is rendelkező személy csak azon háztartásban vehető figyelembe, ahol életvitelszerűen
él.
A tavalyi évben a rendelkezésre álló keret nagyobb részét hivatalból biztosította az
önkormányzat azok részére, akik az előző évben részesültek a BM-es szociális célú tűzifa
juttatásban, a maradék keretet pedig kérelem alapján került kiutalásra.
Javasoljuk, hogy az idei évben a jutattást -főszabály szerint- kérelem alapján biztosítsa az
önkormányzat. A HVG Zrt. tájékoztatása szerint a felhasználható keret 100 m3. A benyújtási
határidőt 2021. november 22. napjában javasoljuk meghatározni, így a támogatottak részére
még az ünnepi időszak előtt kiszállítható a juttatás.

H atározati javaslat 1. alternatíva:

2021. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosítására vonatkozó javaslattételről
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.) Önkormányzati
rendelet 7/A.§-ában foglaltak szerinti 2021. évi térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatás
biztosításáról való döntést a következő feltételekkel:
1. Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete -tekintettel arra, hogy a
Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz
kapcsolódó támogatására, mint 5000 főt meghaladó lakosságszámú település, nem
jogosult- a szociális célú tűzifa juttatásról szóló módosított 21/2012. (XII.28.)
Önkormányzati rendelet 7/A.§-ában foglaltak alapján 2021. évben az önkormányzat saját
tulajdonában álló forrásból térítésmentes Önkormányzati tűzifa juttatást biztosít kérelemre.
2. A juttatásra felhasználható a juttatásra felhasználható készlet mennyiségét 100 m3-ben
határozza meg.
3. Az igénylési lehetőség meghirdetéséről helyben szokásos módon gondoskodik azzal,
hogy a kérelmek benyújtásának határideje 2021. november 22. napja.
4. Amennyiben a 2021. évben tűzifa juttatás biztosítása céljából az önkormányzat
rendelkezésére álló készlet 2021. december 31. napjáig nem kerül felhasználásra, a
rendelkezésre álló készlet a 2 0 2 2 .1. félévi fűtési szezonban is kiutalható.
5. A tűzifa kiszállításáról Harkány Város közigazgatási területén az önkormányzat
gondoskodik.
Határidő: 2021. október 21-i kt. ülés
Felelős: jegyző
H atározati javaslat 2. alternatíva:

2021. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosítására vonatkozó javaslattételről
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.) Önkormányzati
rendelet 7/A.§-ában foglaltak szerinti 2021. évi térítésmentes önkormányzati tűzifa juttatás
biztosításáról való döntést a következő feltételekkel:...................................................
Határidő: 2021. október 21-i kt. ülés
Felelős: jegyző
H atározati javaslat 3, alternatíva:

2021. évi önkormányzati tűzifa juttatás biztosítására vonatkozó javaslattételről
Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 21/2012. (XII.28.)
Önkormányzati rendelet 7/A.§-ában foglaltak szerinti térítésmentes önkormányzati tűzifa
juttatást 2021. évben ne biztosítson.
Határidő: 2021. október 21-i kt. ülés
Felelős: jegyző

Tárgy: Javaslattétel Keczeli Mészáros Tibor
lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti
kérelme tárgyában
Melléklet: kérelem

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK
2021. október 20-i RENDES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:
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;

Kis-Kálmán Éva
bizottsági elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Regényiné dr. Börczi Vera
aljegyző

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-az önkormányzat tulajdonában levő
lakások és nem lakáscélú helyiségek
bérletéről szóló 32/2015.(XII.07.) sz.
önkormányzati rendelet
-38/2021(111.4.) sz. Önk.-i határozat

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:

határozat

HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
2 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2021.
október 20. napján tartandó nyilvános ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Javaslattétel Keczeli Mészáros Tibor lakásbérleti szerződés
meghosszabbítása iránti kérelme tárgyában
ELŐTERJESZTŐ: Kis-Kálmán Éva elnök
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző

Tisztelt Bizottság!
Keczeli Mészáros Tibor, a Táncsics M. u. 69. szám alatti 1. számú önkormányzati ingatlan
bérlőjének határozott idejű bérleti szerződése 2021. október 30. napján lejár. Az ingatlant piaci
alapon adta bérbe számára a képviselő-testület, mivel szociális helyzete alapján nem volt
jogosult lakásra és szolgálati lakás-jogosultságot megalapozó jogviszonnyal sem rendelkezik.
A bérleti szerződést első alkalommal 2016. november 1. napjától kezdődően kötötte meg
bérlővel az önkormányzat 1 év határozott időre, mely azóta több alkalommal
meghosszabbításra került, elérve az 5 évet. A jelenleg érvényes határozott idejű szerződés
közelgő lejárata okán bérlő az ingatlan további használata érdekében a lakásbérleti szerződés lehetőleg hosszabb távú- meghosszabbítása iránt nyújtott be kérelmet, melyet csatolunk az
előterjesztéshez.
Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló
32/2015.(XII.07.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 4.§ (1) bekezdése
értelmében önkormányzati lakásra lakásbérleti szerződés -a hatályos rendelet hatálybalépését
követően megkötött szerződésekre vonatkozóan, azaz ezen szerződés esetében is- csak
határozott időre, legfeljebb 5 éves időtartamra köthető. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a
bérleti jogviszony a határozott idő lejártakor meghosszabbítható, melynek feltétele, hogy a
kérelmezőnek bérleti díj, közüzemi díj hátraléka nincs. Bérlő bérleti- és közüzemi díj
hátralékkal nem rendelkezik, a lakást és környezetét rendezett állapotban tartja. A
Lakásrendelet 1.
§ (2) bekezdése szerint a piaci alapon történő bérbeadás esetében a
bérbeadásról és a bérleti díj összegéről a Képviselő-testület dönt, a Bizottság számára
javaslattétel érdekében került előterjesztésre a kérelem.

Határozati javaslat 1. alternatíva:

Javaslattétel Keczeli Mészáros Tibor lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelme
tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy
Keczeli Mészáros Tibor kérelmezőnek az általa lakott, 7815 Harkány, Táncsics M. u. 69. szám alatti
1. számú önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan 2021. május 1. napjától 2021. október
30. napjáig szóló határozott időre megkötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti
kérelmére a bérleti jogviszonyt ...-ig hosszabbítsa meg.
Határidő: következő testületi ülés

Felelős: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Határozati javaslat 2. alternatíva:

Javaslattétel Keczeli Mészáros Tibor lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelme
tárgyában
Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy
Keczeli Mészáros Tibor kérelmezőnek az általa lakott, 7815 Harkány, Táncsics M. u. 69. szám alatti
1. számú önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan 2021. május 1. napjától 2021. október
30. napjáig szóló határozott időre megkötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti
kérelmét utasítsa el.
Határidő: következő testületi ülés
Felelős: Dr. Markovics Boglárka jegyző
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Tárgy:
Kamanczi
Adrienn
szolgálati
lakás
bérletére
szerződés megtárgyalása

Judittal
kötendő

Melléklet: kérelem

ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGÁNAK
2021. október 20-i RENDES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE
3.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Kiss-Kálmán Éva
Szociális Bizottság elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Regény iné dr. Börczi Vera
aljegyző

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:

-az önkormányzat tulajdonában levő
lakások és nem lakáscélú helyiségek
bérletéről szóló 32/2015.(XIL07.) sz.
önkormányzati rendelet
határozat

HATÁROZAT/RENDELET
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

Egyszerű többség

TERJEDELEM:
1 oldal előterjesztés
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA
POLGÁRMESTER LÁTTA:

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2021.
október 20. napján tartandó ülésére
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Kamanczi Adrienn Judittal szolgálati lakás bérletére kötendő
szerződés megtárgyalása
ELŐTERJESZTŐ: Kis-Kálmán Éva elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző

Tisztelt Bizottság!
Az óvoda vezetője, Kanizsai-Tóthné Szíjártó Anikó jelezte, hogy új óvónő foglalkoztatása válik
szükségessé az intézményben, az álláshely betöltésére pályázatot írtak ki. Az óvodavezető
Kamanczi Adrienn Judit óvónőt kívánja felvenni az álláshelyre, az új kolléga Pécsről költözik
Harkányba két kisgyermekével, lakástulajdonnal nem rendelkezik, jelenleg albérletben lakik
Pécsen, így szolgálati lakás biztosítása szükséges számára. Az intézmény jelenleg
szakemberhiánnyal küzd, melyen az új óvónő alkalmazása enyhítene. Az Egészségház emeleti
lakásai közül kettő felújítást igényel, a harmadik, korábban a művelődési ház vezetője számára
bérbe adott lakás azonban beköltözhető állapotú - tisztasági festése, kisebb szükséges
karbantartások elvégzése megtörtént. A lakás összkomfortos komfortfokozatú, helységei: 2
szoba, félszoba, fürdőszoba, konyha, étkező, előszoba, kamra, hasznos alapterülete: 70,4 m2.
Alpolgármester asszony javasolta ezen lakást az új óvónő részére bérbe adni.
Az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló
32/2015.(XII.07.) sz. önkormányzati rendelet (lakásrendelet) szerint a piaci alapon történő
bérbeadás kivételével a bérbeadásról és a bérleti díj összegéről a Szociális Bizottság dönt.
A lakásrendelet 5. §-a szerint:
(1) Szolgálati lakásra jogosultak:
a) a városi közérdekű feladatok ellátásában közreműködő, a költségvetési szervek körébe
tartozó foglalkoztatónál alkalm azott- kivételesen közcélú foglalkoztatás keretében
dolgozó - személy, a jogviszony jellegétől függetlenül.
b) a város területén működő orvos, fogorvos.
c) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságánál foglalkoztatott
személy a vezér!gazgató/igazgatóság írásos ajánlása alapján.
(2) Szolgálati lakást az az (1) bekezdésben megjelölt határozott személy kaphat, aki az alábbi
együttes feltételeknek megfelel:
a. )határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti, köztisztviselői vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy szerződéses jogviszonyban áll;
b. )kérelmező valamint együtt költöző közeli hozzátartozója Harkányban, valamint
annak 30 km-es körzetében lakás tulajdonjogával, vagy lakás használati jogával nem
rendelkezik;
c. ) akinek lakáshoz jutását munkáltatója javasolja;

d) akinek feladatai ellátásához a helyben lakás szükséges.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában szabályozottaktól a Szociális Bizottság különös méltánylást
érdemlő esetben eltekinthet.
Kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel azzal, hogy munkáltatója, az óvoda
vezetője a lakáshoz jutását javasolja, feladatai ellátásához a helyben lakás szükséges,
közalkalmazotti jogviszonyt 2021. november 15. napjától létesít a harkányi óvodában, a munkát
ekkor kezdi meg, azonban a költözködés lebonyolításához szeretné a lakást 2021. november 1.
napjával elfoglalni.
A lakbér mértékét - a lakásrendelet szerint- a lakások komfort fokozata, alapterülete, és a lakás
jellege (szociális bérlakás vagy szolgálati lakás) illetve a bérbeadás jellege (szociális alapú,
költségelvű, piaci alapú) határozza meg. A lakások négyzetméterenkénti havi bérleti díját a
lakásrendelet 1. melléklete tartalmazza: ez jelen esetben- összkomfortos a szolgálati lakás okán:
375-Ft/m2/hó.
Kérjük a bizottságot, hogy az elöteijesztést tárgyalja meg és a szolgálati lakás bérbeadásának
kérdéséről hozza meg határozatát.

Határozati javaslat:

Döntés szolgálati lakás bérbeadásáról

Harkány Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága Kamanczi Adrienn Judit jelenleg
7632, Pécs Kamilla utca 7. 3/10a. szám alatti lakos, a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és
Konyha költségvetési szervnél 2021. november 15. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban, óvónő munkakörben foglalkoztatásra kerülő igénylő számára a 7815 Harkány,
Körösi Cs. S. u. 43. szám alatti Egészségház megnevezésű épület 4. számú szolgálati lakást 2021. november 1. napjától kezdődően ..... év határozott időre bérbe adja, a bérleti díjat az
önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló
32/2015.(XII.07.) sz. önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint 375Ft/m2/hó mértékben határozza meg. A lakásbérleti szerződés elkészítésével megbízza a
jegyzőt.

Határidő: 2021. 11.01.
Felelős: Dr. Markovics Boglárka jegyző
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Iktatószám; 263/2021

Szándék nyilatkozat

Alulírott, K anizsai-Tóthnc Szíjártó Anikó, mint a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
Intézményvezetője nyilatkozom, hogy K am anczi A drienn J u d it (Szűk; Pécs, 1987.05.18.)
óvodapedagógust 2021.11.08. napjától intézményünkben határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban kívánom foglalkoztatni.

Az óvodapedagógusi feladatok ellátásához szükséges, hogy helyben rendelkezésre álljon, bejárása
Pécsről nem megoldott, így javasoljuk, hogy szolgálati lakást kaphasson. A költözés lebonyolítása
miatt javasoljuk a Bérleti Szerződést 2021.11.01. napjával megkötni.

Harkány, 2021.10.18.
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Nyilatkozat szolgálati bérlakás iránti igénybejelentéshez

Alulírott
...............................................................................................( név)
Harkány
Város
Önkormányzatához
benyújtott szolgálati
bérlakás
iránti
igénybejelentésemhez kapcsolódóan nyilatkozom, hogy
Harkányban és annak 30 km-es körzetében lakás tulajdonjogával, használati jogával
sem én magam, mint igénylő, sem a velem együttköltözö közeli hozzátartozóm nem
rendelkezik;
a jogosultság igazolására szolgáló okiratokat (munkaszerződés, kinevezési okmány,
jövedelemigazolás stb.) igénylésemhez benyújtom,
munkáltatói javaslatot igénylésemhez mellékelem,
hozzájárulok, hogy az igénylés elbírálásáig, illetve kedvező. elbírálás esetén a
lakásbérleti szerződés megszűnéséig az Önkormányzat személyes adataimat kezelje.

Harkány, 2021. . A*?.'. A*?*.

-------

igénybejelentő aláírása

