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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2009. január 21-én, délelıtt 10.30 órakor a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet  bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
   Zsigó Viktor  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fı bizottsági tagból mind a 3 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont      Elıterjesztı 
 
1./ Osbáth Barna szolgálati lakás iránti ké-  Basky András 
     relme       polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
A szolgálati lakás iránti kérelmét Osbáth Barna igazgató Úr a polgármester Úr felé 
jelezte. A törvényi szabályozás szerint az önkormányzati szabályozás ez. A szolgálati 
lakások kérelménél a hrsz-on fekvı lakásoknál az intézmény vezetıje dönthet, de 
ebben az esetben, mivel az intézmény vezetıje kéri a szolgálati lakás igénybevételét, 
így a rendelet szerint az Ügyrendi Bizottság jogköre az, hogy a szolgálati lakást 
rendelkezésre bocsássa a törvényben meghatározottak szerint. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy ezzel kapcsolatban kérdés van-e? Kérdezem Osbáth Barna Igazgató Urat, 
hogy van-e kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Megkerestem a 2007. októberi rendeletet, ezt átvizsgáltam. Az Ügyrendi Bizottság 
hatásköre a bérlı kijelölési jog. Kérdés, hogy két évre köttetik, vagy hány évre? A 
szerzıdést itt ki fogja aláírni? 
Basky András polgármester 
Én fogom aláírni. 



- 2 - 
 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Én maximálisan támogatom, hogy Osbáth Barna Igazgató Úr megkapja a szolgálati 
lakást. 
Zsigó Viktor bizottsági tag 
Amióta Osbáth Barnát igazgatóvá választották, a munkáját jól végzi. Én is 
egyértelmően támogatom, hogy megkapja a szolgálati bérlakást.  
Megjegyzem, hogy a rendeletek addig érnek valamit, amíg szolgálják az ügyeket. 
Van egy másik dolog, ez nem kapcsolódik a napirendhez, de ettıl függetlenül kérem 
jegyzıkönyvbe venni: 
Dr. Cserényi Péterné képviselı asszony többször kifejtette, hogy az én viselkedésem a 
testületi üléseken tőrhetetlen. Van 18 fı testületi tag, ebbıl 2 fı van személyemmel 
együtt, aki másként lát dolgokat, mint a többség. De ez a két szavazat nem változtat 
semmit a döntést illetıen. Én szeretem elmondani bizonyos témákkal kapcsolatban a 
saját véleményemet még akkor is, ha annak a képviselık többsége nem tulajdonít 
jelentıséget Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy felmerült annak a gyanúja, hogy 
én súgok Dr. Kürti Lászlónak, tılem kerülnek ki bizonyos dolgok. Én most jelentem ki 
ezen bizottsági ülés keretében, hogy nekem Dr. Kürti Lászlóval a kapcsolatom nem jó. 
Ezt Dr. Cserényi Péterné Képviselı asszonynak is elmondtam, hogy én adatokat nem 
adok ki, mert nem újságírói tudósító vagyok. Egy közös beszélgetés alkalmával 
tisztáztuk ezen felmerült dolgokat. Azt is elmondom, s állítom, hogy ha rosszat 
akartunk volna az önkormányzatnak, - hogy pénzügyileg leamortizálódjon, - akkor 
mindent megtettünk volna annak érdekében, hogy a Barackfesztivált, - ami a 2009. évi 
nyári rendezvényt illetıen felvetıdött – megszavaztuk volna. Én viszont személyesen 
figyelmeztettem Basky András polgármester Urat arra, hogy ne lépjen bele ennek a 
rendezvénynek a megszervezésébe.  
Még egyszer kijelentem, hogy nem vagyok tudósítója a Dr. Kürti László által 
megjelentetett Közlöny újságnak. 
Visszatérve a lakásrendelethez, korábban Holchauser Zsuzsanna szerette volna 
meghosszabbítani lakásbérleti jogviszonyát az önkormányzattal, de erre már nem 
kapott lehetıséget, mert ezt a rendelet nem tette lehetıvé. Azt azért el kell mondani, 
hogy nagyon sokat tett a város érdekéért, ami nem lett volna kötelessége. Ezt most már 
múlt idıben mondom, mert İ már elment, nem is jön vissza. Viszont felmerült 
bennem a kérdés annak ellenére, hogy Osbáth Barna igazgató Úr személyével 
kapcsolatban nincs semmi kifogásom, de mi lett volna a helyzet és az álláspont akkor, 
ha az igazgató Úr lett volna hasonló helyzetben. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Én a magam részérıl támogatom. Végsı dolog, amire jutottam, az a következı. 
Valahol bizonyos bizonytalanság van az intézmények között, mert ez bármikor 
elıfordulhat, mert a kollégiumban és az óvodában is lehet olyan pedagógushiány, hogy 
valahonnan hozni kellene, s annak szolgálati lakást kellene biztosítani. Az 
önkormányzatnak van egy olyan tendenciája, hogy a szolgálati lakásait szüntesse meg. 
Az iskola szerencsés helyzetben van, hogy van szolgálati lakása, mert más 
intézménynek nincs. Ez elgondolkodásra kényszeríti azokat, akik ebben az  
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intézményben dolgoznak. Az a fajta kétely, ami Holchauser Zsuzsánál felmerült, a 
jövıben is fel fog merülni. Az önkormányzat azt vállalja be, hogy szolgálati lakás 
nincs ugyan, de ha aránytalanul nagyobb teher hárulna valakire, aki intézményi 
dolgozó, akkor lakbér támogatási hozzájárulást kapna.. Ez bármelyik intézményre 
vonatkozik. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Aki egyetért azzal, hogy Osbáth Barna 2009. január 21-tıl 2011. január 21. napjáig a 
Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás 
vonatkozásában bérlıként kijelölje, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
1/2009. (I. 21.) ÜB hat, 
Osbáth Barna szolgálati  
lakás iránti kérelme 

HATÁROZAT 
 

  Lajosmizse Város Ügyrendi Bizottsága Osbáth Barna szolgálati 
  lakás iránti kérelmét elfogadja, és nevezettet a Lajosmizse, Szabadság 
  tér 13. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában 2009.  
  január 21. napjától 2011. január 21. napjáig tartó idıszakra bérlıként  
  kijelöli. 
. 
  Határid ı: 2009. január 21. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele, bejelentenivalója. 
Basky András polgármester 
A K&H Bankkal megkötötte Önkormányzatunk a szolgáltatási szerzıdést. Igen 
kedvezınek ígérkezik a bank szolgáltatása mind a dolgozók, mind az önkormányzat 
vonatkozásában. A dolgozókra vonatkozó kedvezmények a képviselıkre is egyaránt 
vonatkoznak. Az lenne a jó, ha minél többen igénybe vennék a bank szolgáltatásait, 
mert kedvezményeket hosszabb távra a létszámtól függıen tud biztosítani. 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Köszönöm. Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
      Nagy Erzsébet s.k. 

      ÜB elnök 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


