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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2016. július 27-én, szerdán  reggel 8.00 órakor 
megtartott rendkívüli bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Belusz László  bizottság elnöke 
   Borbély Ella  bizottság tagja 
   Sebők Márta  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné bizottság tagja 
   Varga Mária  bizottság tagja 
 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   dr. Balogh László  jegyző 
   Dodonka Csaba  tanácsos 
   Gacsalné Sándor Csilla kérelmező 
   Páldeákné Kardos Anikó kérelmező 
   Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné   
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 6 fő bizottsági tagból 5 fő jelen 
van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt 
ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom,hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:      Előterjesztő: 
 
1. Mizsei utca 13. szám alatti szolgálati lakás  Belusz László 
    iránti kérelmek      ÖB elnök 
 
Belusz László ÖB elnök 
Ezen szolgálati lakás bérbeadásának a tárgyalását elkezdtük. A legjobb szándékkal és 
segítés céljából elnapoltuk ennek a döntésnek a meghozatalát azért, hogy hogyan 
tudunk legtöbbet segíteni Páldeákné Kardos Anikónak és Gacsalné Sándor Csillának. 
Mostanra kristályosodott ki az, hogy a döntést mindenki megnyugvására meg tudjuk 
hozni. 
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Gacsalné Sándor Csilla adott be kérelmet, ő erre ígéretet kapott, hogy megkapja a 
szolgálati lakást. Időközben a családi napközi is szóba került, de szóba került a Mizsei 
utcai ingatlan a családi napközi vonatkozásában. Augusztusra Gacsalné Sándor Csilla 
a fél lakást  fél bérleti díjjal megkapná,  a másik felét pedig a családi napközi részére 
fenntartanánk. Augusztus hónap rendelkezésre áll arra, hogy a családi napközi itt indul 
el, vagy sem. Ha nem, akkor szeptember hónaptól a lakás teljes egészében Gacsalné 
Sándor Csillát illetné meg. Az Önkormányzati Bizottság nem dönthet Páldeákné 
Kardos Anikó ügyében, hanem az képviselő-testületi hatáskör. Amennyiben Páldeákné 
Kardos Anikó részéről ez a lakás marad meg tárgyként, akkor majd az augusztusi 
testületi ülésen újra kell tárgyalni. Ezzel sikerült egy olyan álláspontot meghatározni, 
ami mindenki részéről megnyugtató. Ettől jobbat most jelen esetben nem tudunk. 
Gacsalné Sándor Csilla és Páldeákné Kardos Anikó egyeztetett, Gacsalné Sándor 
Csilla részéről elfogadható.  
Kérdés, vélemény, kiegészítés van-e valaki részéről? Amennyiben nincs, akkor 
hozzunk olyan határozatot, hogy 2016. augusztus 1. napjától Gacsalné Sándor Csilla a 
Mizsei utcai ingatlannak a felét kapja meg üzemeltetésre, amennyiben szeptembertől a 
családi napközi nem tart igényt a lakásra, akkor az egész Mizsei utcai lakást 
szeptembertől Gacsalné Sándor Csilla fogja megkapni. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
61/2016. (VII. 27.) ÖB hat. 
Mizsei utca 13. szám alatti szolgálati 
lakás iránti kérelmek 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzati Bizottsága Gacsalné Sándor 
  Csilla kérelmét úgy fogadja el, hogy 2016. augusztus 01. napjától  
  engedélyezi a Lajosmizse, Mizsei utca 13.számú önkormányzati 
  szolgálati lakás ½ részének bérbeadását átmenetileg 2016. szeptem- 
  ber 1. napjáig. Amennyiben Páldeákné Kardos Anikó által fenntartott 
  Mosolysziget Családi Napközi nem tart igényt a lakásra, akkor szep- 
                      tembertől az egész lakás bérletét megkapja Gacsalné Sándor Csilla.  
 
  Lajosmizse Város Önkormányzatának Önkormányzati Bizottsága meg- 
  bízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
  Határidő: 2016. július 27. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, megköszönöm 
a jelenlevők részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel berekesztem 8.30 órakor.                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
 
  Belusz László    Sebők Márta 
  ÖB elnök     ÖB tagja 
        jkv. aláírója 


