
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Ügyrendi Bizottsága 
I/2-27/2009. 
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Ügyrendi Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv 

2009. június 24. 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
5/2009. (VI.  24.) ÜB hat.  Lajosmizse város Polgármesteri Hivatalának 
     beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról, il- 
     letve jövőkép felvázolása 
 
 
6/2009. (VI. 24.) ÜB hat.  Polgármester szabadságának engedélyezése 
     (előterjesztés szóban) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2009. június 24-én, de: 13.00 órakor a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke   
   Apró Ferenc   bizottság tagja 
 
Zsigó Viktor nem jelent meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Nagy Judit irodavezető 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta Fl. kir.vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fő bizottsági tagból 2 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Kutasiné 
      beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról, Nagy Katalin 
      illetve jövőkép felvázolása    jegyző 
 
2./ Polgármester szabadságának engedélyezése  Nagy Erzsébet 
     (előterjesztés szóban)     ÜB elnök 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2008. évben végzett 
munkájáról, illetve jövőkép felvázolása 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Az előterjesztést készítette Dr. Gazdag Judit. Van-e valakinek hozzáfűznivalója? 
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Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
A beszámolónak egyetlen egy célja volt, hogy tárgyilagos hiteles képet adjunk a 
hivatal éves tevékenységéről. A másik fontos célja az, hogy jelezzük azokat a 
problémáinkat, amik a munkánkat nagymértékben befolyásolják és jelezzük azt is, 
hogy rendkívül bizonytalan körülmények között látjuk el feladatinkat. Ha kérdések 
vannak, arra válaszolok. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Köszönöm. Más egyéb hozzászólás? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Elfogadom a határozat-tervezetet és a beszámolót. Az okmányiroda ügyintézése 
nagyon színvonalas és gyors. Nagyon jó, hogy a személyes ügyek helyben intéződnek, 
nem kell beutazni Kecskemétre. Nagyon sok a gépjármű ügyintézés, megdöbbentőek a 
számok. Óriási fejlődésen mentünk keresztül a hivatali ügyintézést illetően. Köszönöm 
a hivatalnak, az itt dolgozóknak ezt a korrekt munkavégzést. 
Az előterjesztés 28. oldalán a 2. pont alatt a legutolsó kis köröcske a következőket 
tartalmazza: „a település számára a legmegfelelőbb, hogy a helyi kis- és 
középvállalkozásokat bevonja a helyi fejlesztési projektbe”. Itt én arra gondoltam, 
hogy ez azt tartalmazza, hogy a helyi emberek bevonása a helyi iparűzési adó 
fizetésébe, s ez jó lenne, ha megvalósításra is kerülne.  
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
A képviselő Úrnak azon értékelésével, hogy milyen változáson ment keresztül a 
közigazgatás, azt szeretném elmondani, hogy a munkatársaimmal együtt tudjuk, hogy 
a közigazgatás akkor tudja betölteni szerepét, ha kifejezetten a jó közigazgatás felé 
mozdulunk el. A saját szakmaiságunkból eredően is nagy lépést tettünk meg. 
Korábban azt is megoldottuk, hogy az ügyfélnek nem kellett elmenni postára befizetni 
csekket, most a jogalkotás ezt megszüntette. Ezt a negatív dolgot az ügyfelek nekünk 
róják fel. Ezek nem a mi akaratunkból történnek. Mi azt szeretnénk, ha az ügyfeleknek 
csak egyszer kelljen bejönni. Ha az ügyfél elégedett, ez jó érzés az önkormányzatnak 
is. 
A közigazgatási szolgáltatásnak az erősítése az is, amit a jövő évre vonatkozóan 
leírtunk. Nálunk alkalma lesz az ügyfélnek interneten keresztül érdemi ügyeket 
intézni. Ezt Magyarországon rendkívüli kevés önkormányzat alkalmazza. Amikor mi 
ezt a pályázatot benyújtottuk, az volt a célunk, hogy minél több ügyfelet kelljen 
kiszolgálnunk, akinek el sem kell jönni az önkormányzathoz ügyintézni. 
Az iparűzési adó tekintetében 2010-ben már nem lesz feladatunk, mert a jogalkotás az 
ügyfelek problémáját másképpen kezeli. 2010-ben az iparűzési adó feladatkört nem az 
önkormányzat végzi, hanem az adóhatóság. 
Én azt gondolom, hogy abszolút reálisan tudják megítélni a hivatal előrehaladását a 
képviselők minden területen. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén elmondtam a gondolataimat, megismételni 
nem kívánom most, az önkormányzati ülésen fogom összegezni. A beszámoló által 
tükrözött munkát megköszönöm a dolgozóknak és a továbbiakban is az önkormányzat 
részéről számítunk az együttműködésre. 
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A beszámolót elfogadom, amennyiben nincs más hozzászólás, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolóját a 2008. évben végzett 
munkájáról, illetve a jövőkép felvázolását 2009-2010 évre elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
5/2009. (VI. 24.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról, 
illetve jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
  beszámolóját a 2008. évben végzett munkájáról, illetve a jövőkép felvá- 
  zolását 2009-2010. évre vonatkozóan elfogadja, megtárgyalásra és elfo- 
  gadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. június 24.  
  Felelős:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Polgármester szabadságának engedélyezése (előterjesztés szóban) 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Basky András polgármester Úr szabadságra szeretne menni az alábbi napokon: 
 
2009. július 2-8-ig   5 munkanap 
2009. július 13-17-ig  5 munkanap 
2009. július 27-31-ig  5 munkanap 
2009. augusztus 13-14-ig   2 munkanap 
 
Szabadság igénybevételének akadálya nincs, távolléte alatt Dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester helyettesíti. 
 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki Basky András polgármester 
Úr szabadságával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
6/2009. (VI. 24.) ÜB hat. 
Polgármester szabadságának enge- 
délyezése 
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HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Basky András polgármester Úr részére 
  engedélyezi: 
 
  2009. július 2-8-ig   5 munkanap 

2009. július 13-17-ig  5 munkanap 
2009. július 27-31-ig  5 munkanap 
2009. augusztus 13-14-ig   2 munkanap 
 
szabadság igénybevételét. 
 
Határidő: 2009. június 24. 
Felelős:     A bizottság 
 
 

Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 

     Nagy Erzsébet s.k. 
        ÜB elnök 

 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


