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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2009. augusztus 12-én, du: 13.30 órakor a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
   Zsigó Viktor  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Koller Dániel települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fő bizottsági tagból mind a 3 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 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       Előterjesztő 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-  Basky András 
      tületének a helyi címerről és zászlóról szóló  polgármester 
      32/2005. (XII. 01.) rendeletének módosítása 
 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Az előterjesztést Dr. Gazdag Judit készítette. Kérdezem, hogy van-e az anyaggal 
kapcsolatban kiegészítenivalója, amennyiben, igen, kérem, tegye meg. 
Dr. Gazdag Judit vez. referens 
 Az önkormányzati rendelet szerint a címerhasználat engedélyezése díjának mértéke 
5.000.- Ft-tól 1.000.000.- Ft összegig terjed. Az volt a kifogás, hogy ez a díj túl magas. 
A kérelmezőket terhelő díjaknak ésszerűnek és arányosnak kell lenniük az 
engedélyezési eljárás költségeivel és nem haladhatják meg az eljárás költségét. 
Mekkora lehet az eljárás költsége, amit egy használati díjért meg lehet állapítani? Itt 
magas költségekről nincs szó, 2.200.- Ft eljárási illetéktől kezdve akár 25.000.- Ft-ig 
lehet. Ez utóbbi ritkán előforduló eljárási költség. Ezt a bizottság eldönti, hogy mennyi 
legyen. 
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Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Egyszeri 10 eFt-os díj elfogadható lenne egy ilyen engedélyezési eljárás költségeként. 
Az idegenforgalom, a kereskedelmi tevékenység és a helyi sajtó média engedélyezési 
díjköteles. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Egyéb érdemi hozzászólás, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, nekem az a javaslatom, hogy az engedélyezési díj mértéke, - 
amennyiben üzleti célú – akkor 10 eFt-ig legyen megállapítva a kereskedelmi 
tevékenység, idegenforgalmi és a helyi sajtó média részére. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
7/2009. (VIII. 12.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének a helyi címerről és zászlóról szóló 32/2005. 
(XII. 01.) rendeletének módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
  címerről és zászlóról szóló 32/2005. (XII. 01.) rendeletének módo- 
  sítását elfogadja a következő javaslattal: 
  Az engedélyezési díj mértéke – amennyiben üzleti célú – akkor 
  10 eFt-ig legyen megállapítva a kereskedelmi tevékenység, idegen- 
  forgalmi és a helyi sajtó média részére. 
  Határidő: 2009 augusztus 12. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy ezen 
kívül van-e még valakinek egyéb kérdése, 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. 
 
 
 
 


