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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
13/2009. (XII. 16.) ÜB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének …/2009. (….) rendelete az önkormány- 
     zati hatósági ügyekben gyakorolható elektroni- 
     kus kapcsolattartásról 
14/2009. (XII. 16.) ÜB hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában 
     igazgatási szünet elrendelése 
15/2009. (XII. 16.) ÜB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
     tületének 2010. évi munkaterve 
16/2009. (XII. 16.) ÜB hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  
     Szervezeti és Működési Szabályzata 
17/2009. (XII. 16.) ÜB hat. A polgármester jutalmára javaslattétel 
18/2009. (XII. 16.) ÜB hat. A polgármester jutalmára javaslattétel 
19/2009. (XII. 16.) ÜB hat. A polgármester jutalmára javaslattétel 
20/2009. (XII. 16.) ÜB hat. A polgármester jutalmára javaslattétel 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2009. december 16-án de: 10.00 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 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
 
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 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 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- Kutasiné Nagy Katalin 
     testületének …/2009. (…) rendelete az önkor- jegyző 
     mányzati hatósági ügyekben gyakorolható elekt- 
     ronikus kapcsolattartásról 
2./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában Basky András  
      igazgatási szünet elrendelése    polgármester 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- Basky András 
      testületének 2010. évi munkaterve   polgármester 
4./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Basky András 
      Szervezeti és Működési szabályzata   polgármester 
5./ Polgármester jutalmára javaslattétel   Nagy Erzsébet 
        ÜB elnök 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2009. (….) 
rendelete az önkormányzati hatósági ügyekben gyakorolható elektronikus 
kapcsolattartásról 
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Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Az előterjesztést Dr. Gazdag Judit vezetői referens készítette. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek kiegészítenivalója, kérdése, véleménye, észrevétele az anyaggal 
kapcsolatban? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Ez a rendelet csak az önkormányzati hatósági ügyekre terjed ki. Március 1-től a 
Lajosmizsei Polgármesteri Hivatalnál a végrehajtás alatt álló ügyek tekintetében 
folyamatban van az elektronikus ügyintézés még inkább történő kiszélesítése. Ez azt 
jelenti, hogy a továbbiakban még 22 db ügy fog elektronikus ügyintézéses formában 
zajlani, s összesen 24 ügy típus válik elektronikus ügyintézős formájúvá.  
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Más egyéb észrevétel, vélemény van-e még? Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi rendelet-
tervezetét az önkormányzati hatósági ügyekben gyakorolható elektronikus 
kapcsolattartásról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
13/2009. (XII. 16.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …./2009. (….) rendelete az önkormányzati 
hatósági ügyekben gyakorolható elektronikus kapcsolat- 
tartásról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
  testületének az önkormányzati hatósági ügyekben gyakorolható elektro- 
  nikus kapcsolattartásról szóló 2009. évi rendelet-tervezetét elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. december 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése 
Nagy Erzsébet bizottsági elnök 
Az anyaggal kapcsolatban a kérdésem, hogy a kihasználtság, a gazdaságosság 
mennyiben nyilvánul meg, mi az, ami működni fog, mit jelent a takarékosság ez 
esetben? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Az igazgatási szünet alatt biztosítani kell a közigazgatás feladatait. Ezek közül 
alapvetően elmondom, hogy ez hogyan működik. Működik az információs pult, az 
iktatás, a levelezést és a bejövő iratokat kezelni kell, az Okmányiroda 2 fővel, népjóléti 
feladatokat ellátók közül 1 munkatárs lesz. Ügyeletben lesz az anyakönyvvezető és a 
Gyámhivatal munkatársa is, ha indokolt, akkor működik a pénztár is. Vezetői 
felügyelet mellett működik a Hivatal. Minden olyan lehetőségre felkészültünk, hogy a  
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rendkívüli élethelyzetbe jutott állampolgárokat és a sürgős ügyeiket intéző 
állampolgárokat tudja fogadni a Hivatal. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Köszönöm. Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában az igazgatási szünet elrendeléséről 
szóló – előterjesztés 1. mellékletét képező - 2009. évi rendelet-tervezetet, valamint az 
előterjesztés 2. mellékletét képező határozat-tervezetet elfogadja, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
14/2009. (XII. 16.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában  
igazgatási szünet elrendelése 

HATÁROZAT 
 

Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában az igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló – előterjesztés 1. mellékletét képező – 2009. évi 
rendelet-tervezetét, valamint az előterjesztés 2. mellékletét képező 
határozat-tervezetet fogadja el. 
 Határidő: 2009. december 16. 
 Felelős:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Minden év gyakorlatának megfelelően elkészült a 2010. évi munkaterve. Van-e szóbeli 
kiegészítés az anyaghoz, vagy a bizottság tagjai részéről kérdés? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
2010. az önkormányzati választások éve lesz. Az alakuló ülést a választást követő 2 
hét múlva kell megtartani. Ez nincs benne a munkatervben. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Ennek az ülésnek az idejét még nem tudjuk előre. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Más egyéb kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkatervét 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
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15/2009. (XII. 16.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
  selő-testületének 2010. évi munkatervét elfogadja, megtárgyalásra 
  és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. december 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Kérdezem, hogy az anyaghoz van-e kiegészítés? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Az ellenőrzési rendszert ma már kontrolling szabályzatnak nevezzük. 
Naagy Erzsébet bizottság elnöke 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
16/2009. (XII. 16.) ÜB. hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
  Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, megtárgyalásra és el- 
  fogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. december 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Polgármester jutalmára javaslattétel 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
E téma már a novemberi bizottsági ülésen is téma volt. A bizottság állást foglalt, 
meghozta döntését, de a Képviselő-testület ezt nem támogatta, ezért van újra itt a 
bizottság előtt. e téma. 
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A polgármester úr ajándék utalványban nettó maximum 300 eFt jutalmat szeretne. Ez 
a jelenlegi álláspont. 
Ezzel kapcsolatban kérek véleményeket, javaslatokat, hogy mi legyen a döntés. 
Zsigó Viktor bizottsági tag 
Én havi összegben teszek javaslatot a polgármester jutalmára. Három alternatívát 
fogok javasolni, melyek a következők: 
1./ Jutalomként javasolni fogom a novemberi bizottsági ülésen általunk elfogadott 
javaslatot, ami a polgármester kéthavi bére, azaz 1.042.000.- Ft. 
2./ Javaslatot teszek jutalomként a polgármester egy havi bérére, azaz 520.000.- Ft 
3./ Javasolni fogom a polgármester ½ havi munkabérét jutalomként, ami 270.000.- Ft. 
Ennek két oka van. Amit először javasoltunk, azt nem véletlenül javasoltuk. 
Kérdeztem, hogy ez költségvetési módosítást igényel-e? Azt mondták, hogy nem. 
Továbbra is úgy gondolom, hogy ha akkor úgy döntöttünk, akkor ez továbbra is reális, 
hogy azt javasoljuk, amit a múltkori bizottsági ülésen elfogadtunk. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
A novemberi bizottsági ülésen hozott döntésünk nekem is színpatikus. Eddig még nem 
fordult elő, hogy a polgármesternek a jutalmát a Képviselő-testület nem szavazta meg. 
Ezt a jogomat nem kívánom befolyásoltatni. Amit akkor megszavaztam, azon nem 
kívánok változtatni.  Én most is, s a Képviselő-testületi ülésen is a polgármester 
kéthavi bruttó munkabérét javaslom megszavazni jutalomként. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Elfogadom Zsigó Viktor bizottsági tag által elmondott három verziót. Mind a három 
verziót megszavaztatom. Apró Ferenc bizottsági tag által elmondott javaslat azonos 
Zsigó Viktor egyik javaslatával, így ezzel kezdem a szavaztatást. .  
Aki elfogadja, hogy a polgármester Úr kéthavi bruttó munkabére kerüljön jutalomként 
megállapításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
17/2009. (XII. 16.) EÜ. hat. 
Polgármester jutalmára javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Basky András polgármester részére bruttó  
                      kéthavi bruttó munkabérét (1.042.000.- Ft) állapítja meg jutalomként, s  
                      javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2009. december 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Zsigó Viktor bizottsági tag javaslatait szavaztatom meg egyenként. 
Aki elfogadja, hogy a polgármester Úr egy havi bruttó munkabére kerüljön 
jutalomként megállapításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi 
határozatot hozta: 
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18/2009. (XII. 16.) ÜB hat. 
Polgármester jutalmára javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Basky András polgármester részére bruttó 
  egy havi munkabérét  (520.000.- Ft) állapítja meg, s jutalomként.  
                      javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2009. december 16.  
  Felelős:     A bizottság 
 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Aki elfogadja, hogy a polgármester Úr ½ havi bruttó munkabére kerüljön jutalomként 
megállapításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi 
határozatot hozta 
19/2009. (XII. 16.) ÜB hat. 
Polgármester jutalmára javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság  Basky András polgármester részére bruttó 
  ½ havi munkabérét (270.000.- Ft)  állapítja meg jutalomként, s javasolja  
                      a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2009. december 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Aki elfogadja, hogy nettó 300 eFt értékű ajándékutalvány kerüljön jutalomként 
megállapításra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 1 nem szavazattal – az alábbi 
határozatot hozta: 
20/2009. (XII. 16.) ÜB hat. 
Polgármester jutalmára javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Basky András polgármester részére  
  nettó 300 eFt értékű ajándékutalvány adományozását állapítja meg, 
  s javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2009. december 16. 
  Felelős:     A bizottság 
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Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van- még valakinek bejelentenivalója, hozzászólása. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 

     Nagy Erzsébet s.k. 
          ÜB elnök 
   

Márton Györgyné s.k. 
   jkvv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


