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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2010. március 10-én, du: 13.45 órakor a Városháza  
               Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet ÜB elnök   
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
   Zsigó Viktor  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
       
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 pontok:      Előterjesztő: 
1./ A polgármester 2010. évi szabadságának enge- Nagy Erzsébet 
      délyezése       bizottság elnöke 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
A polgármester Úr 2010. április 6-7-én 2 nap szabadságot szeretne igénybe venni. 
Távolléte esetén Dr. Adonyi Lajos alpolgármester Úr helyettesíti. A szabadság 
engedélyezésének akadálya nincs. Javaslom a polgármester Úr szabadságának 
engedélyezését. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
2/2010. (III. 10.) ÜB hat. 
Polgármester 2010. évi szabadságának 
engedélyezése 

HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi Bizottság Basky András polgármester Úr részére 
   engedélyezi 2010. április 6-7-én 2 munkanap szabadság igénybe- 
   vételét. Távolléte esetén Dr. Adonyi Lajos alpolgármester helyet- 
   tesíti. 
   Határidő: 2010. március 10. 
   Felelős:     A bizottság 
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Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez értünk, megkérdezem, hogy van-e 
valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

Kmf. 
 

      Nagy Erzsébet sk. 
      ÜB elnök 

 
 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 


