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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
3/2010. (IV. 27.) ÜB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testüle- 
    tének …/2010. (…) rendelete a Képviselő-testület és  
    Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
    7/2007. (III. 08.) rendelet módosításáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2010. április 27-én, de: 9.00 órakor a Városháza  
                 Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
 
Zsigó Viktor bizottsági tag nem jelezte távollétét. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
 
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 pont mindenki előtt 
ismert. Kérdezem, 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 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
      letének …./2010. (…) rendelete a Képviselő-testület polgármester 
      és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
      szóló 7/2007. (III. 08.) rendelet módosításáról 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2010. (….) 
rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2007. (III. 08.) rendelet módosításáról 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
E rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a lakásfenntartási támogatási 
kérelmek hatásköre polgármesteri hatáskörbe fog átkerülni, mivel a jelenlegi 
hatáskörgyakorló Egészségügyi – Szociális és Sportbizottságnak mérlegelési jogköre 
nincs. A Bizottság korábbi ülésén a javaslat már elhangzott és szóban jóváhagyásra 
került. 
A másik dolog az ápolási díjak vonatkozásában benyújtott kérelme elbírálása, ami 
szintén polgármesteri hatáskörbe fog átkerülni. 
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A járulékfizetés alapjainak igazolásához kapcsolódó polgármesteri feladatkört a 
szociális törvény megszüntette, így annak a rendeletből történő kiemelését javasolja az 
előterjesztő. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetét elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
3/2010. (IV. 27.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2010. (….) rendelete a Képviselő-testület és Szervei  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. 
(III. 08.) rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő- 
  testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
  Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) rendelet-tervezetét elfogadja az 
  előterjesztés 2. melléklet módosításának megfelelően, megtárgyalásra 
  és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. április 28. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.mf. 
     Nagy Erzsébet sk. 

     ÜB elnök 
 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 


