
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2010. április 27-én, de: 9.30 órakor megtartott  
               bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor  bizottság elnöke 
   Rubos János  bizottsági tag 
   Orbán Antal  bizottsági tag 
   Kollár László bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Kovács Gábor főtanácsos 
      Apró Ferenc települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 6 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom, hogy a külterületi 
földutak javítását vegyük fel napirendként. 
Aki a meghívó szerinti napirendi pontok és a kiegészítő napirendi pont tárgyalásával 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Naprendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1.) A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-  Basky András 
      testületének …./2010. (…) rendelete a közterüle-  polgármester 
      tek használatáról       
2.) Külterületi földutak javítása     Basky András  
         polgármester 

Zárt ülés 
 
Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntető cím véleményezése 
 
Rubos János bizottsági tag 
Mielőtt még a napirendi pontokat tárgyalnánk, el kívánom mondani, hogy ha Dr. Kürti 
Lászlónak a Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület elnökének elengedi a fennálló tarto- 
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zását a Képviselő-testület, akkor én az útjavításokat nem fogom támogatni, minden 
általam végzett munkáért, amit a város érdekében tettem s nem kértem érte pénzt, ezt 
követően felveszem a pénzt. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…) rendelete 
a közterületek használatáról 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
 
 
Rubos János és Szarka Antal bizottsági tagok 9.40 órakor eltávoztak az ülésről, ezért a 
bizottsági ülés a továbbiakban határozatképtelen maradt 2 fővel. 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy a bizottsági ülésünk határozatképtelen maradt, megköszönöm a 
jelenlevők részvételét, a nyílt bizottsági ülést befejezettnek nyilvánítom, s a zárt ülést 
sem tudjuk megtartani. 
 

K.mf. 
 
 

     Zsigó Viktor sk. 
     bizottság elnöke 

 
 
 Márton Györgyné sk. 
  jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


