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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2009. október 14-én, du: 13.15 órakor a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc    bizottság tagja 
 
Zsigó Viktor bizottsági tag nem jelent meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      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 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 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő: 
 
1./ Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére további  Basky András 
     jogviszony létesítésének engedélyezése  polgármester 
 
2./ Polgármester szabadságának engedélyezése  Nagy Erzsébet 
     (Előterjesztés szóban)     bizottság elnöke 
 
1./ Napirendi pont 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére további jogviszony létesítésének 
engedélyezése 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Ezt az előterjesztést Dr. Gazdag Judit vezetői referens készítette. Kérdezem, hogy 
kívánja-e kiegészíteni a leírtakat. 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Nem kívánom kiegészíteni az előterjesztésben leírtakat. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Az előterjesztés nagyon pontosan elmondja, bemutatja, hogy hogyan is volt az 
előzménye ennek a tartalomnak. 2008. január 1-től 2009. december 31-ig kérte a 
Ladánybenei Képviselő-testület, hogy Lajosmizse város jegyzője Kutasiné Nagy  
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Katalin helyettesítést végezzen Ladánybenén. Ezt a helyettesítést kérik lehetőség 
szerint meghosszabbítani. A Ladánybenei Képviselőt-testület megtárgyalta és azt a 
döntést hozta, hogy továbbra is Kutasiné Nagy Katalin jegyző munkáját szeretnék 
igénybe venni 6 órában Lajosmizse Város Önkormányzatától 2010. január 01. napjától 
2010. december 31. napjáig terjedő időszakra. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az 
anyaggal kapcsolatban? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Én egy korrekciót szeretnék kérni. Az előterjesztés 2. bekezdésének 2. sorában a 
„fizetési szabadságát” helyett „fizetés nélküli szabadságát” kifejezés kerüljön. Az 
előterjesztés határozat-tervezetét támogatom. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Van-e még más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze Kutasiné Nagy Katalin 
jegyzőp részére 2010. január 1-től Ladánybene Község jegyzőjének távolléte idejére 
annak heti 6 órában történő helyettesítését 2010. december 31. napjáig, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
8/2009. (X. 14.) ÜB hat. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére 
további egy jogviszony létesítésének en- 
gedélyezése 

HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testü- 
   letnek, hogy engedélyezze Kutasiné Nagy Katalin jegyző részére 
   2010. január 1-től Ladánybene Község jegyzőjének távolléte ide- 
   jére annak heti 6 órában történő helyettesítését 2010. december 
   31-ig. 
   Határidő: 2009. október 14. 
   Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Polgármester szabadságának engedélyezése 
(Előterjesztés szóban) 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
A polgármester Úr 2009. október 22. napjától 2009. október 30. napjáig 5 munkanap 
szabadságot kíván igénybe venni. A polgármester Urat távolléte esetén Dr. Adonyi 
Lajos alpolgármester Úr helyettesíti. Részemről nincs semmi akadálya a polgármester 
Úr szabadságának. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Nekem csak az lenne a kérdésem, hogy részt tud-e venni az október 23-i ünnepségen? 
Egyébként támogatom a polgármester Úr szabadság iránti kérelmét. 
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Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Amennyiben nincs más kérdés, vélemény, észrevétel, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy Basky András polgármester Úr 2009. október 22. napjától 2009. 
október 30 napjáig 5 munkanap szabadságot vegyen igénybe, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta. 
9/2009. (X. 14.) ÜB. hat. 
Basky András polgármester 
szabadságának engedélyezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság engedélyezi Basky András polgármester Úr 
  részére 2009. október 22. napjától október 30 napjáig 5 munkanap 
  szabadság igénybevételét. Távolléte esetén Dr. Adonyi Lajos alpol- 
  gármester Úr helyettesíti. 
  Határidő: 2009. október 14. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

Kmf. 
       Nagy Erzsébet s.k. 

             ÜB elnök 
 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


