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5/2010. (V. 18.) ÜB hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
    beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illet- 
    ve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2010. május 18-án, de: 9.00 órakor a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági üléséről 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Apró Ferenc  bizottság tagja 
 
Zsigó Viktor bizottsági tag nem jelent meg az ülésen. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök: Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és 
megjelenteket. Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt - a következő 
napirendi pontot fogadta el a bizottság: 
Napirendi pont       Előterjesztő 
1.) Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszá- Kutasiné Nagy Katalin 
molója a 2009 évben végzett munkájáról, illetve jövőkép jegyző 
felvázolása 2010-2011. évekre 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Az anyag készítője Kutasiné Nagy Katalin jegyző Asszony. Az előterjesztés nagyon 
részletes, minden fontos részletre kitér. Kérdezem a jegyző Asszonyt van-e 
kiegészíteni valója az anyaghoz?  
Kutasiné Nagy Katalin jegyző:  
Igen, köszönöm szépen. A 11. oldalon szerkesztési hiba miatt egy mondat feleslegesen 
maradt benne az anyagban, 14 fő marad. Az előterjesztésben nem esik szó egy fontos 
pályázatról, ez ugye a „ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, „Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat, amelynek 
célja az önkormányzat, illetve intézményei gazdaságos működése és elektronikus 
közigazgatása. 2010. Május 11. lett volna a szerződéskötés időpontja, de a pályázat 
befogadásának határideje augusztus 31-re módosult, hiszen nagyon sok volt az e-
ügyintézésben a változtatás. A gazdaságos üzemeltetéshez az ajánlatokat a jövő héten 
kapjuk meg, ez alapján majd eldönti a Tisztelt Képviselő-testület, hogy melyikkel 
kezdi a változtatásokat. Mivel minden évben elkészítjük a Hivatali beszámolót, 
visszamenőleg is látható, hogy folyamatosan bővülnek a többletfeladatok, 
túlterheltségnek vannak kitéve a kollegák. Ennek ellenére a választásnál zavartalanul, 
törvényesen, - hogy azt mondjam tőlünk elvárható pontossággal - történt minden.  
Apró Ferenc képviselő 
 Nap, mint nap látom a Hivatalban történt változásokat, feladatokat és annak kiváló 
intézését. Azt mondhatom, hogy amilyen kérdéssel, kéréssel a hivatal dolgozói felé  
fordulok, abban mindig a leggyorsabban segítséget kapok. Az okmányirodai munkák 
is sokkal gyorsabban folynak, nem kell délelőttöket végig ülni várakozással.  Az  
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ügyfélkapus rendszer is megkönnyíti az ügyfelek dolgát, illetve szakszerű segítséget 
kapnak a munkatársaktól az intézkedésben. Sajnálattal látom a beszámolóban, hogy a 
vállalkozások száma átlagban csökkent, ez valószínűleg a válságnak köszönhető. A 
plusz igények is megfogalmazódnak az anyagban. Teljesen egyet tudok érteni és 
támogatom, hogy legyen egy olyan kolléga, akinek a környezet tisztaságára kell 
folyamatosan felügyelni, illetve meglépni az esetleges intézkedéseket, ha ezt valaki 
nem tartja be. Korrektnek tartom a beszámolót, köszönöm. 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök: Magam részéről most nem kívánok szólni, majd a 
testületen kifejtem a meglátásaimat. Valóban méltán sikeres év van a hátunk mögött. 
Én is támogatom. Kérdezni csak annyit szeretnék, hogy a 9. oldalon a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás összege nem egyezik a gyermekvédelmi beszámoló 4. 
oldalán leírt összeggel. Ennek lehet, hogy csak elírás az oka, vagy nem tudom, miért 
van az eltérés.  
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Köszönöm az eltérés jelzését, utána fogunk nézni. 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Kérem, aki egyetért a beszámolóval, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a 
bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt - a következő határozatot hozta:  
 
5/2010. (V. 18.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának 
beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, 
illetve jövőkép felvázolása 2010-2011. évekre 

HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Polgármesteri Hivata- 
   lának beszámolóját a 2009. évben végzett munkájáról, illetve a 
   jövőkép felvázolását 2010-2011. évekre vonatkozóan elfogadja, 
   megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
   Határidő: 2010. május 18. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
      Nagy Erzsébet sk. 

           ÜB elnök 
Márton Györgyné sk. 
         jkv.vez. 


