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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
9/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
     testületének …./2010. (…) önkormányzati ren- 
     delete a Képviselı-testület és Szervei Szerveze- 
     ti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. 
     (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
10/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában  
     igazgatási szünet elrendelése 
11/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési  
     Köztestület alapszabálya felülvizsgálatának kez- 
     deményezése 
12/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési  
     Köztestület közgyőlésébe történı tagok delegálá- 
     sa 
13/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. Polgármester jutalmára javaslattétel 
14/2010. (XI. 16.)  ÜSB hat. Polgármester jutalmára javaslattétel 
15/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. Polgármester jutalmára javaslattétel 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi és Sport Bizottság 2010. november 16-án du: 13.00 órakor a  
               Városháza  Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak: Belusz László  elnök 
   Apró Ferenc   bizottsági tag 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag 
   Péli Szilveszter  bizottsági tag 
   Katona Jánosné  bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Orbán Antal képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntök minden jelenlevıt. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 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 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
 
Napirend        Elıterjesztı 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     …/2010. (…) önkormányzati rendelete a Képviselı-testü-   polgármester 
     let és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
     7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2.) Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási   Basky András 
     szünet elrendelése        polgármester 
 
3.) A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestü-   Basky András 
     let alapszabálya felülvizsgálatának kezdeményezése, va-   polgármester 
     lamint közgyőlési tagok delegálása 
 
4.) Polgármester jutalmára javaslattétel      Belusz László 
      (Az elıterjesztés kiosztása a bizottsági ülés elıtt)    ÜB elnök  
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Apró Ferenc bizottsági tag 
Polyák Imre olimpiai bajnok tegnap 78 évesen meghalt, kérném, hogy 1 perces néma 
felállással adózzunk emlékére. Köszönöm. 
 
A bizottság résztvevıi egy perces néma felállással emlékeztek Polyák Imre olimpiai 
bajnokra. 
 
Orbán Antal képviselı 
Javaslatom az lenne, hogy a lajosmizsei Sportcsarnokot Polyák Imrérıl nevezzük el. 
Basky András polgármester 
Felvetıdött korábban is ez a javaslat. Létezik Lajosmizsén Polyák Imre Sport 
Egyesület is. Ezt a dolgot mindenképpen végig kell gondolni. 
Belusz László bizottság elnöke 
A polgármester Úrral ezt megvizsgáljuk. 
Ezt követıen térjünk rá a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…) 
önkormányzati rendelete a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési 
szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıterjesztı:   Basky András polgármester 
 
Belusz László bizottság elnöke 
A megalakulást követı egy hónapon belül felül kell vizsgálni az SzMSz-t. Az alakuló 
ülésen elfogadott SzMSz-ben vannak olyan pontok, amiket módosítani kell. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Ha a Lajosmizse Város Sportjáért Díj kikerül belıle, akkor ezt ki fogja véleményezni? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ez tévedésbıl maradt benne most. Ami az Önkormányzat Intézményi Bizottságánál 
benne maradt, azt az SzMSz április 30-án felülvizsgálta. Az Ügyrendi és Sport 
Bizottság javaslatot tesz rá. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Egyetértek. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A lakásfenntartási támogatást helyre kell tenni.  Áprilisi rendelet-módosítással bekerült 
a polgármester hatáskörébe, azért, hogy gördülékenyen lehessen intézni az ügyet. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. 
Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …/2010. (…) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület  
és Szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló  
7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és 
  Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati ren- 
  delet módosítását elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2010. november 17. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése 
Elıterjesztı:   Basky András polgármester 
 
Belusz László bizottság elnöke 
A tavalyi évben is hasonlóan mőködött, hogy a Karácsony és Szilveszter között 
igazgatási szünet volt és ügyeleti rendszer mőködött az intézményben. Ezzel a 
határozat-tervezettel december 27-31 között igazgatási szünet elrendelés lenne. A 
jegyzı asszonyt felkérjük, hogy gondoskodjon a szükséges teendıkrıl. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Csak az anyakönyvi igazgatás és a jegyzıi, gyámhatósági igazgatást emeltük ki. 
Ellátjuk az okmányirodai tevékenységet 2 fıvel és a népjóléti ügyintézést is. A 
portaszolgálati s mőködni fog. 
Belusz László bizottság elnöke 
Köszönjük. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási 
szünet elrendelésére kerüljön sor, s az elıterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
10/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri  
Hivatalában igazgatási szünet elrendelése 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság egyetért azzal, hogy Lajosmizse 
  Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelésére 
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  kerüljön sor, javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra az elı- 
  terjesztés határozat-tervezetében foglaltak szerint. 
  Határid ı: 2010. november 17. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület alapszabálya 
felülvizsgálatának kezdeményezése, valamint közgyőlési tagok delegálása 
Belusz László bizottság elnöke 
A kiküldött elıterjesztésben leírtaknak megfelelıen az Alapszabályban vannak hibák, 
hiányosságok, illetve ezek felülvizsgálatára felkérnénk a polgármester Urat, hogy 
mőködjön közre. 
A 2. pontban vannak a delegált tagok. A képviselı választással megszőnt Dr. Cserényi 
Péterné, Apró Ferenc és Koller Dániel mandátuma. Apró Ferencet és Koller Dánielt 
javasolnánk továbbra is. Koller Dániel javaslatára Dr. Balogh Lászlót javasolnánk 
delegáltnak. A jegyzı asszony azt mondta, hogy csak képviselı lehet delegált tag. Ez 
mit takar? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Az alapszabály 12. pontja kimondja – „A közgyőlés az elnökség tagjait – a parancsnok 
kivételével – öt évre választja … Az alapító önkormányzat által delegált személy 
mandátuma a helyi  önkormányzati polgármester és képviselıválasztás napjával szőnik 
meg és a megválasztással, valamint az elfogadó nyilatkozattal keletkezik”. Azt 
javaslom elnök Úrnak, hogy errıl még folytatunk egyeztetést a jogász kollégával. 
Miután az önkormányzat delegál tagot a köztestületbe, ezt az érdekérvényesítést egy 
önkormányzati képviselı tudja javasolni. Annak semmi akadálya nincs, hogy Dr. 
Balogh László segítse a Köztestület munkáját. A polgármester Úr felkérheti bármelyik 
kollégáját, hogy mőködjenek közre az Alapszabály felülvizsgálatában. 
Koller Dániel Köztestület elnöke 
Alapszabályunk korábban nem volt, így gyorsan kellett alkotni. 2,5 év után jönnek a 
problémák. Feleslegesen szabályozunk olyan dolgot, amit nem is nekünk kellene 
szabályozni. Minden tagunk egy fıt javasolhat a delegálásba. Annak idején kétfelé 
szerettük volna bontani az önkormányzati tagokat és a delegált tagokat. 5 évre van 
mindenki választva. Nem tudjuk, hogy Dr. Cserényi Péterné lemondott-e vagy sem. 
Felénk nem jelezte, hogy lemondott. Ekkor kerestem meg Lajosmizsén Dr. Balogh 
Lászlót. Dr. Balogh László azt mondta, hogy bele szeretne nézni, hogy mit vállal. Azt 
mondta, hogy önmagában jó, de szerkezetében nem. Ha Dr. Cserényi Péterné nem akar 
lemondani és marad, akkor az Ellenırzı Bizottságba szeretnénk beválasztani, mivel ott 
összeférhetetlenség van, s az ı személye helyett gondoltuk. 
Most annyit kérnék, hogy Dr. Balogh László kerüljön oda bármiképpen és szeretném 
ha a polgármester Úr is lenne delegálva. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Köztestületbe kell delegálni és nem posztra. Ezeket az alapszabálybeli problémákat 
észleltük mi itt kollégák, ezért kell felülvizsgálni. A bizottságnak azt kell eldönteni, 
hogy képviselıt szeretne-e delegálni. Annak nincs akadálya, hogy Dr. Balogh László 
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bejuthasson a Köztestületbe és Gyurgyik Erzsébet segítségét is megkaphassa a 
Tőzvédelmi Testület. 
Apró Ferenc képviselı 
Nekem rosszul esett, hogy nem lehetetett beleszólni, hogy melyik bizottságba ki megy. 
Véleményem szerint a könyvelésben jártas ember kell, dr. Balogh László nem biztos, 
hogy jártas a könyvelési dolgokban. Részemrıl szívesen fogadom Dr. Balogh László 
személyét, de szó volt arról, hogy könyvelésben jártas ember legyen. 
Koller Dániel Köztestület elnöke 
Nem köti ki senki, hogy hány fı legyen delegálva. Az is hatalmas elırelépés volt, 
hogy az önkormányzat képviselte magát a Tőzoltóságban. Könyvelıje van a 
Tőzoltóságnak. Közpénzbıl él a Tőzoltóság, ezzel el kell számolni. A könyvelı 
cseréjét fontolgatjuk. 
Dr. Balogh László átfogóan minden területhez ért. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Dr. Balogh László maximálisan ért minden területhez, mint pénzügyi szakember. 
Nyilatkozni kell arra vonatkozóan Koller Dánielnek és Apró Ferencnek, hogy 
vállalják-e vagy sem a delegálást. Jogi végzettségő szakembert fogok megkérdezni, 
hogy dr. Balogh Lászlót lehet-e delegálni. 
Koller Dániel Köztestület elnöke 
A Tőzoltóságnál a lakosság érdekei helyezhetık megfontolás alá.  A lajosmizsei 
embereknek nagy szüksége van a Tőzoltóságra. 
Basky András polgármester 
Ha van három ember, aki ezt a Képviselı-testületben felvállalja, akkor maradjunk a 3 
fınél. Az a cél, amit kitőztünk, hogy a közgyőlésen ott legyenek a képviselık. 
Javaslatom az, hogy akik addig bent voltak, azok legyenek. Dr. Balogh László státusza 
milyen formában kerülhet oda, azt végig kell gondolni. Delegálni nem delegálhatja az 
önkormányzat İt oda. Ha Dr. Balogh László vállalja, akkor İt be lehet vonni és azt 
kell eldönteni, hogy két fı vagy három fı legyen a Köztestületben képviselı. 
Koller Dániel Köztestület elnöke 
Jó lenne, ha 3 fı lenne a képviselı. 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Én három fıt javaslok, de ha Dr. Balogh László egyébként is betehetı a Köztestületbe, 
akkor tegyük be. Péli Szilveszter édesapja tőzoltó volt, İ már gyermekkorától ismerte 
a Tőzoltóságot. 
Koller Dániel Köztestület elnöke 
El tudom fogadni, ha Péli Szilveszter vállalná. Én szeretném a polgármester Urat is 
beletenni a delegált képviselık közé, mint alapító önkormányzat által delegált 
személy. 
Belusz László bizottság elnöke 
Három fı volt megjelölve, ezek után négy fıben kellene gondolkodni. Koller Dániel 
Köztestület elnöke kérésének megfelelıen a polgármester Urat is delegáljuk. 
Megkérdezem, hogy vállalja-e a polgármester Úr ezt? 
Basky András polgármester 
Megválasztja az elnökség a három tagot és az ülésre meghívja a polgármestert. 
Belusz László bizottság elnöke 
Én javaslom Péli Szilvesztert tagként delegálni. 
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Basky András polgármester 
Én is javaslom Péli Szilvesztert. 
Belusz László bizottság elnöke 
Megkérdezem Péli Szilvesztert, hogy vállalja-e a delegálást a Tőzoltó Köztestületbe? 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Igen, vállalom. 
Belusz László bizottság elnöke 
Megkérdezem Apró Ferencet, hogy vállalja-e a delegálást a Tőzoltó Köztestületbe? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
Igen, vállalom. 
Belusz László bizottság elnöke 
Megkérdezem Koller Dánielt, hogy vállalja-e a delegálást a Tőzoltó Köztestületbe? 
Koller Dániel Köztestület elnöke 
Igen, vállalom. 
Belusz László bizottság elnöke 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület alapszabálya 
felülvizsgálatának kezdeményezését, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek 
az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
11/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési 
Köztestület alapszabálya felülvizsgálatának kezde- 
ményezése 

HATÁROZAT 
   Az Ügyrendi és Sport Bizottság a Lajosmizsei Tőzvédelmi és 
   Mőszaki Mentési Köztestület alapszabálya felülvizsgálatának 
   kezdeményezését elfogadja, elfogadásra javasolja a Képviselı- 
   testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
   Határid ı: 2010. november 17. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki elfogadja a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület 
közgyőlésébe történı tagok delegálását Apró Ferenc, Koller Dániel és Péli Szilveszter 
személyére vonatkozóan, s elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
12/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési 
Köztestület közgyőlésébe történı tagok delegálása 

HATÁROZAT 
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  Az Ügyrendi és Sport Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy 
  a Lajosmizse Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület közgyőlésébe  
  az alábbi képviselıket delegálja tagoknak: 

- Apró Ferenc 
- Koller Dániel 
- Péli Szilveszter 
A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a megválasztott kép- 
 viselıket hatalmazza fel, hogy az elnökségi/ellenırzı bizottsági tagvá- 
 lasztáson részt vegyenek. 
Határid ı: 2010. november 17. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
4./ Napirendi pont 
Polgármester jutalmára javaslattétel 
Belusz László bizottság elnöke 
Számos olyan beruházási lehetıség van, amin részt vett, s amelyek Lajosmizse városát 
elısegítik. Legfontosabb a csatornázás, amire azt mondjuk, hogy egy óriási beruházás, 
ami a lakosság érdekeit szolgálja, és városunk fejlettségi színvonalát nagy mértékben 
meghatározza. 
Hatalmas és igen színvonalas beruházás a bölcsıde létesítése, ravatalozó újjáépítése. 
Mindezek figyelembevételével a törvény akár 6 havi jutalommal is illethetné a 
polgármester Urat. Szem elıtt tartva a gazdasági helyzetet, egy havi bruttó illetményét 
javasoljuk megszavazni jutalomként. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Apró Ferenc bizottsági tag 
2010. október 13-án volt az alakuló ülés. A polgármester fizetését az adható csúcsot 
megadtuk. Ugyan úgy, mint a fizetése, legyen a jutalma is a 6 havi fizetése. Akkor a 
Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. Javaslom, hogy ezt az elvet követve, adjuk 
meg a 6 hónapot, ami az adható maximum. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Az intézmény dolgozóinak az év végi jutalom osztására sor kerül-e? 
Belusz László bizottság elnöke 
Az intézmény dolgozói is kapnak jutalmat év végén. 
Basky András polgármester 
Ahol van bérmegtakarítás, ott a jutalom kiosztásra kerül. 
Péli Szilveszter bizottsági tag 
Lajosmizse lakossága ebben a nehéz gazdasági helyzetben, ami jelenleg van, nem 
tolerálná, hogy a polgármester jutalma az adható maximum összeg legyen. Én kéthavi 
fizetésének bruttó összegét javasolnám jutalomként megállapítani.  
Katona Jánosné bizottsági tag 
Egyetértenék Apró Ferenc javaslatával, de ez a polgármester Úr népszerőségét nem 
támasztja alá. Én egy havi bruttó fizetésének összegét javaslom jutalomként 
megállapítani. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Lajosmizse lakossága biztos, hogy nem jó szemmel nézné ebben a válságos 
helyzetben, hogy a polgármester Úr az adható maximum jutalmat kapja meg. 
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Belusz László bizottság elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, javaslat a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, az elhangzott javaslatokat megszavaztatom. 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Basky András polgármester Úr a 6 havi bruttó 
fizetését (3.220.000.- Ft) kapja meg jutalomként 2010. évben, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el a 
javaslatot, az alábbi határozatot hozta: 
13/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. 
Polgármester jutalmára javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi és Sport Bizottság nem fogadta el azon javaslatot, miszerint  
                      Basky András polgármester Úr a 6 havi bruttó fizetését (3.220.000.- Ft)  
                      kapja meg jutalomként 2010.  évben. 

Határid ı: 2010. november 16. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Basky András polgármester Úr a 2 havi bruttó 
fizetését (1.060.000.- Ft-ot) kapja meg jutalomként 2010. évben, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal nem fogadta el a 
javaslatot, s az alábbi határozatot hozta: 
14/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. 
Polgármester jutalmára javaslattétel 

HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi és Sport Bizottság nem fogadta el azon javaslatot,  
                                 miszerint Basky András polgármester Úr a 2 havi bruttó fizetését   
                                 (1.060.000.- Ft) kapja meg jutalomként 2010. évben. 
   Határid ı: 2010. november 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Basky András polgármester Úr az egy havi bruttó 
fizetését (530.000.- Ff) kapja meg jutalomként 2010. évben, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
15/2010. (XI. 16.) ÜSB hat. 
Polgármester jutalmára javaslattétel 
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HATÁROZAT 
 
   Az Ügyrendi és Sport Bizottság  Basky András polgármester 
   Úr részére bruttó egy havi munkabérét (530.000.- Ft) javasolja 
   megállapítani 2010. évben jutalomként, s javasolja a Képviselı- 
                                 testületnek elfogadásra. 
   Határid ı: 2010. november 17. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
Belusz László bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 

    Belusz László 
        bizottság elnöke 

 
  Márton Györgyné 
   jkv.vez. 
 
 
 
    


