
JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Ügyrendi Bizottság 2008. december 10-én, de: 10.00 órakor, a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
   Zsigó Viktor  bizottság tagja 
 
Apró Ferenc bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Basky András polgármester 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 3 fı bizottsági tagból 2 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s elfogadjuk a meghívó szerinti napirendi 
pont tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi-  Basky András 
     selı-testületének 2009. évi munkaterve  polgármester 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Elkészült Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi 
munkaterve. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel, 
vagy elfogadásra javasoljuk a munkatervet. Én elfogadásra javaslom. 
Zsigó Viktor bizottsági tag 
Én is elfogadásra javaslom a munkatervet. 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Amennyiben nincs, kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi munkatervét 
elfogadja, s a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
28/2008. (XII. 10.) ÜB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
testületének 2009. évi munkaterve 
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HATÁROZAT 
 
  Az Ügyrendi Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
  testületének 2009. évi munkatervét elfogadja, megtárgyalásra és elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2009. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
Nagy Erzsébet bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, észrevétele, bejelentenivalója. Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 
 

    Nagy Erzsébet s.k. 
        ÜB elnök 

 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lajosmizse Város Önkormányzat 
Ügyrendi Bizottsága 
I/6-51/2008. 
 
 
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Ügyrendi Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2008. december 10. 
 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
28/2008. (XII. 10.) ÜB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
     testületének 2009. évi munkaterve 


