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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
8/2009. (VI. 23.) Mg. hat.  Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának be- 
     számolója a 2008. évben végzett munkájáról, il- 
     letve jövőkép felvázolása 
 
9/2009. (VI. 23.) Mg. hat.  Településrendezési terv módosításának (szabályo- 
     zási terv és helyi építési szabályzat) véleményezé- 
     se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Mezőgazdasági Bizottság 2009. június 23-án, de: 9.00 órakor a Városháza  
                Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Zsigó Viktor  bizottság elnöke 
   Kollár László  bizottság tagja 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
 
Rubos János és Koller Dániel bizottsági tagok igazoltan vannak távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Dr. Gazdag Judit vez. referens 
      Dr. Balogh László belső ellenőr 
      Nagy Judit irodavezető 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renáta Fl. kir. vez. 
      Apró Ferenc települési képviselő 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Márton Györgyné 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 3 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 
3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását 
fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszá- Kutasiné 
     molója a 2008. évben végzett munkájáról, illetve   Nagy Katalin 
     jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre.   jegyző 
 
2./ Településrendezési terv módosításának (szabályozási  Basky András 
      terv és helyi építési szabályzat) véleményezése  polgármester 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2008. évben végzett 
munkájáról, illetve jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre 
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Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A hivatalon belüli ügyintézésnek speciálisan meg kell felelnie mind a roma lakosság, 
mind a magyar lakosság elvárásainak. A hivatal képes megfelelni ezeknek a 
feladatoknak, nehézségi fokoknak. Sajnos az a probléma, hogy a roma lakosság egyre 
több előnyt élvez, amivel ők érvelnek is, minden téren kivívják maguknak ezeket a 
helyzeti előnyöket. Nagyon nehéz kezelni ezeknek az embereknek a problémáit, annál 
is inkább, mert ezek után a segélyezésnek a jelenlegi formája szűkülni fog, mert nem 
lesz rá anyagi fedezet. 
A hivatali ügyintézést vagy átlagosnak, vagy átlagon felülinek értékelem. A hivatal 
dolgozóinak nincs 13. havi fizetése, nincs fizetésemelése, és úgy végzik a munkájukat. 
Köszönöm mindenkinek a munkáját.  
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, javaslom, hogy foglaljuk határozatba azt, hogy meg vagyunk 
elégedve a hivatal jelenlegi - politikai gazdasági viszonyok között végzett – 
munkájával. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
8/2009. (VI. 23.) Mg. hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának 
beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról,  
illetve jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre 

HATÁROZAT 
 
  A Mezőgazdasági Bizottság Lajosmizse Város Polgármesteri Hivata- 
  lának 2008. évben végzett munkájával meg van elégedve, - melyet a  
  jelenlegi politikai gazdasági viszonyok között végez -. illetve a  
  2009-2010. évekre felvázolt jövőképet elfogadja, ezt javasolja a Kép- 
  viselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Településrendezési terv  módosításának (szabályozási terv és helyi építési 
szabályzat) véleményezése 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
A településrendezési terv módosítása többször napirendi ponton volt. Ki vannak 
jelölve a módosítások az anyagban. Ezek a javított módosítások elfogadhatók. Nekem 
módosítási javaslatom nincs, kérdezem, hogy van-e valakinek módosító javaslata? 
Amennyiben nincs, ezt az anyagot tárgyalásra alkalmasnak találjuk. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
9/2009. (VI. 23.) Mg. hat. 
Településrendezési terv módosításának (szabályozási 
terv és helyi építési szabályzat) véleményezése 
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HATÁROZAT 
 
  A Mezőgazdasági Bizottság a településrendezési terv módosítását 
  (szabályozási terv és helyi építési szabályzat) elfogadja, megtárgyalás- 
  ra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. június 24. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Zsigó Viktor bizottság elnöke 
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. 
 

K.mf. 
 
 
 
 

     Zsigó Viktor s.k. 
     bizottság elnöke 

 
 
 Márton Györgyné s.k. 
                   jkv.vez. 


