JEGYZŐKÖNYV
Mely készült Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala lórévi Tanácstermében
a 2012. február 15.-én
Lórév község Képviselő-testülete és Makád község Képviselő-testülete által tartott
közös testületi ülésről
Jelen vannak: Baski Gábor Makád község polgármestere
Dosztály László alpolgármester, Baski Mária, Márkus László, dr. Papp Botond
Eörs, Száraz Ferenc makádi képviselők.
Alexov Lyubomir Lórév község polgármestere
Vidák Zsigmond alpolgármester, Alexov Milán, Bogdán Zsigmond,
Vásárhelyi Lajos lórévi képviselők
Tanácskozási joggal részt vett: Jancsó Emőke aljegyző
Stáhly-Zsideg István Címzetes Főjegyző
Antal Mária főtanácsos
Jegyzőkönyvvezető: Jancsó Emőke
Igazoltan távol: Vidáné Wéber Adrienn makádi képviselő
Alexov Lyubormir Lórév község polgármestere köszönti az ülés résztvevőit, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a lórévi 5 fős testületből, 5 fő jelen van, így az határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek Jancsó Emőkét javasolja.
A lórévi képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Alexov Lyubomir Lórév polgármestere javaslatot tesz a közös ülés napirendjére, megkéri a
testületi tagokat, hogy amennyiben van javaslatuk további napirendre, úgy azt most tegyék
meg.
Alexov Lyubomir
Mivel nincs további javaslat napirendre, a kiküldött napirendet javaslom elfogadni.
A lórévi képviselő-testület a javaslattal
napirendi pontot fogadta el:

e g y h a n g ú l a g

egyetértett és az alábbi

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Előterjesztés Makád és Lórév község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Alexov Lyubomir polgármester
Baski Gábor polgármester

Baski Gábor Makád Község polgármestere
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős makádi Képviselő-testületből 6 fő jelen
van. A polgármester javaslatot tesz Makád részéről a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Baski Máriát
és Száraz Ferencet javasolja.
Javasolja a makádi Képviselő-testület jegyzőkönyvvezetőjének is Jancsó Emőkét. Javasolja
továbbá, hogy a makádi Képviselő-testület is fogadja el a meghívóban szereplő közös
napirendként megjelölteket.
A makádi Képviselő-testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Előterjesztés Makád és Lórév község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Alexov Lyubomir polgármester
Baski Gábor polgármester
Alexov Lyubomir és Baski Gábor felkérik Antal Máriát, hogy a Körjegyzőség költségvetését
ismertesse a képviselőkkel.
Antal Mária
A körjegyzőségi hivatal létszámát az előző évivel terveztük. Körjegyző úr az év végén
nyugdíjba vonult. A körjegyzői álláspályázat ki van írva, a körjegyző illetménye szerepel a
költségvetésben. A második félévben jelentős többletmunkát jelent majd a feladatok átadására
történő előkészület.
A köztisztviselői illetményalap és a cafeteria keret változatlan.
Alexov Lyubomir
Megköszöni a tájékoztatót, kérdezi a Képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Alexov Lyubomir Lórév Község Polgármestere szavazásra bocsátja Makád és Lórév Község
Körjegyzőségi Hivatalának 2012. évi költségvetését
Lórév Község Képviselő-testülete 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Lórév Község Képviselő-testületének
4/2012 számú rendelete
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalának
2012. évi költségvetéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Baski Gábor
Szintén megköszöni a tájékoztatót, kérdezi a Képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük
az elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Baski Gábor Makád Község Polgármestere szavazásra bocsátja Makád és Lórév Község
Körjegyzőségi Hivatalának 2012. évi költségvetését
Makád Község Képviselő-testülete 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Makád Község Képviselő-testületének
5/2012 számú rendelete
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalának
2012. évi költségvetéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Baski Gábor, Alexov Lyubomir
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést bezárták.

Kmft.

Baski Gábor
polgármester

Alexov Lyubomir
polgármester
Jancsó Emőke
aljegyző

Dosztály László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Száraz Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

