JEGYZŐKÖNYV
Mely készült Makád község Önkormányzat Tanácstermében a 2011. október 26.-án
Makád község Képviselő-testület és Lórév község Képviselő-testület által tartott
közös testületi ülésről
Jelen vannak: Baski Gábor Makád község polgármestere
Dosztály László alpolgármester, Márkus László, Száraz Ferenc, Vidáné Wéber
Adrienn makádi képviselők.
Alexov Lyubomir Lórév község polgármestere
Vidák Zsigmond alpolgármester, Alexov Milán, Bogdán Zsigmond,
Vásárhelyi Lajos lórévi képviselők
Tanácskozási joggal részt vett: Stáhly-Zsideg István körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Jancsó Emőke
Igazoltan távol: Baski Mária makádi képviselő
dr. Papp Botond Eörs makádi képviselő
Baski Gábor Makád község polgármestere köszönti az ülés résztvevőit, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a makádi 7 fős testületből, 5 fő jelen van, így az határozatképes. A
polgármester javaslatot tesz Makád részéről a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Dosztály Lászlót és
Száraz Ferencet javasolja.
A makádi képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Vidák Zsigmond Lórév Község alpolgármestere
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 5 fős lórévi Képviselő-testületből 4 fő jelen van.
Alexov Lyubomir polgármester úr jelezte, hogy késni fog.
Javasolja a lórévi Képviselő-testület jegyzőkönyvvezetőjének is Jancsó Emőkét. Javasolja
továbbá, hogy a lórévi Képviselő-testület is fogadja el a meghívóban szereplő közös
napirendként megjelölteket.
A lórévi Képviselő-testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
Baski Gábor Makád polgármestere javaslatot tesz a közös ülés napirendjére, megkéri a
testületi tagokat, hogy amennyiben van javaslatuk további napirendre, úgy azt most tegyék
meg.
Baski Gábor:
Mivel nincs további javaslat napirendre, a következő napirendet javaslom elfogadni.
1./ Tájékoztató az új Önkormányzati törvény-tervezetről
Előadó: Baski Gábor polgármester
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Együttes ülés Lórév Község Képviselő-testületével
1./ Tájékoztató az új Önkormányzati törvény-tervezetről
Előadó: Baski Gábor polgármester

1./ Tájékoztató az új Önkormányzati törvény-tervezetről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István
Két hete kaptuk meg az új önkormányzati törvény tervezetét. Már a koncepció is jelentős
változásokat sejtetett, de a tervezetben még nagyobb változások vannak. A tervezetben három
időpont szerepel:
- 2012. január 1-jétől újraszabályozza a megyei önkormányzatok, városok helyzetét
- 2013. január 1-jétől tervezi felállítani a járási hivatalokat,
- 2014-ben, a választások után lesznek a legnagyobb, legátfogóbb változások.
A törvényességi ellenőrzésben is jelentősen módosul, hogy bírósági eljárásban lehet fordulni
helyi rendeletben szabályozott kérdésekben. Amennyiben valamilyen rendelet megalkotását
elmulasztja a Képviselő-testület, a bíróság azt helyette meghozhatja. Hitelfelvétel majd csak
kormány engedélyével lehetséges a jövőben. A hitel éves törlesztő részlete nem haladhatja
meg az éves bevétel 50 %-át. Ez a korlát az átmeneti hitelekre nem vonatkozik.
A települést leginkább érintő változások 2013. január 1-jétől lesznek. Számos feladat- és
hatáskör változik. Az alapfokú oktatás – az óvoda és a bölcsőde kivételével – kikerül az
önkormányzati feladatok közül, a vagyonnal együtt átveszi az állam. Az óvoda, bölcsőde
finanszírozásáról még nincs semmilyen információ.
Új feladat lesz a település közbiztonságának biztosítása, helyi rendészeti szerveket lehet
létrehozni.
Változás lesz, hogy újra felállnak a járási hivatalok, a székhely településekről még nincs
információ.
Testület működésének szabályaiban is történik változás: szavazategyenlőségnél a
polgármester szava dönt. Amennyiben a képviselő-testület kétszer egymás után
határozatképtelen, a polgármester dönthet a testület helyett.
3000 lakos alatt nem lehet önálló hivatal, szomszédos, megyén belüli települések közösen
tarthat fent hivatalt, ha elérik az előírt lélekszámot. Amennyiben nem fog össze a három
település – Makád, Lórév, Szigetbecse -, akkor Ráckevéhez fogunk tartozni. Ha a
körjegyzőségben város is van, akkor a hivatallal kapcsolatban mindenről a város képviselőtestülete dönt.
2013. január 1-jétől a jegyzőt a polgármester és nem a Képviselő-testület nevezi ki.
Amennyiben 6 hónapig nincs jegyző, akkor a Kormányhivatal nevez ki valakit.
Jelenleg bázisfinanszírozás van, a jövőben feladatfinanszírozás lesz.
A tervezetben az szerepel, hogy a jegyző és a polgármester illetményét a felére kívánják
csökkenteni.
Makád és Lórév Képviselő-testülete az elhangzott tájékoztatást
tudomásul vette.
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18:30 perckor megérkezik Alexov Lyubomir polgármester.
Stáhly-Zsideg István bejelenti, hogy a tárgyhoz kötődően személyes bejelentése, kérelme van,
ezzel kapcsolatban a nyilvános ülésen való tárgyalás ellen nincs kifogása.
Stáhly-Zsideg István
Sajnos a tájékoztatóban elhangzottak alapján is látható, hogy nagyon bizonytalan a helyzet.
2013-tól lehet, hogy önálló hivatal sem lesz a településeinken. Úgy terveztem, hogy csak a
ciklus végén megyek nyugdíjba. Idén még lehetőségem van elmenni előrehozott nyugdíjba,
jövőre már erre nem lesz lehetőségem. Kérem a Képviselő-testületektől 2011. december 28.ával a felmentésemet, hogy előrehozott öregségi nyugdíjba mehessek. Természetesen,
ahogyan a jogszabályok lehetővé teszik, januártól folytatnám munkámat a Hivatalban.
Baski Gábor
Természetesen úgy döntünk, ahogy a legjobb. Ha csak idén van lehetőség nyugdíjba menni,
akkor meghozzuk a szükséges döntést.
Baski Gábor
Javasolja Makád Község Képviselő-testületének, hogy a határozati javaslatot fogadja el:
A makádi Képviselő-testület 5 képviselő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
140/2011 (X. 26.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Önkormányzat Képviselő-testülete Stáhly-Zsideg István
körjegyző munkaviszonyát – kérésére, előrehozott
öregségi nyugdíj igénybevétele miatt - a Köztisztviselők
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 17. § ( 1 )
bek. d. pontja alapján, figyelemmel a 19/A § ( 1 ) bek. i. pontjára,
a 18.§ (1) bekezdésében foglalt két havi felmentési idő
figyelembevételével, 2011. december 28-i hatállyal megszünteti.
Felhívja a polgármestert a szükséges munkaügyi okmányok
kiadására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: október 31.

Alexov Lyubomir
A lórévi testület is támogatja a döntést. A polgármester javasolja, hogy Lórév Község
Képviselő-testülete is fogadja a határozati javaslatot.
A lórévi Képviselő-testület 5 képviselő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

58/2011 (X. 26.) számú Képviselő-testületi határozat
Lórév község Önkormányzat Képviselő-testülete Stáhly-Zsideg
István körjegyző munkaviszonyát – kérésére, előrehozott
öregségi nyugdíj igénybevétele miatt - a Köztisztviselők
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 17. § ( 1 )
bek. d. pontja alapján, figyelemmel a 19/A § ( 1 ) bek. i. pontjára,
a 18.§ (1) bekezdésében foglalt két havi felmentési idő
figyelembevételével, 2011. december 28-i hatállyal megszünteti.
Felhívja a polgármestert a szükséges munkaügyi okmányok
kiadására.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Határidő: október 31.

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