Jegyzőkönyv
amely készült Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalában - Makádon 2012. január
30-án megtartott Makád község Képviselő-testület és Lórév község Képviselő-testület 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, 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: Jancsó Emőke aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Jancsó Emőke
Baski Gábor Makád község polgármestere köszönti az ülés résztvevőit, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 fős testületből, 7 fő jelen van, így az határozatképes. A polgármester
javaslatot tesz Makád részéről a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Dosztály Lászlót és Vidáné Wéber
Adriennt javasolja.
A makádi képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g 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. Előterjesztés körjegyzői álláspályázat kiírására
Előadó: Baski Gábor polgármester, Alexov Lyubomir polgármester
Baski Gábor
Átadom a szót Alexov Lyubomir polgármesternek
Alexov Lyubomir
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az 5 fős lórévi Képviselő-testületből 5 fő jelen
van.
Javasolja, hogy a lórévi Képviselő-testület is fogadja el a meghívóban szereplő közös
napirendként megjelölteket.
A lórévi Képviselő-testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
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1. Előterjesztés körjegyzői álláspályázat kiírására
Előadó: Baski Gábor polgármester,
Alexov Lyubomir polgármester
Baski Gábor Makád polgármestere felolvassa a körjegyzői állásra kiírandó pályázat szövegét.
Makád Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2012 (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lórév Község
Önkormányzat Képviselő-testületével közösen az 1990. évi LXV. tv. 36. §. (1)
bekezdése, az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 8. §. (1) bekezdése, és 10. §-a alapján a
körjegyzői állás betöltésére a melléklet szerinti pályázatot írja ki.
2. A pályázati kiírást az egységes hozzáférést biztosító informatikai rendszeren
keresztül elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv részére, valamint a község honlapján is megjelenteti.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 5.
Alexov Lyubomir is szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Lórév Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2012 (I. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Makád Község
Önkormányzat Képviselő-testületével közösen az 1990. évi LXV. tv. 36. §. (1)
bekezdése, az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 8. §. (1) bekezdése, és 10. §-a alapján a
körjegyzői állás betöltésére a melléklet szerinti pályázatot írja ki.
2. A pályázati kiírást az egységes hozzáférést biztosító informatikai rendszeren
keresztül elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv részére, valamint a község honlapján is megjelenteti.
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester
Határidő: 2012. március 5.
Baski Gábor
A közös napirendi pontok tárgyalása megtörtént, így az ülést bezárta.
Ezt követően a további napirendi pontok tárgyalását külön-külön folytatta Makád és Lórév
Képviselő-testülete.
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