
J e g y z ő k ö n y v 
 

Mely készült Makád község Önkormányzat Tanácstermében  
a 2008. február 13.-án megtartott 

 Makád község Képviselő-testület és Lórév község Képviselő-testület által tartott  
együttes testületi ülésről 

 
Jelen vannak: Baski Gábor Makád község polgármestere 

Dosztály László, Kocsis Tibor, Konta Gábor, Márkus László,    
Száraz Ferenc, Vidáné Wéber Adrienn makádi képviselők. 
 
Alexov Lyubomir Lórév község polgármestere 
Vidák Zsigmond, Alexov Milán, Bogdán Zsigmond, Krauszné Vukájlovics 
Melinda, Vásárhelyi Lajos lórévi képviselők 

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
  Stáhly-Zsideg István körjegyző 
 
Baski Gábor Makád Község polgármestere : üdvözölte a megjelenteket, különös tekintettel 
a Lórévi Képviselő-testület tagjaira. Megállapította, hogy a makádi testület 8 tagja közül 7 fő 
jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Konta Gábor és 
Kocsis Tibor képviselőket. 
 
Alexov Lyubomír Lórév Község polgármestere : Üdvözölte a megjelenteket, különös 
tekintettel a Makádi Képviselő-testület tagjaira, az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a 
lórévi testület 6  tagja közül 6 jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Baski Gábor javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
 

1. Előterjesztés Makád, Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2008. évi  
költségvetésére 

      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 Alexov Lyubomir polgármester 

 
A makádi  képviselő-testület a napirendi és jegyzőkönyv hitelesítői javaslatokat egyhangúlag, 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  
 
 

A lórévi  képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  

 
Baski Gábor átadja a szót Stáhly-Zsideg István körjegyzőnek az előterjesztés szóbeli 
kiegészítésére. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy az idei évben a körjegyzőségi normatíva összege 
nem változott, csak annyiban, hogy idén 11 hónap helyett 12 havi normatívára jogosult a 
körjegyzőség. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az energiaárak emelkedését. 
A személyi juttatásoknál egy kolleganő nyugdíjba vonul, ami miatt 8 havi felmentésre, 
valamint 40 éves jubileumi jutalmának kifizetésére jogosult. Az elmúlt egy év tapasztalata azt 



bizonyította, hogy a Körjegyzőségi Hivatal nem tud ekkora létszámmal működni, így a 
személyi juttatásoknál szerepel április 1-től 1 fő középfokú végzettségű mukaerő. 
 

 
A napirendhez hozzászólás nem hangzott el, így a polgármesterek szavazásra bocsátották 
a rendelet tervezetet. 
 
Makád Község Képviselő-testülete a 8 fős testület 7 tagjának jelenlétében egyhangúlag, 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg a következő rendeletét: 
 

Makád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2008. (II. 13.) számú rendelete 

  Makád, Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala  
2008. évi költségvetéséről 

 
 
Lórév Község Képviselő-testülete a 6 fős testület 6 tagjának jelenlétében, egyhangúlag, 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta meg a következő rendeletét: 
 
  

Lórév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2008. (II. 13.) számú rendelete 

  Makád, Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala  
2008. évi költségvetéséről  

 
 
    Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta. 

 
Kmft. 

 
 
 
 

       Alexov Lyubomir                    B a s k i  Gábor                         Stáhly-Zsideg István 
          polgármester                           polgármester                                    körjegyző 
 
 

   Konta Gábor    Kocsis Tibor 
     jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 


