JEGYZÕKÖNYV

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. február 15-i ülésérõl a Makád
és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Kocsis Tibor
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyzõ

Szabó Istvánné

Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású
Közoktatási
Intézményi
Fenntartó
Társulás tagintézmény vezetõje

Jelen van továbbá:

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 6 fõ jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:
Kocsis Tiborra és Márkus Lászlóra, jegyzõkönyvvezetõnek Jancsó Emõkét javasolja.
A képviselõ-testület a javaslatokat e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontra. Javasolja a 4. napirendi pont elnapolását, mert
még nem áll rendelkezésünkre minden adat a határozathozatalhoz.
A Képviselõ-testület a javaslatot
pontot fogadta el:

egyhangúlag

elfogadta, és az alábbi napirendi

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Elõterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
2./ Elõterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2010. évi költségvetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
3. Elõterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010.évi Közfoglalkoztatási tervére
Elõadó: Baski Gábor polgármester

1./ Elõterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A tagintézmény vezetõ asszony jelenlétére tekintettel javasolja, hogy a költségvetés
tárgyalását kezdjék az oktatási intézményekkel.
Stáhly-Zsideg István
A szerkezete eltér az elõzõ éviektõl, idén szakfeladatokra kell bontani a tételeket.
Ezt követõen a képviselõ-testület tételesen átveszi a Társulás költségvetését.
Szabó Istvánné
Elmondja, hogy maximális túlórával dolgozik a tantestület. Jelenleg két tanítót kell
helyettesíteni.
Baski Gábor
Tantestület túlterhelt, létszámbõvítés lehetõségét meg kell vizsgálni.
Dosztály László alpolgármester 17:40 perckor megérkezett.
Baski Gábor
A község költségvetését most csak áttekintjük, átbeszéljük, dönteni csak a következõ ülésen
tudunk, mert a számok még nem véglegesek. Az oktatási intézmény költségeihez a tavalyi
évben 21 millióval kellett az állami normatíván felül hozzájárulni, ez a szám idén 27 millió
forint. A Képviselõ-testület ezt követõen tételesen átnézte a költségvetés tervszámait.
2./
Elõterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2010. évi
költségvetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A pénzügyi bizottság javasolta, hogy a körjegyzõség dolgozóinak Cafeteria kerete a
kidolgozott három javaslat közül a tavalyi évi juttatások költségeivel számolt kerettel legyen
megállapítva.
A Képviselõ-testület 7 képviselõ jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Makád Község Önkormányzat
1/2010 (II. 15.) számú rendelete
Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatal
2010. évi költségvetésérõl
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

3./ Elõterjesztés Makád község
jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Önkormányzat

Közfoglalkoztatási

Tervének

Baski Gábor
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is el kell fogadni a Közfoglalkoztatási Tervet.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
13/2010 (II. 15.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a település 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervében foglaltakkal egyetért, azt
jóváhagyja.
Felhívja a tisztségviselõket, hogy fordítsanak nagy
figyelmet a jogosultak minél elõbbi munkába állítására, a
tervben foglalt közfeladatok maradéktalan ellátására, a
tárgyi
feltételek
folyamatos
biztosítására,
a
munkavédelmi szabályok betartására, a folyamatos és
biztonságos finanszírozás érdekében a megelõlegezett
állami támogatás folyamatos igénylésére, a KözépMagyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei
Kirendeltségével történõ rendszeres együttmûködésre.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: december 31.
Baski Gábor
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta.

