JEGYZÕKÖNYV
Mely készült Makád község Önkormányzat Tanácstermében a 2010. május 3.-án
Makád község Képviselõ-testület és Lórév község Képviselõ-testület által tartott
közös testületi ülésrõl
Jelen vannak: Baski Gábor Makád község polgármestere
Dosztály László alpolgármester, Kocsis Tibor, Márkus László, Száraz Ferenc makádi
képviselõk.
Alexov Lyubomir Lórév község polgármestere
Vidák Zsigmond alpolgármester, Alexov Milán, Bogdán Zsigmond, Krauszné Vukájlovics
Melinda, Vásárhelyi Lajos lórévi képviselõk
Tanácskozási joggal részt vett: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Jelen vannak továbbá:

Vásárhelyi Nagy Antalné
korábbi polgármester
Antal Mária
Baracskai István
Feketéné Boda Erika
Horváthné Egervári Gabriella
Kátai Péter
Major Alexandra
Körjegyzõségi Hivatal munkatársai

Jegyzõkönyvvezetõ: Jancsó Emõke
Igazoltan távol: Baski Mária makádi képviselõ
Konta Gábor makádi képviselõ
Vidáné Wéber Adrienn makádi képviselõ
Baski Gábor Makád község polgármestere köszönti az ülés résztvevõit, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy a 8 fõs testületbõl, 5 fõ jelen van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz Makád részérõl
a jegyzõkönyv hitelesítõkre: Dosztály Lászlót és Kocsis Tibort javasolja.
A makádi képviselõ-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 következõ napirendet javaslom elfogadni.
1./ Beszámoló a Körjegyzõségi Hivatal munkájáról
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
2. / Tájékoztató az iparûzési adóval kapcsolatos hatáskör változásról
Elõadó: Jancsó Emõke aljegyzõ

Baski Gábor
Átadom a szót Alexov Lyubomir polgármesternek
Alexov Lyubomir
Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 6 fõs lórévi Képviselõ-testületbõl 6 fõ jelen van. Javasolja a
lórévi Képviselõ-testület jegyzõkönyvvezetõjének is Jancsó Emõkét. Javasolja továbbá, hogy a lórévi
Képviselõ-testület is fogadja el a meghívóban szereplõ közös napirendként megjelölteket.

A lórévi Képviselõ-testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
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Együttes ülés Lórév Község Képviselõ-testületével
1./ Beszámoló a Körjegyzõségi Hivatal munkájáról
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
2. / Tájékoztató az iparûzési adóval kapcsolatos hatáskör változásról
Elõadó: Jancsó Emõke aljegyzõ

1./ Beszámoló a Körjegyzõségi Hivatal munkájáról
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Stáhly-Zsideg István
A Körjegyzõségi Hivatal munkájáról készített írásos beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Baski Gábor
Szavazásra bocsátja Makád község Képviselõ-testületének a Körjegyzõségi Hivatal munkájáról szóló
beszámolót.
A makádi Képviselõ-testület 5 képviselõ jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
56/2010 (V. 03.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád és Lórév Község Képviselõ-testülete a Makád és Lórév
Község Körjegyzõségi Hivatal szakmai munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy a körjegyzõség létrehozásával kapcsolatos
2006-os döntések beváltották a hozzáfûzött reményeket és a
Körjegyzõségi Hivatal jó színvonalon látja el úgy a
közigazgatási, mint az önkormányzati feladatokat egyaránt.
Felhívja a körjegyzõt, hogy a jövõben is folyamatosan vizsgálja
a költségtakarékos mûködés feltételeit, úgy a személyi, mint a
tárgyi feltételek vonatkozásában.
A 2008-as belsõ ellenõrzés tapasztalatait hasznosítsa és az
ellenõrzéssel kapcsolatos, még végre nem hajtott feladatokat a
feltételek megteremtésével pótolja.
Záros határidõn belül biztosítsa a pénzügyi státusz megfelelõ
képesítéssel rendelkezõ személlyel történõ betöltését.
Folyamatosan kísérje figyelemmel a két településre
vonatkoztatható pályázatokat, erre vonatkozó elõterjesztésekkel
tegyen javaslatot az aktuális pályáztatok elõkészítésére,
benyújtására, különös figyelemmel a saját erõ biztosításának
vizsgálatára.
Felelõs: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: folyamatos

Alexov Lyubomir
Szavazásra bocsátja Lórév község Képviselõ-testületének a Körjegyzõségi Hivatal munkájáról szóló
beszámolót.
A lórévi Képviselõ-testület 6 fõ képviselõ jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

/2010 (V. 03.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád és Lórév Község Képviselõ-testülete a Makád és Lórév
Község Körjegyzõségi Hivatal szakmai munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy a körjegyzõség létrehozásával kapcsolatos
2006-os döntések beváltották a hozzáfûzött reményeket és a
Körjegyzõségi Hivatal jó színvonalon látja el úgy a
közigazgatási, mint az önkormányzati feladatokat egyaránt.
Felhívja a körjegyzõt, hogy a jövõben is folyamatosan vizsgálja
a költségtakarékos mûködés feltételeit, úgy a személyi, mint a
tárgyi feltételek vonatkozásában.
A 2008-as belsõ ellenõrzés tapasztalatait hasznosítsa és az
ellenõrzéssel kapcsolatos, még végre nem hajtott feladatokat a
feltételek megteremtésével pótolja.
Záros határidõn belül biztosítsa a pénzügyi státusz megfelelõ
képesítéssel rendelkezõ személlyel történõ betöltését.
Folyamatosan kísérje figyelemmel a két településre
vonatkoztatható pályázatokat, erre vonatkozó elõterjesztésekkel
tegyen javaslatot az aktuális pályáztatok elõkészítésére,
benyújtására, különös figyelemmel a saját erõ biztosításának
vizsgálatára.
Felelõs: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: folyamatos

Stáhly-Zsideg István
Tájékoztatja a képviselõ-testületeket, hogy a holnapi naptól hosszú idõ után ismét be lesz töltve a pénzügyi
ügyintézõi állás. Antal Mária lesz a Körjegyzõségi Hivatal új munkatársa.

2. / Tájékoztató az iparûzési adóval kapcsolatos hatáskör változásról
Elõadó: Jancsó Emõke aljegyzõ
Jancsó Emõke
Szóbeli kiegészítést tesz az írásos elõterjesztésre, tájékoztatja a képviselõket, a 2010. évi változásokról.

A makádi Képviselõ-testület 5 fõ képviselõ jelenlétében e g y h a n g ú l a g elfogadta a tájékoztatót.

A lórévi Képviselõ-testület 6 fõ képviselõ jelenlétében e g y h a n g ú l a g elfogadta a tájékoztatót.

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

