Jegyzőkönyv
Mely készült Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalában - Makádon 2012. október
4.-én megtartott Makád község Képviselő-testület és Lórév község Képviselő-testület által
tartott közös r e n d k í v ü l i testületi ülésről
Jelen vannak: Baski Gábor Makád község polgármestere
Dosztály László alpolgármester, Márkus László, Dr. Papp
Botond Eörs, Száraz Ferenc, Vidáné Wéber Adrienn makádi képviselők.
Vidák Zsigmond alpolgármester
Alexov Milán, Bogdán Zsigmond, Vásárhelyi Lajos lórévi képviselők
Tanácskozási joggal részt vett: Jancsó Emőke körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Jancsó Emőke
Baski Gábor Makád község polgármestere köszönti az ülés résztvevőit, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 fős testületből, 6 fő jelen van, így az határozatképes. A polgármester
javaslatot tesz Makád részéről a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Márkus 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 a Pest Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodásról
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző

Baski Gábor
Átadom a szót Vidák Zyigmond alpolgármesternek
Vidák Zsigmond
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 5 fős lórévi Képviselő-testületből 4 fő jelen van.
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.
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1./ Előterjesztés a Pest Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodásról
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke
A rendkív-li –lés összehívására azért volt szükség, mert a Járási Hivatal 2013. január 1.-jei
felállásával, és a feladatok és hatáskörök átalakításának következtében 2 kollégát átadunk a
járási hivatalnak, ők januártól ott fogják tovább folytatni a munkájukat. Ahhoz, hogy a
megállapodás aláírására ma sor kerülhessen Ráckevén, szükség van a testületek határozataira.
Szeretném még tájékoztatásul elmondani, hogy nem csak a 2 státusz kerül átadásra, hanem a
kollégák munkájához kapcsolódóan a számítógépüket, íróasztalukat is a járási hivatal
rendelkezésére kell bocsátani.
Baski Gábor Makád község polgármestere szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Makád Község Képviselő-testülete 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
85/2012 (X. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest
Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett „Megállapodás a
járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” elnevezésű
megállapodás tervezetet elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
megjelölt megállapodás tervezet aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2012. október 4.
Vidák Zsigmond Lórév község alpolgármestere szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
Lórév község Képviselő-testülete 4 fő jelenlétében, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2012 (X. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest
Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett „Megállapodás a
járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához” elnevezésű
megállapodás tervezetet elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
megjelölt megállapodás tervezet aláírására.
Felelős: Vidák Zsigmond alpolgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2012. október 4.

-2-

-3-

