
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. október 18-i alakuló  ülésérõl a makádi 
Mûvelõdési Házban

Jelen vannak:
Baski Gábor polgármester
Dosztály László képviselõ
Baski Mária képviselõ

 Márkus László képviselõ
dr. Papp Botond Eörs képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ
Vidáné Wéber Adrienn képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Jelen vannak továbbá:
Makád község megjelent lakossága

Dosztály László korelnök
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Külön köszönti Baski Gábor, immár második alkalommal 
megválasztott polgármestert, Makád Község Képviselõ-testületének megválasztott tagjait. Gratulál 
megválasztásukhoz. Megállapítja, hogy a 7 fõs testületbõl 7 fõ jelen van, így az határozatképes. A korelnök 
javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre: Baski Máriára és dr. Papp Botond Eörsre, jegyzõkönyvvezetõnek 
Jancsó Emõkét javasolja.

 A képviselõ-testület a javaslatokat  e g y h a n g ú l a g  elfogadta.

Dosztály László javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

A képviselõ-testület a javaslatot  e g y h a n g ú l a g  elfogadta és az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

N_A_P_I_R_E_N_D_:

1./ A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. október 3-i választásról
 Elõadó: Fábián Ilona a Választási Bizottság elnöke

2./ Megbízólevelek átadása a polgármester, az egyéni listás képviselõk részére
 A megbízóleveleket átadja Fábián Ilona

3./ A Képviselõ-testület tagjainak eskü tétele,
 A polgármester eskü tétele

4./ A polgármester illetményének megállapítása
 Elõadó: Dosztály László korelnök

5./ Alpolgármester választás titkos szavazással
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

6./ Alpolgármester eskü tétele
7./  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

 Elõadó: Baski Gábor polgármester 
8./  Megbízás a Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatára

 Elõadó: Baski Gábor polgármester 
9./  Polgármester programjának ismertetése

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
10./1990-2010 között megválasztott polgármesterek, képviselõk részére, munkájuk   

 elismeréseként emléklap átadása ünnepélyes keretek között.
 Az emléklapokat átadja Vásárhelyi Nagy Antalné, Bódis István és Baski Gábor  polgármester



1./ A Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2010. október 3-i választásról
 Elõadó: Fábián Ilona a Választási Bizottság elnöke

Dosztály László korelnök
Átadja a szót Fábián Ilonának, a Helyi Választási Bizottság elnökének a napirendi pont megtartására.

Fábián Ilona
Köszönti a megjelenteket, a polgármester urat, képviselõket. Tájékoztatóját felolvasta.
( A Tájékoztató a jegyzõkönyv mellékletét képezi. )

  A Képviselõ-testület a Választási Bizottság Elnökének tájékoztatóját
 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  e l f o g a d t a.

2./ Megbízólevelek átadása a polgármester, az egyéni listás képviselõk részére
 A megbízóleveleket átadja Fábián Ilona

Dosztály László felkéri Fábián Ilonát, hogy a megbízóleveleket adja át.

Fábián Ilona átadta a megbízóleveleket.

3./ A Képviselõ-testület tagjainak eskü tétele,
  A polgármester eskü tétele

Dosztály László felkéri Stáhly-Zsideg István körjegyzõt, hogy az eskü szövegét a képviselõk eskütételéhez 
olvassa elõ. (Az eskü szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.)

A képviselõk az esküt letették.

Dosztály László ezt követõen felkéri a polgármestert a Képviselõ-testület elõtt az eskü letételére.

Baski Gábor polgármester az esküt letette.

4./ A polgármester illetményének megállapítása
 Elõadó: Dosztály László korelnök

Dosztály László felolvassa elõterjesztését
( Az elõterjesztés a jegyzõkönyv mellékletét képezi. )

Baski Gábor bejelenti személyes érintettségét.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:



  115/2010 (X. 18.) számú Képviselõ-testületi határozat  

  Makád Község Képviselõ-testülete Baski Gábor polgármester 
 részére 2010. október 1-tõl havi, bruttó  336.200.-Ft illetményt és 
 havi, bruttó 70.000.-Ft költségtérítést állapít meg. 
 Felhívja a körjegyzõt a szükséges okmányok elkészítésére, az  

   illetmény és a költségtérítés rendszeres számfejtésére, 
 kifizetésére.
 Felelõs:  alpolgármester,

  Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: október 30.

5./ Alpolgármester választás titkos szavazással
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Elmondotta, hogy a korábbi ciklusokban is alpolgármesteri tisztséget töltött be Dosztály László, 
rátermettségét már több cikluson keresztül bizonyította, alpolgármesternek ismét Dosztály Lászlót javasolja.

Dosztály László
Kijelenti, hogy a tisztséget vállalja, bejelenti személyes érintettségét, nem vesz részt a szavazásban.

A szavazás lebonyolítására 2 tagú bizottságot hoznak létre, amelynek tagjai: Száraz Ferenc és Vidáné Wéber 
Adrienn képviselõk.

A bizottság tagjai kiosztják a szavazócédulákat, a szavazás titkosan történik. 

Vidáné Wéber Adrienn
A szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy az urnában 6 igen szavazatot tartalmazó szavazócédula 
volt, így a testület titkos szavazással Dosztály Lászlót választotta meg alpolgármesternek.
(A szavazás eredményérõl készült jegyzõkönyv az alakuló ülés jegyzõkönyvének mellékletét képezi.)

Fentiek értelmében a Képviselõ-testület titkos szavazással, 6 igen szavazattal, 1 fõ nem vett részt a 
szavazásban, az alábbi határozatot hozta

 116/2010 (X. 18.) számú Képviselõ-testületi határozat  

Makád község Képviselõ-testülete Dosztály Lászlót egyéni listás képviselõt 
Makád község társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: azonnal

6./  Alpolgármester eskü tétele
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor felkéri az alpolgármestert az eskü letételére.

Dosztály László alpolgármester az esküt letette.



7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor 
Az alpolgármester kérte a napirend tárgyalása elõtt, hogy bejelentést tehessen, átadta a szót.

Dosztály László
Bejelentette a testület részére, hogy eddigiekben is díjazás nélkül végezte ezt a feladatot. Úgy gondolja, 
hogy a teleépülésnek tartozik ezzel, hogy külön költségek nélkül fogadja el ezt a megtiszteltetõ megbízást.
Lemond a tiszteletdíjról. Egyben bejelenti személyes érintettségét.

Baski Gábor
Felolvassa elõterjesztését.
( Az elõterjesztés  a jegyzõkönyv mellékletét képezi. )

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

  117/2010 (X. 18.) számú Képviselõ-testületi határozat  

 Makád Község Képviselõ-testülete Dosztály László 
 alpolgármester részére – kérésére – nem állapít meg 

  tiszteletdíjat.
 A Képviselõ-testület köszönetét fejezi ki az alpolgármester 
 részére a település javára kifejezett önzetlenségéért.

  Felelõs: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: október 30.

8./  Megbízás a Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatára
 Elõadó: Baski Gábor polgármester 

Baski Gábor
Javasolja, hogy a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot a testület vizsgálja felül, erre jogszabály is kötelez, 
de a helyi sajátosságokkal is ki kell egészíteni azt. Erre idõt kell adni. E feladat elõkészítésével bízzuk meg a 
körjegyzõt.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

118/2010. (X. 18.) Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete megbízza a Polgármestert és a Körjegyzõt, 
hogy a Szervezeti és Mûködési Szabályzat felülvizsgálatát végezze el, és 
esetleges módosító javaslatait terjessze a Képviselõ-testület elé.

Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Határidõ: február 28.



9./  Polgármester programjának ismertetése
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor ismertette a 2010-2014-es ciklusra szóló elképzeléseket, fejlesztési terveket. Programjában 
elmondta, hogy az elkövetkezendõ négy év komoly feladata a Thúry József Általános Iskola és a Hóvirág 
Óvoda biztonságos mûködtetése. Új településközpont létrehozása pályázati lehetõség kihasználásával. A 
központ építésének I. üteme orvosi-, fogorvosi rendelõ építése. A foglalkoztatás területén folyamatosan részt 
kíván venni az „Út a munkába” programban. Elsõdleges fejlesztési feladatok közé tartozik a megnyert 
belterületi útpályázatban vállalt építést az elõírt határidõre megvalósítani, járdákat építeni, információs 
táblákat elhelyezni.
A községi könyvtár fenntartása, fejlesztése és méltó helyre költöztetése. Tanösvény kialakítása a 
parkerdõben.
Kitért a közbiztonság helyzetének javítására, környezetvédelem szigorú betartására, civil szervezetekkel a 
kapcsolat javítására, lehetõség szerint anyagi támogatásra.
(A program a jegyzõkönyv mellékletét képezi.)

A Képviselõ-testület a Polgármesteri Programot  6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

118/2010. (X. 18.) Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete Baski Gábor polgármester
2010-2014 évre szóló – a határozat mellékletét képezõ –
Polgármesteri Programját elfogadja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: azonnal

10./1990-2010 között megválasztott polgármesterek, képviselõk részére, munkájuk elismeréseként 
 emléklap átadása ünnepélyes keretek között.
 Az emléklapokat átadja Vásárhelyi Nagy Antalné, Bódis István és Baski Gábor    
 polgármester

Az átmenet idõszakáról megemlékezett Stáhly-Zsideg István címzetes fõjegyzõ. 
(Megemlékezés szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi).

Vásárhelyi Nagy Antalné Bódis István és Baski Gábor polgármesterek röviden megemlékeztek az általuk 
vezetett testületek munkájáról.

Ezt követõen a 20 év alatt képviselõként tevékenykedõknek emléklapot adott át a ciklusban velük együtt 
dolgozó polgármester.


