
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. április 1-jei  ülésérõl a Makád 
és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

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

 Márkus László képviselõ
Vidáné Wéber Adrienn képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Jelen vannak továbbá:

Vásárhelyi Nagy Antalné korábbi polgármester
Raffay Béla Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású 

Közoktatási Intézményi Fenntartó 
Társulás (SZ-M KIKI FT) 
intézményvezetõje

Szabó Istvánné SZ-M KIKI FT tagintézmény-vezetõ
Schwarczenberger Jánosné Napköziotthonos Óvoda vezetõ
Staub Erzsébet makádi lakos
Szûcs Sándor makádi lakos

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 5 fõ jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:  Baski 
Máriára és Vidáné Wéber Adriennre, 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 pontokra. Javasolja, hogy további két ponttal 
egészítsék ki a napirendet: 6.) Elõterjesztés Makád község Önkormányzat Közfoglalkoztatási 
Tervének jóváhagyására, 7.) Egyebek: a) Tájékoztató a 2009. április 4-i falutakarításról, b) 
Leader tervek 2009-tõl Makádon

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./  Tájékoztató a házi orvosi tevékenységrõl
 Elõadó: Papp Botond házi orvos

2./  Elõterjesztés a Thury József Általános iskola belsõ korszerûsítésére irányuló pályázat       
 benyújtásáról
 Elõadó: Baski Gábor polgármester



3./  Elõterjesztés az 50 férõhelyes óvoda kivitelezõjének kiválasztására a lefolytatott     
 közbeszerzési eljárás alapján
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

4./ Elõterjesztés rendelet alkotására a szabályozási tervben javasolt épület védettség alá 
 helyezésére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

5./ Elõterjesztés a községi vízmû létszámhelyzetének áttekintésérõl
 Elõadó: Baski Mária a Pénzügyi Bizottság Elnöke

6./ Elõterjesztés Makád község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének jóváhagyására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

7./ Egyebek:
 a) Tájékoztató a 2009. április 4-i falutakarításról

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
 b) Leader tervek 2009-tõl Makádon

1./  Tájékoztató a házi orvosi tevékenységrõl
 Elõadó: Papp Botond házi orvos

dr. Papp Botond
Amikor a felkérést kaptam, hogy tartsak beszámolót a háziorvosi tevékenységrõl, még nem 
tudtam, hogy a szomszéd településen háziorvos váltás lesz, elõször is errõl szeretném 
tájékoztatni a jelenlévõket.
Szigetbecsén háziorvos váltás van folyamatban. Két orvos, a szigetcsépi és a szigetújfalusi 
fogják ellátni a szigetbecseieket is. Ez a makádi helyettesítésnél problémát okozhat. Idáig a 
Kerekes doktor úrral megoldottuk egymás helyettesítését, errõl szerzõdést is kötöttünk. 
Ha most szükség lesz helyettesítésre bizonytalan, hogy akkor melyik orvos fog kijönni a 
makádi beteghez. Még Szigetbecsén sem született végleges döntés a helyzetrõl. Amennyiben 
Kerekes doktor magán orvosi praxist indít területi ellátási kötelezettség nélkül valószínû, 
hogy elvállalja a makádi helyettesítést, ez lesz a legmegnyugtatóbb helyzet.

 További rövid vita után a testület elfogadta a tájékoztatót

2./  Elõterjesztés a Thury József Általános iskola belsõ korszerûsítésére irányuló 
 pályázat benyújtásáról
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A tavalyi évben is nyújtottunk be pályázatot az iskolára, azt megnyertük. Két hét múlva 
kezdõdnek a nyílászáró cserék. Most ismét lehetõség van pályázni. Ezzel a két pályázattak 
kívül belül fel lehetne újítani az iskolát. A beruházást, ha megnyerjük, jövõ év június 30-ig 
kell befejezni. 

Raffay Béla
Mi nem gondolkodtunk az eszközbeszerzésnél 5 millió forintba. Ki lehet majd számolni, hogy 
mennyi kell a belsõ felújításra. A nevelõk által összeírt eszközöket a jövõ héten beáraztatjuk.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



 44/2009.( IV.1. ) sz. Képviselõ-testületi határozat 
 Makád Község Képviselõ-testülete, mint a makádi 
 Thury József általános iskola fenntartója, az épület
 tulajdonosa  pályázatot nyújt be az Önkormányzati         
 Miniszter a 8/2009.(II. 26.) rendeletében  a bölcsõdék és

 közoktatási intézmények infrastrukturális  fejlesztése,            
 valamint közösségi buszok beszerzése támogatására  

megjelent pályázati felhívásra. 
  A pályázat összértéke 25.000.000.-Ft, amelyhez 

 5.000.000.-Ft saját erõt biztosít.
 Megbízza a tisztségviselõket a pályázat elkészítésével, 
 benyújtásával. 

 Felelõs: Baski Gábor polgármester,
  Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

 Határidõ: április 3.

3./  Elõterjesztés az 50 férõhelyes óvoda kivitelezõjének kiválasztására, a lefolytatott     
 közbeszerzési eljárás alapján
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Stáhly-Zsideg István
A decemberi ülésnek megfelelõen – kisebb csúszással – lezajolott a közbeszerzési eljárás. Öt 
szervezet jelentkezett, a VITÉP ’95 Kft és a Tiszajoule Kft. nem tett eleget a hiánypótlásnak. 
Nagy Kft, 148,9 millió forintos, a Pozitív ’91 Kft 129 millió forintos, a Prímépítõ 165,5 millió 
forintos ajánlatot adott. Pozitív ’91 Kft. elfogadhatóan indokolta az alacsony vállalási árat, így 
három érvényes ajánlatot bírált a Közbeszerzési Bizottság. A három cég közül a nyertes a 
Pozitív ’91 Kft., a Bizottság javaslata, hogy õ legyen a kivitelezõ.

Vásárhelyi Nagy Antalné
Voltak olyan tényezõk, amelyek amellett szóltak, hogy másfajta döntés szülessen. Úgy ítéltük 
meg, hogy ha Döntõbizottság elé megy bármelyik cég, akkor ez a döntés nem támadható meg.

Stáhly-Zsideg István
Kemény mûszaki ellenõr lesz.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

 45/2009.(IV. 1. ) sz. Képviselõ-testületi határozat:
  Makád Község Képviselõ-testülete a lefolyatatott 

 közbeszerzési eljárás alapján, a Képviselõ-testület 
 Közbeszerzési Bizottsága javaslata alapján a 
 Makádi 50 férõhelyes óvoda kivitelezési munkálatainak 
 elvégzésével a Pozitiv’91 Építõipari Tervezõ és 

  Generálkivitelezõ Kft-t ( 1117 Bp. Fehérvári út 38/A ) 
 bízza meg.
 Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzõdés  
 aláírására.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester,

  Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: április 15.     



19:36 perckor Raffay Béla, Szabó Istvánné, Schwarczenberger Jánosné és Staub Erzsébet 
elköszönnek és távoznak az ülésrõl.

4./ Elõterjesztés rendelet alkotására a szabályozási tervben javasolt épület védettség alá 
 helyezésére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A makádi 142 hrsz-ú nádtetõs házat javasoljuk helyi védettség alá helyezni. Kérdezem a
jegyzõ úrtól, hogy ez ró-e többlet kötelezettséget az önkormányzatra?

Stáhly-Zsideg István
Nem többet, mint egyébként a tulajdonosra vonatkozó kötelezettség. Viszont pályázati 
lehetõségek nyílhatnak az épület rendbetételére, stb.

Vásárhelyi Nagy Antalné
Üdvözli a kezdeményezés, ez a községnek már régi terve.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testületének
6/2009. ( IV.3.) számú rendelete

Építészeti örökség helyi védelmérõl

A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

5./  Elõterjesztés a községi vízmû létszámhelyzetének áttekintésérõl
 Elõadó: Baski Mária a Pénzügyi Bizottság Elnöke

Baski Gábor
Tegnap a Szociális és Pénzügyi Bizottság ülést tartott, melynek többek között napirendje volt 
a vízmû létszámhelyzetének áttekintése. Szûcs László az Ivóvízellátó Intézmény vezetõje 
sérelmezte, hogy a bizottságnak mi köze van a személyi kérdésekhez. A bizottság csak a 
Képviselõ-testület döntése alapján akarta tisztázni a helyzetet.
Felolvasom Baski Máriának, a Bizottság elnökének a tárgyalás eredményérõl és a bizottság 
javaslatáról szóló levelét. (A levél a jegyzõkönyv mellékletét képezi.)

Szûcs László
2003. június 16-ig heti 30 órában láttam el a vezetõi feladatomat, utána lecsökkentettük a heti 
munkaidõmet heti 12 órára. Fábián Ferencné munka törvénykönyves volt, majd 2005. január 
1-tõl az akkori jegyzõ utasítására ki lett nevezve közalkalmazottnak.
Az Ivóvízellátó Intézmény megalakulása óta 78 %-kal nõtt a fogyasztók száma, tehát az 
adminisztrációs munka is megnõtt.



Márkus László
Van-e lehetõség a díjbeszedés sûrítésére?

Szûcs László
Azzal a munka és a költségek is nõnek.

Vidáné Wéber Adrienn
Lakossági észrevétel, hogy gazos a vízmû telep udvara, amire az volt az ott dolgozók válasza, 
hogy nincs idejük levágni.

Szûcs László
A Vízmû szeretett volna vásárolni egy benzines fûnyírót, amit tavaly a testület nem 
engedélyezett. A kút körül 10x10 méteres területet kötelezõ vágni, az le is volt.

 A Képviselõ-testület a tájékoztatót   e g y h a n g ú l a g  tudomásul vette.

6./ Elõterjesztés Makád község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének 
 jóváhagyására

 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Stáhly-Zsideg István
A közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabály fura, nem egyértelmû, ez miatt rossz a 
visszhangja a faluban, ami jogos is. Sokakat – akiknek ígéretet tettünk - nem tudunk 
foglalkoztatni. A Közfoglalkoztatási Terv elkészítése kötelezõ.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

 46/2009.( IV.1. ) sz. Képviselõ-testületi határozat 

Makád község Képviselõ-testülete a település 2009. 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 Közép-
Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei 
Kirendeltségével történõ rendszeres együttmûködésre.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: december 31.



7./ Egyebek:
 a) Tájékoztató a 2009. április 4-i falutakarításról

 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Idén csatlakoztunk a Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetségéhez és ennek keretében idén 
is falutakarítást, szemétgyûjtést szervezünk. Tavaly több, mint százan szedtük a szemetet. 
Idén is lesz ebéd az akció résztvevõinek, amelyet a Vadásztársaság ajánlott fel. Az 
önkormányzat ásványvizet, üdítõt biztosít. Javaslom, hogy fél kilenckor a sportöltözõ elõtt 
találkozzunk.

 
 A tájékoztatót a testület  e g y h a n g ú l a g  tudomásul vette.

 b) Tájékoztat Leader tervekrõl Makádon
  Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Készítettem egy táblázatot, amely azokat az elképzeléseket tartalmazza, amelyeket a Leader 
program során megvalósíthatnánk. Amennyiben a képviselõknek van még javaslata azzal 
kapcsolatban, hogy mit vegyünk fel a pályázati célokhoz, azt jelezze.

  A képviselõk rövid, egyeztetõ vitát folytattak az 
elképzelésekrõl.

Baski Gábor
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta.

Kmf.


