
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2010. november 29-i  rendkívüli 
üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 
Jelen vannak: 

Baski Gábor    polgármester 
Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 

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

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 
   Raffay Béla   Intézményvezető 
   Szabó Istvánné  Tagintézmény-vezető 
   
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 
Márkus Lászlóra és Száraz Ferencre, jegyzőkönyvvezetőnek Jancsó Emőkét javasolja. 
 
A képviselő-testület a javaslatokat  e g y h a n g ú l a g  elfogadta. 
 
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontra. Javasolja, hogy Raffay Béla igazgató úr 
elfoglaltsága miatt az első napirendi pont az oktatási társulás legyen. Javasolja továbbá, hogy 
a második napirend az év végi ünnepkörrel kapcsolatos elképzelések legyenek. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  e g y h a n g ú l a g  elfogadta és az alábbi napirendi pontot 
fogadta el: 
 

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D 
 
1./ Egyeztetés az oktatási társulással kapcsolatos feladatokról  (  zárt ülés ) 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
2./ Előterjesztés az év végi ünnepkőrrel ( mikulás ünnep- csomag, falu karácsonya, nyugdíjas   
     karácsony ) kapcsolatos elképzelésekről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
3./ Egyeztetés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról 
     ( bizottságok száma, személyi összetétel, stb. ) 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
4./  Előterjesztés a védőnői szolgálat tárgyi feltételeivel kapcsolatos ÁNTSZ észrevételről 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
5./ Előterjesztés megállapodás kötésére a Duna völgyi Vízgazdálkodási Társulattal a  
     Kengyelesi csatorna kotrásáról 



     Előadó: Baski Gábor polgármester 
5./ Egyebek:  
     a./ Előterjesztés a Thúry József Általános Iskola részére szalagfüggöny vásárlás, valamint  
          villanyszerelési munkák elvégzésének engedélyezésére 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
     b./ Tájékoztató a Makádi református Egyházközség kérelméről a Művelődési Ház     
           igénybevételéről 
           Előadó: Baski Gábor polgármester 
6./ Szociális ügy (  zárt ülés ) 
 
 
 
1./ Egyeztetés az oktatási társulással kapcsolatos feladatokról  (  zárt ülés ) 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
A Képviselő-testület a napirendi pont tárgyalására az Ötv.12.§. (4) bek. a) 
pontja alapján zárt ülést rendelt el. 
 
 
2./ Előterjesztés az év végi ünnepkörrel (mikulás ünnep- csomag, falu karácsonya,  
     nyugdíjas karácsony ) kapcsolatos elképzelésekről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
A napirendi pont tárgyalására megérkezik: Schwarczenberger Jánosné, Matis Károlyné, 
Horváth András és Fekete János. 
 
Schwarczenberger Jánosné 
Kapnak-e a gyerekek önkormányzati csomagot? 
 
Vidáné Wéber Adrienn 
Nagyker áron tudok hozni csomagot 300,- Ft/darab 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
     128/2010 (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete a makádi 0-14 éves 
gyerekek számára 150 db Mikulás csomag vásárlását 
engedélyezi 300.- Ft/db áron az általános tartalék terhére. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Vidáné Wéber Adrienn képviselő 
Határidő: december 6. 

 



Rövid tárgyalás, egyeztetés után a „Falu Karácsonya” ünnepség időpontját 2010. december 
11.-én 17 órára tűzte ki a Képviselő-testület. 
 
Dosztály László 
Az ünnepséghez még szükséges fényeket Makád Községért Alapítvány állja. 
 
Rövid tárgyalás, egyeztetés után a „Nyugdíjas Karácsony” ünnepség időpontját 2010. 
december 18.-án 14 órára tűzte ki a Képviselő-testület. Szűkös anyagi helyzet miatt az 
iskolások és óvodások műsort adnak, pogácsa, forralt bor készül az időseknek. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
               129/2010 (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

akád község Képviselő-testülete a Nyugdíjas lakosoknak 
karácsonyi üdvözlőlap készíttetését engedélyezi.  
Felhívja a Körjegyzőségi Hivatalt az üdvözlőlapok 
beszerzésére, kihordására. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: december 18. 

 
3./ Egyeztetés a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról 
     ( bizottságok száma, személyi összetétel, stb. ) 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Stáhly-Zsideg István 
A szervezeti és működési szabályzat elkészítésénél csak minimális jogszabályi változások 
vannak. A munkatervet beépítjük. Fontos egyeztetni a Bizottságokról, milyen bizottságok 
működjenek, hány taggal. 
 
Baski Gábor 
Természetesen a képviselők létszáma már módosítva lett. Javaslom, hogy az egyház vezető, 
korábbi polgármesterek ne kapjanak automatikusan meghívót az ülésekre, csak, ha adott 
napirendi pont indokolja. 
Javaslatot tesz két állandó bizottságra a Pénzügyire és a Kulturálisra. Javasolja továbbá egy 
ad-hoc Környezetvédelmi bizottság felállítását is, mely elnökének Dosztály Lászlót javasolja.  
 
A Képviselő-testület rövid vita után két állandó Bizottságra tesz javaslatot: a Pénzügyi 
Bizottságra (elnök: Baski Mária, tag: Száraz Ferenc, külsős tag: Matis Károly) Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottságra (Márkus László, Vidáné Wéber Adrienn, külsős Matis 
Károlyné), valamint egy ad-hoc Környezetvédelmi Bizottság működését határozta el (elnök: 
Dosztály László). A javaslatokat az SZMSZ felülvizsgálata során kéri a Szabályzatba 
beépíteni. 
 
Vidáné Wéber Adrienn 
Felajánlja segítségét a Pénzügyi Bizottságnak az oktatási intézmények költségvetésének 
tárgyalásakor. 
 
 



4./  Előterjesztés a védőnői szolgálat tárgyi feltételeivel kapcsolatos ÁNTSZ észrevételről 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Még a nyár folyamán kaptunk egy levelet az ÁNTSZ-től, amelyben a védőnői szolgálat 
helyszíni vizsgálata során feltárt hiányosságokra hívja fel a figyelmet. Kértem egy árajánlatot 
a még pótolandó dolgokra: személyzeti mosdó kialakítása, vízmelegítő stb. 
 
A Képviselő-testület rövid vita után 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
    130/2010 (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
    Makád község Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálatnak  
                                               helyet adó helyiségben a karbantartási körbe tartozó munkák  
                                               felmérésére, elvégeztetésére felhatalmazza a polgármestert. Az  
                                               épület állagával kapcsolatos munkákra – műszaki és gazdasági  
                                               ésszerűtlenség miatt – nem ad engedélyt. Ezt a feladatot a  
                                               ciklusprogram tervben szereplő településközpontba tervezett új             
                                               egészségügyi blokkban kell megoldani. 
                                               Felhívja a polgármestert, hogy fentiekről értesítse az ÁNTSZ  
                                               kistérségi Intézetét. 
                                               Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                               Határidő: december 15. 
 
5./ Előterjesztés megállapodás kötésére a Duna völgyi Vízgazdálkodási Társulattal a  
     Kengyelesi csatorna kotrásáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A Kengyelesi csatorna már legalább 20 éve nem volt kitakarítva. Sikerült egyeztetnem a 
Társulat elnökével, aki azt ígérte, hogy ha az önkormányzat is támogatást nyújt hozzá, akkor 
elvégzik a kotrást. A mostani belvizes helyzetben nagyon jó lenne, ha a földekről a csatorna 
elvezetné a vizet. A környezetvédelmi alapból pont az ilyen célokra lehet költeni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
    131/2010 (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete a a Környezetvédelmi Alap 
terhére a a Duna Völgyi Vízgazdálkodási Társulat részére a 
Kengyelesi csatorna kotrásának elvégzésére 300.000,- Ft + ÁFA 
összeg kifizetését engedélyezi. A megállapodás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: december 3. 
 
 
 
 



5./ Egyebek:  
a./ Előterjesztés a Thúry József Általános Iskola részére szalagfüggöny vásárlás,  
     valamint villanyszerelési munkák elvégzésének engedélyezésére 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
Baski Gábor 
A szalagfüggöny az 1. és a 2. osztályba került. A villanyszerelési munkák átcsoportosítással 
beleférnek a karbantartásba ez plusz költséget nem igényel. 
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
       132/2010 (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
  

Makád község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 
Fenntartó Társulás Makádi Tagintézménye 2010. évi  
költségvetését 234.000.-Ft-al megemeli (étkezési utalványok 
összege 142.000.-Ft + szalagfüggöny vásárlás 92.000.-Ft ),  
ennek fedezetét  Makád község Önkormányzata biztosítja.   
Makád község Képviselő-testülete az intézményvezető által a 
dologi előirányzatok közötti - villanyszerelési munkákra 
kifizetett 166.000,- Ft  - átcsoportosítását tudomásul veszi. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Raffay Béla igazgató 
   Szabó Istvánné tagintézmény-vezető 
Határidő: december 31. 

 
 
 
     b./ Tájékoztató a Makádi református Egyházközség kérelméről a Művelődési Ház     
           igénybevételéről 
           Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Felolvassa Ács László egyházgondnok úr kérelmét. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
    133/2010 (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete a Makádi Református 
Egyházközség Presbitériuma számára 2010. december 19.-én 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a makádi Művelődési 
Házat. Az épület rezsi költségének megfizetésétől szintén 
eltekint a testültet. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: december 19. 

 



Baski Gábor 
Felolvassa ifj. Galamb András kérelmét, amelyben a Képviselő-testülettől szeretne kérni 
olyan külterületet, ahol cross pályát létesíthetne. 
 
A Képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta, és megállapította, hogy a célnak megfelelő 
területtel nem rendelkezik. 
 
 
Baski Gábor 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta. 
 
 

 


