
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. január 17-i  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 

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 
   Kacsó Katalin Melinda védőnő 
  
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 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 pontokra. A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretné 
bemutatni a védőnőt. 
 
A képviselő-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./  Előterjesztés a Makád közlekedésének fejlesztése c. közbeszerzési ajánlati felhívás    
      eredményének megállapítására 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István a Közbeszerzési Bizottság vezetője  
2./  Előterjesztés a Szociális rendelet felülvizsgálatára 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
3./  Tájékoztató a közcélú munka helyzetéről, javaslat  2011. évi közcélú foglalkoztatási  
      pályázat elfogadására 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
4./  Állásfoglalás a Városi Rendőrkapitány kinevezéséhez 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
5./  Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
6./ Egyebek 
     a./ Kötelezettség vállalás a 2011.évi szúnyoggyérítéshez a Többcélú Kistérségi Társulás      
          részére 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 



    b./  Előterjesztés a Büge tó vízszintjének állandó szabályozásával kapcsolatos műszaki  
          elképzelésekről 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
    c./  Előterjesztés az 50 férőhelyes óvoda kivitelezője felszámolójával kapcsolatos     
          tárgyalásról 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
    c./  Thury József Általános Iskola kérelme a Művelődési Ház egyszeri bérbevételéről 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
    d./  Előterjesztés a „ Plolgármester.net „ WEB oldallal történő együttműködésről  
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
7./   Szociális ügy  ( zárt ülés ) 
 
Baski Gábor 
A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném bemutatni településünk új védőnőjét Kacsó 
Katalin Melindát.  
 
Kacsó Katalin Melinda 
Üdvözli a Képviselő-testületet. Magáról elmondja, hogy 39 éves. Júliustól az önkormányzat 
szolgálati lakásában lakik a párjával, sikerült beilleszkedniük. 
A Védőnői Szolgálatnál nagyon sok volt az elmaradás, melyeket igyekezett bepótolni a napi 
munka mellett. December közepére sikerült naprakész állapotot kialakítani. Elmondja, hogy 
véleménye szerint a kapcsolata jó a gondozottakkal, viszont szerinte szokatlan az emberek 
számára a védőnő állandó jelenléte a településen. 
 
Baski Gábor 
A múlt pénteki megbeszélésünkön kértem, hogy egy írásos beszámoló is készüljön a védőnői 
szolgálatban végzett munkáról, a gyerekek egészségi állapotának felméréséről. Kérem, hogy 
ebben a beszámolóban szerepeljenek a rövid és közép távú elképzelések is, és az ehhez 
szükséges igények. 
 
Kacsó Katalin Melinda 
Rengeteg eszköz elavult, használhatatlan. Ezek pótlására apródonként szükség van. 
 
A Képviselő-testület kérdést, észrevételt nem tett. 
 
Baski Gábor 
Megköszöni a védőnőnek, hogy eljött és bemutatkozott. 
 
Kacsó Katalin Melinda elköszönt és távozott az ülésről. 
 
 
 
 
Beszámoló a két ülés között történt eseményekről:  
 
Baski Gábor a napirendi pontok tárgyalása előtt beszámolt a két ülés között történt 
eseményekről. 
 
 



1). 2010. december 18. (szombat) Nyugdíjas karácsonyi ünnepség az iskola aulájában. 62 fő 
nyugdíjas vett részt az eseményen. Sikeres délutánt tudtunk nyújtani az érdeklődőknek. 
Kiadás: 25.000.- 
 
2). 2010. december 31-vel a 24 fő közcélú munkás és a településőr munkaviszonya a törvényi 
változások miatt megszűnt. 
 
3). 2011. január 5-i KMOP útépítési közbeszerzésre 5 vállalkozás nyújtott be pályázatot. 
Részletes tájékoztatás az első napirendi pontban. 
 
4). 2011. január 10-én Német nyelvű pedagógusi asszisztens érkezett az iskolába. 3 hónapon 
keresztül segíti az iskola munkáját. Az új óvoda „szolgálati lakás” részében lakik. 
 
5). 2011. január 12-én iskola értekezletet tartottunk közösen az iskola vezetésével, ahol 
felvázoltuk a lényeges változásokat, úgy személyi, és mint tantárgyi vonatkozásban. Fontos 
változások: Ertl Anita német nyelvet oktató pedagógus február 1-i dátummal felmondott. 
Mesterné szabó Beáta várandó, betegállományban van. A pedagógusok óráinak elosztását és 
néhány tantárgy összevonását vitattuk meg. 
 
6). 2011. január 14-én bírósági tárgyaláson vettünk részt a Művelődési házzal kapcsolatban. a 
bíróság kimondta a tulajdon közösség megszüntetését. A felperest (önkormányzat) kötelezte a 
kb.98.000.- összeg kifizetését a 3 jelenlegi résztulajdonos részére. Az alperest (Nagy 
Józsefné, Nagy Irénke, Nagy Etelka) kötelezte az ügyvédi-, az ingatlan szakértői-, és az 
eljárási költség megfizetésre 198.000.- összegre. 
 
7). 2011. január 14-én tájékoztatást kértünk a Makádi védőnőtől, hogy foglalja össze az eltelt 
időszakban végzett munkáját. 
 
 
1./  Előterjesztés a Makád közlekedésének fejlesztése c. közbeszerzési ajánlati felhívás    
      eredményének megállapítására 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István a Közbeszerzési Bizottság vezetője  
 
Baski Gábor 
A mai ülésen még nem tudunk dönteni. Szerdán tartunk egy rendkívüli ülést, addigra 
lezárulnak a hiánypótlások. Január 4.-éig lehetett beadni az ajánlatokat, öt cég adott be 
ajánlatot. A hiánypótlások még nem zárultak le. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást  e g y h a n g ú l a g  tudomásul vette. 
 
 
2./  Előterjesztés a Szociális rendelet felülvizsgálatára 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
 
Stáhly-Zsideg István 
A rendelet módosítására a 2011. január 1-jétől életbe lépett jogszabályi változások miatt van 
szükség. A módosítás tartalmazza még a lakásfenntartási és az átmeneti segély természetbeni 
juttatásban történő kifizetésének lehetőségét, valamint az átmeneti segély kamatmentes 
kölcsön formájában történő nyújtását. 
 



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

Makád község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2011. (I. 17.) rendelete 

a szociális igazgatás és ellátás szabályairól szóló 
 5/2007. (IV. 23.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

3./  Tájékoztató a közcélú munka helyzetéről, javaslat  2011. évi közcélú foglalkoztatási  
      pályázat elfogadására 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
Mint azt már a kiküldött tájékoztatóban is láthattátok december 22.-én szembesültünk fele, 
hogy a közmunka program 2011-ben jelentősen átalakul. Sajnos a közmunkások 
munkaviszonyát december 31.-ével meg kellett szüntetni. 21 emberről van szó, megpróbálunk 
nekik munkát találni. Van, aki mehet majd a Vízügyhöz. Megszerveztük, hogy aki szeretne 
elmehetett felvételizni az IBIDEN-be. Egy embert oda is felvettek. Lehetőség van még a 
SAMSUNG-ba elhelyezkedni, valamint egy lacházi cég is keres embereket. Az önéletrajzokat 
átküldjük a lacházi céghez. Ha többen átjárnának a buszt megoldanánk. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást, a szóbeli kiegészítéssel  e g y h a n g ú l a g   elfogadta. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Az idei évtől pályázni kell a közmunka támogatásra. A Munkaügyi Központ tájékoztatása 
alapján Makád csak 1 emberre kap napi 8 órában egy évre támogatást, valamint 15 fő  
maximum 3 havi foglalkoztatására. A pályázatot úgy írjuk meg, hogy ennél több létszámot 
kérünk, mivel így nagyon nehéz lesz megoldani a község feladatait. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
        1/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
                                         Makád Község Képviselő-testülete az Önkormányzati törvényben,  
                                         számára kötelező feladatként előírt feladatok maradéktalan ellátása 
                                         érdekében pályázatot nyújt be a Budapesti Kormányhivatal  
                                         Munkaügyi Hivatala Ráckevei Kirendeltségéhez. 
                                         A pályázatban 15 fő rövid időtartamú és 6 fő hosszabb időtartamú  
                                         foglalkoztatására kell állami támogatást igényelni.   
                                         Az elnyert támogatáshoz a Képviselő-testület a saját erő fedezetét a  
                                        2011. évi költségvetésben tervezi, ott biztosítja.                    
                                        Felhívja a körjegyzőt a pályázat elkészítésére és benyújtására. 
                                        Felelős: Baski Gábor polgármester,  
                                                     Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                        Határidő: január 25. 



4./  Állásfoglalás a Városi Rendőrkapitány kinevezéséhez 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője megkeresett minket azzal, hogy foglaljunk 
állást dr. Csipler Norbert őrnagy megbízott ráckevei Rendőrkapitányság vezető kapitánnyá 
történő kinevezésében. 
A kapitány úr amióta Ráckevén van, látható javulás van a Rendőrség munkájában. 
 
Száraz Ferenc 
Mint a Polgárőrség tagja is megerősíti a Polgármester úr által elmondottakat. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
        2/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete dr. Csipler Norbert őrnagy 
Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőjének történő kinevezését 
támogatja. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: január 31. 

 
5./  Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadására 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
 
Stáhly-Zsideg István 
A kiküldött anyagban javasoljuk Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2011-es évben a belső 
ellenőrzés során a Körjegyzőségi Hivatal ellenőrzésére kerüljön sor. A belső ellenőrzés 
ingyenes, a Kistérségi Társulás fizeti. Az ellenőrzésre az előzetes egyeztetés alapján 
áprilisban kerül majd sor. 
 
 
       3/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                          Makád Község Képviselő-testülete 2011-ben a Makád és Lórév  
                                          Község Körjegyzőségi Hivatalánál rendel el belső ellenőrzést. 
                                          E feladattal az érvényes együttműködési megállapodás alapján  
                                          megbízza a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Kistérségi  
                                          Társulást. 
                                          Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                          Határidő: 2011. december 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6./ Egyebek 
     a./ Kötelezettség vállalás a 2011.évi szúnyoggyérítéshez a Többcélú Kistérségi  
          Társulás részére 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is a Csepel-sziget és Környéke Többcélú 
Önkormányzati Társulással közösen kívánjuk a nyári szúnyoggyérítési feladatokat megoldani. 
A belvíz miatt szükséges a 100 ha megrendelése. Javaslom viszont, hogy a légi irtás inkább az 
erdős területek felett legyen, a földi pedig a faluban. A Társulási Tanács 80/2010. (XII.13.) sz. 
határozatával döntött a biológiai gyérítésről is. A biológiai gyérítéssel kapcsolatban egyelőre 
nem kell adatokat szolgáltatni a gyérítendő területek kijelölésére szakértő felmérése alapján 
kerül sor. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            4/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                              Makád Község Képviselő-testülete a 2011. évben is csatlakozni  
                                              kíván a kistérség szintű, a Csepel-sziget és Környéke Többcélú  
                                             Önkormányzati Társulás által tervezett szúnyoggyérítéshez. 
                                             Makád község területére vonatkozóan 100  ha légi kémiai és    
                                             100 ha földi kémiai gyérítést igényel. Ennek fedezetét a 2011. évi  
                                             költségvetésben tervezi.  
                                             Felhívja a polgármestert, hogy ezen határozatról, azt térképpel  
                                             kiegészítve értesítse a Társulás Elnökét. 
                                             Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                             Határidő: január 20. 
 
    6. b./  Előterjesztés a Büge tó vízszintjének állandó szabályozásával kapcsolatos  
              műszaki elképzelésekről 
              Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A csapadékvíz befogadó tó nem tudja ezt a nagy mennyiségű vizet befogadni. Megoldás lehet, 
ha kiépítjük a tó túlfolyó rendszerét. Egy része fedett lenne, mivel helyenként 1,8 méter 
mélyen kell vinni. Átadom a szót az alpolgármester úrnak. 
 
Dosztály László 
A focipálya végéig zárt rendszerben készülne el, 300-as csővel, melynek költsége 3.500,- 
Ft/fm. A munkadíj 2.500,- Ft/fm. 
 
Száraz Ferenc 
Nem kell akkora szakaszon járható csövet venni. Olyan mélyen lesz, hogy nem szükséges, 
annak az ára is kevesebb. 
 
Baski Gábor 
Most még nem tudunk semmi konkrétumot, a szerdai rendkívüli ülésen erről is részletesen 
beszélünk. 



 
A Képviselő-testület a tájékoztatást   e g y h a n g ú l a g   tudomásul vette. 
 
 
6. c./  Előterjesztés az 50 férőhelyes óvoda kivitelezője felszámolójával kapcsolatos     
          tárgyalásról 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
           5/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                      Makád Község Képviselő-testülete felhatalmazza a tisztségviselőket,  
                                      hogy a Makádi 50 férőhelyes óvoda kivitelezőjének, a Pozitiv’ 91 Kft  
                                      felszámolójával, a Bis Zrt. ( 1123 Bp. Ráth György utca 1/c ) illetékes  
                                      felszámoló biztosával folytassanak tárgyalásokat, esetlegesen               
                                      kössenek megállapodást a kivitelező által nem biztosított, 537.186.-Ft  
                                      értékű jóteljesítési garancia utólagos, 2012. december 9-ig szóló –  
                                      pályázati végelszámoláshoz szükséges - biztosításáról.  
                                      Ezzel kapcsolatosan – átmeneti, maximum a biztosíték lejárati idejéig  
                                      szóló  –  anyagi kötelezettséget vállalhatnak, maximum a garancia                         
                                      összegéig. 
                                      Felelős: Baski Gábor polgármester, 
                                                    Stáhly-Zsideg István körjegyző    
                                      Határidő: január 31.        
 

    6.c./  Thury József Általános Iskola kérelme a Művelődési Ház egyszeri bérbevételéről 
             Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A nyolcadikosok azzal a kérelemmel fordultak hozzánk, hogy térítésmentesen bocsássuk 
rendelkezésükre a farsangi bálra a Művelődési Házat. Minden évben kétszer adjuk oda ingyen 
a Művelődési Házat, egyszer az iskolának, egyszer az óvodának. A rezsiköltséget 
természetesen megfizetik. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            6/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete a 2011. február 19.-én 
tartandó farsangi bálra a Thúry József Általános Iskola 
nyolcadik osztályának diákjai részére térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátja. A nyolcadik osztályt csak a rezsiköltség 
terheli. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határid ő: február 19. 



    6.d./  Előterjesztés a „ Polgármester.net „ WEB oldallal történő együttműködésről  
             Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Hasonló témákban számtalan megkeresést kapok. Ezzel a weboldallal történő együttműködés 
éves költsége 10 ezer forint + ÁFA lenne. 
 
Száraz Ferenc 
Nincs rá szükség, ezt az összeget fordítsuk a saját honlapunkra. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            7/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete nem kíván együttműködni a 
„Polgármester.net” weboldallal. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
7. Bizottságok tagjainak megválasztása 
    Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Novemberi ülésünkön már beszéltünk a bizottságot számáról, tagjairól. Akkor abban 
maradtunk, hogy két bizottság legyen. Egyetért-e a testület az akkor megbeszéltekkel? 
  
  
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            8/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 

Makád község Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 
elnökének Baski Mária képviselőt, tagjának Száraz Ferenc 
képviselőt, külsős tagjának Matis Károlyt választja. 

    Felelős: Baski Gábor polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            9/2011 (I. 17.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete a Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság elnökének Vidáné Wéber Adrienn képviselőt, 
tagjának Márkus László képviselőt, külsős tagjának Matis 
Károlynét  választja. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 


