JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen
2011. április 27.-én megtartott
üléséről – a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén
Jelen vannak Szigetbecse részéről:
Magasitz Lajos
Bogdán József
Fejesné Schwarcz Erzsébet
Katona József
Riedl Béla
Takács András

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jelen vannak Makád részéről:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István
Katona Éva
Raffay Béla
Antal Mária
Lumei Sándorné
Jónakné Riemer Judit
Lerner Mária
Bodó Jánosné
Igazoltan távol:

körjegyző
jegyző
Iskolaigazgató
Makád – pénzügyi főtanácsos
Szigetbecse-pénzügyi főmunkatárs
SZ-M KIKI FT gazdasági vezető
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Dr. Papp Botond Eörs makádi képviselő
Dr. Csernyi Zsuzsanna szigetbecsei képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Jancsó Emőke

Magasitz Lajos
Megnyitja az ülést. Tisztelettel köszönti a mai közös testületi ülésen résztvevőket.
Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az határozatképes.
Szigetbecse Község jegyzőkönyv hitelesítőinek Bogdán József alpolgármestert, és Katona
József képviselőt javasolja.
A szigetbecsei képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Magasitz Lajos Szigetbecse Község polgármestere javaslatot tesz a közös testületi ülés
napirendi pontjára.
Magasitz Lajos Szigetbecse Község polgármestere átadja a szót Baski Gábornak, Makád
község polgármesterének.
Baski Gábor
Köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen van, így az
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Baski Máriára és
Vidáné Wéber Adriennre.
A képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Baski Gábor javaslatot tesz a közös napirendi pontokra.
A javaslattal a szigetbecsei és a makádi képviselő-testület e g y h a n g ú l a g
és az alábbi napirendi pontot fogadta el:

egyetértett,

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1.) Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás
2010. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadó: Raffay Béla intézmény vezető
Jónakné Riemer Judit gazdasági vezető
Magasitz Lajos
Az elmúlt évek gyakorlata alapján javaslom, hogy most is a megszokott sorrendben tárgyaljuk
a napirendi pontot, és külön-külön hozzuk meg a határozatokat. Átadom a szót Raffay Béla
igazgató úrnak.
Raffay Béla
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Az írásos anyagot mindenki megkapta. Ismertetném a
beszámoló főbb számait:
Általános Iskola Szigetbecse
- személyi kiadás mindösszesen: 64.997.649.- Ft, teljesítés: 98,34 %
- dologi kiadás mindösszesen: 23.084.730,- Ft, teljesítés: 99,37 %
Kiadás mindösszesen: 88.083.379,- Ft
Saját bevétel: 7.404.579.- Ft
Finanszírozás: 81.941.000,- Ft
Tóparti Óvoda Szigetbecse
- személyi kiadás mindösszesen: 21.437.425.- Ft, teljesítés: 99,64 %
- dologi kiadás mindösszesen: 8.473.692.- Ft, teljesítés: 99,64 %
Kiadás mindösszesen: 29.911.117.- Ft, teljesítés: 99,64 %
Saját bevétel: 3.095.241.- Ft, teljesítés: 100,01 %
Finanszírozás: 26.923.000.- Ft, teljesítés: 100 %

Magasitz Lajos
Az elhangzott számok már nem ismeretlenek előttünk. Megköszöni az iskola és az óvoda
minden dolgozójának, vezetőjének, hogy a költségvetési nehézségek ellenére jó gazdálkodást
folytattak.
Kérem, akinek van ezekkel a számokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele, az tegye fel.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Szigetbecse Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
23/2011 (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Szigetbecse Község Képviselő-testülete az Általános Iskola és a
Tóparti Óvoda tagintézmények 2010. évi költségvetési
beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.
Felelős: Magasitz Lajos polgármester
Határidő: 2011. április 30.
Baski Gábor
Felkéri Raffay Béla igazgató urat, hogy a makádi tagintézmények 2010. évi beszámolóját is
ismertesse a testülettel.
Raffay Béla
Makád Thúry József Általános Iskola
- személyi kiadás mindösszesen:
45.863.581.- Ft, teljesítés: 99,58 %
- dologi kiadás mindösszesen:
9.419.984.- Ft, teljesítés: 92,08 %
Kiadás mindösszesen:
55.283.565.- Ft, teljesítés: 98,21 %
Saját bevétel:
3.880.296.- Ft, teljesítés: 100,02 %
Finanszírozás:
52.409.500.- Ft, teljesítés: 100 %
Makád Hóvirág Óvoda
- személyi kiadás mindösszesen:
- dologi kiadás mindösszesen:
Kiadás mindösszesen:
Saját bevétel:
Finanszírozás:

15.468.387.- Ft, teljesítés: 98,97 %
4.111.427.- Ft, teljesítés: 98,57 %
19.579.814.- Ft, teljesítés: 98,89 %
1.123.303.- Ft, teljesítés: 100,09%
18.677.500.- Ft, teljesítés: 100 %

Baski Gábor
Megköszöni az igazgató úr beszámolóját. Kérdezi a makádi testületet, hogy az
elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.

Makád Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
42/2011 (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Thúry József Általános
Iskola és a Hóvirág Óvoda tagintézmények 2010. évi
költségvetési beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra
alkalmasnak tartja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 30.
Magasitz Lajos felkéri Raffay Béla igazgató urat, hogy ismertesse a Társulás zárszámadását
is.
Raffay Béla
Társulás
- személyi kiadás mindösszesen:
- dologi kiadás mindösszesen:
Kiadás mindösszesen:
Saját bevétel:
Finanszírozás:

13.732.509.- Ft, teljesítés: 96,89 %
4.047.896.- Ft, teljesítés: 99,82 %
17.780.405.- Ft, teljesítés: 97,54 %
108.155.- Ft, teljesítés: 96,59 %
18.117.000.- Ft, teljesítés: 100 %

Magasitz Lajos
Mindkét testületet megkérdezem, hogy a társulati zárszámadással kapcsolatban van-e kérdés,
kiegészítés?
Amennyiben nincs, megkérem a testületeket, hozzák meg határozataikat.
Szigetbecse Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2011 (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Szigetbecse Község Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád
Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás
2010. évi
költségvetési
beszámolóját elfogadja és
rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.
Felelős: Magasitz Lajos polgármester
Határidő: 2011. április 30.
Makád Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
43/2011 (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád Közös
Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás 2010. évi
költségvetési beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra
alkalmasnak tartja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2011. április 30.

Magasitz Lajos
Felkéri Raffay Béla igazgató urat, hogy a 2010. évi pénzmaradványt is ismertesse.
Raffay Béla
Itt szeretném elmondani, hogy a szigetbecsei iskola konyhájában használt elektromos
melegítő zsámoly elromlott, újat kell vásárolni. Megérdeklődtük, hogy egy új zsámolyt
100.000.-Ft összegért tudnánk beszerezni.
Továbbá tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szülők elhatározták, hogy az iskola régi
szárnyában lévő mosdójának felújítására összegyűjtik a pénzt, és azt felújíttatják. A
gyűjtésből a WC felújítására a pénz majdnem összegyűlt, de még hiányzik 200.000.-Ft.
Szeretném kérni, hogy az önkormányzat a zsámoly vásárlására a 100.000.-Ft-ot, valamint a
WC felújítására a hiányzó 200.000.-Ft összeget az iskola részére a pénzmaradvány terhére
biztosítsa.
Riedl Béla
Hétvégén bementem az iskolában és megnéztem hogy haladnak a WC felújításának
munkálataival a szerelők. Igen csak indokolt volt már az iskola régi szárnyában lévő WC.
felújítása.
Javaslom, hogy a pénzmaradványból a kért 200.000.-Ft összeget a WC. felújítására, valamint
100.000.-Ft-ot melegítő zsámoly vásárlására az iskolának adjuk meg.
Magasitz Lajos
Egyetértek Riedl Béla képviselő társammal és én is javaslom a kért 300.000.-Ft összeget
megadni az iskolának a pénzmaradvány terhére.
Raffay Béla
Előre is köszönöm a képviselő-testületnek, hogy meghallgatta és teljesíti kérésünket.
A 2010. évi pénzmaradvány megosztása a tagintézmények között a következőképpen alakult:
Szigetbecse iskola
- Helyesbített pénzmaradvány:
1.262.200.- Ft
- Kötelezettséggel terhelt rész:
300.000.- Ft
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 962.200.- Ft
Szigetbecse óvoda
- Helyesbített pénzmaradvány:
- Kötelezettséggel terhelt rész:
- Kötelezettséggel nem terhelt rész:

107.124.- Ft
0.- Ft
107.124.- Ft

Makád iskola
- Helyesbített pénzmaradvány:
1.006.231.- Ft
- Kötelezettséggel terhelt rész:
0.- Ft
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 1.006.231.- Ft
Makád óvoda
- Helyesbített pénzmaradvány:
- Kötelezettséggel terhelt rész:
- Kötelezettséggel nem terhelt rész:
Társulás

220.989.- Ft
0.- Ft
220.989.- Ft

- Helyesbített pénzmaradvány:
- Kötelezettséggel terhelt rész:
- Kötelezettséggel nem terhelt rész:

444.750.- Ft
0.- Ft
444.750.- Ft – ebből Szigetbecse 68%-a 302.430.- Ft
Makád
32%-a 142.320.- Ft

Comenius pályázat iskola
Helyesbített pénzmaradvány:
Kötelezettséggel terhelt rész:
Kötelezettséggel nem terhelt rész:
Szigetbecsére jutó rész:

123.984.- Ft
0.- Ft
123.984.- Ft
123.984.- Ft

Comenius pályázat óvoda
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:

370.931.- Ft

Magasitz Lajos
Megköszöni a részletes tájékoztatást. Kérdezi mindkét testülettől, hogy kérdés, észrevétel
van-e az elhangzottakkal kapcsolatban?
Baski Gábor
Szintén megköszöni a részletes tájékoztatást. Javasolja, hogy az elhangzott, kötelezettséggel
nem terhelt pénzmaradványokat az intézmény az önkormányzatok számlájára 2011. május 2.ig utalja vissza.
A képviselő-testületek az elhangzott javaslattal egyetértettek. Ennek alapján az alábbi
határozatokat hozták:
Szigetbecse Község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
25/2011 (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Szigetbecse Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Általános Iskola, a Tóparti Óvoda tagintézmények és a Társulás
– Szigetbecsére eső részének – 2010. évi kötelezettséggel nem
terhelt 1.495.738.- Ft – pénzmaradványát Szigetbecse Község
Önkormányzat költségvetési számlájára utalják vissza.
Felelős: Raffay Béla igazgató
Határidő: 2011. május 31.
Makád Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
44/2011 (IV. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Thúry József Általános Iskola, a Hóvirág Óvoda tagintézmények
és a Társulás – Makádra eső részének – 2010. évi
kötelezettséggel nem terhelt 1.369.540.- Ft – pénzmaradványát

Makád Község Önkormányzat költségvetési számlájára utalják
vissza.
Felelős: Raffay Béla igazgató
Határidő: 2011. május 2.
Raffay Béla
Megköszönte a Társulásban dolgozó tagintézmény vezetőknek és kollegáknak, az egész évben
végzett munkájukat. Köszönetet mondott továbbá mindkét testületnek az intézménnyel
szembeni hozzáállásuk miatt.
Magasitz Lajos
Megköszönte igazgató úrnak és munkatársainak, Makád polgármesterének, körjegyzőjének,
képviselő-testületének a munkájukat.
Baski Gábor
Ilyenkor mindenki számára úgy tűnik, hogy a kötelező köröket futjuk, amikor megköszönjük
mindenkinek a munkáját.
Szeretném megkérni a jelenlévőket, mivel mindenki előtt ismert, hogy Makád a
gyermeklétszám miatt nehéz helyzetben van, amennyiben módja, lehetősége van segítsen.
Közös intézmény vagyunk, ahol tudunk működjünk együtt. Makád számára már az is
hatalmas áttörés lenne, ha az iskolában elérnénk a 100 főt. Az a nagy célunk, hogy a
Társulásban ne a jelenlegi 68-32 %-os arány, hanem a 60-40 %-os arány legyen.
Több közös napirend nem lévén, a közös képviselő-testületi ülés befejeződött, a képviselőtestületek külön-külön folytatják munkájukat.

Kmf.

Baski Gábor
Makád polgármestere

Stáhly-Zsideg István
Makád-Lórév körjegyzője

Magasitz Lajos
Szigetbecse polgármestere

Katona Éva
Szigetbecse jegyzője

Baski Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Bogdán József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vidáné Wéber Adrienn
jegyzőkönyv-hitelesítő

Katona József
jegyzőkönyv-hitelesítő

