
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011.  szeptember 14-i   üléséről a Makád és Lórév 
Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 
Jelen vannak: 
   Baski Gábor   polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 

   Márkus László   képviselő 
Dr. Papp Botond Eörs  képviselő 
Vidáné Wéber Adrienn képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 
   Antal Mária   főtanácsos 
 
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 4 fő jelen van, így az 
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Márkus Lászlóra és Vidáné 
Wéber Adriennre. 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, javasolja, hogy a napirend.  
 
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./  Beszámoló Makád Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése I. féléves     
      végrehajtásáról    
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
2./  Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi költségvetése 
      I. féléves végrehajtásáról 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
3./  Előterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Alapító    
      Okiratának módosítására 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
4./  Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás alapító      
      okiratának módosítására 
      Előadó: Baski Gábor polgármester  
5./  Előterjesztés a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz történő      
      csatlakozásról 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
6. Egyebek 
a) Tájékoztató az RSD Viziközmű Társulat megalakulásáról 
    Előadó:  Baski Gábor polgármester 
b) Tájékoztató Leader pályázatról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
7./   Szociális ügy  ( zárt ülés ) 
 
 
 
 



 
1./  Beszámoló Makád Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése I. féléves     
      végrehajtásáról    
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
                                                      
Baski Gábor 
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A szóbeli kiegészítésre felkérem Antal Mária főtanácsosnak. 
 
Antal Mária 
A község  2011. évi költségvetését a   3/2011. (II.15.)  számú rendeletével hagyta jóvá.  A rendelet eredeti 
bevételi és kiadási előirányzata 314.450 e Ft. A képviselő-testület 12/2011. (VI.29.) számú rendeletével 
jóváhagyott módosított előirányzat összege 320.098 e Ft. A működési célú bevételek fedezték a működési 
célú kiadásokat. A bevétel teljesítése 124.806,- Ft (39,87 %), a kiadás teljesítése 108.057,- Ft (33,75 %) Az 
I. félév folyamán a finanszírozásban csak kisebb gondok merültek fel, munkabér hitel felvételére nem került 
sor.  A számok alapján a teljesítések időarányosak. A II. félévben a hiteltörlesztések megkezdődnek, több 
kötelezettséget nem vállalhatunk fel. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Természetesen a kintlévőségeket folyamatosan hajtjuk be. 
 
Az írásos anyaggal és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
     
     103/2011 (IX. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete 2011. évi             
                                                        költségvetése I. féléves gazdálkodásáról szóló  
                                                       beszámoló bevételi oldalát 320.098 e Ft  módosított  
                                                        bevételi előirányzattal, 124.806e Ft bevételi  
                                                        teljesítéssel (39,87%-a), kiadási oldalát 320.098 eFt  
                                                        módosított kiadási előirányzattal,  108.057eFt  
                                                       teljesítéssel (33,75%) elfogadja.  
                                                       Felhívja a tisztségviselőket, hogy a II. félévi  
                                                       gazdálkodás során is törekedjenek a takarékos és  
                                                       biztonságos gazdálkodásra. 
                                                       A gazdálkodás során biztosítsanak prioritást a  
                                                       hitelszerződésekből eredő kötelezettségek              
                                                       maradéktalan, határidőre történő teljesítésének. 

A költségvetés előirányzatainak betartása maradéktalanul történjen 
meg, pótelőirányzat szükségességét eredményező 
kötelezettségvállalásra 2011. II. félévben  

                                                       nem kerülhet sor az eredeti előirányzat teljesítéséből  
eredő, eddig ki nem fizetett számlák teljesíthetőségének  érdekében.  

                                                       Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                                                       Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                      Határidő: 2011. december 31. 
 
 
Stáhly-Zsideg István 
A beszámoló részét képezi az oktatási intézmények költségvetési beszámolója is. A teljesítésnél látszik, 
hogy itt is szigorúan betartják a költségvetést. 
 
 



Baski Gábor 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy szeptember 1-jétől elindult az iskolabusz. 
 
 
2./  Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi költségvetése I. féléves  
      végrehajtásáról 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 

Antal Mária 
A Körjegyzőségi Hivatal 2011. évi költségvetését Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az 
5/2011. (II.23.) számú rendeletével hagyta jóvá.  A rendelet eredeti bevételi és kiadási előirányzata 
33.652 e Ft. A bevételek teljesítése 55,79 %-os, a kiadásoké 53,71 %. 
 

Az írásos anyaggal és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
     104/2011 (IX. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                               Makád Község Képviselő-testülete Lórév és Makád  
                                              Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi költségvetése I. féléves  
                                               gazdálkodásáról szóló beszámoló bevételi oldalát 33.652 e Ft.     
                                               bevételi előirányzattal, 18.774 eFt bevétel teljesítéssel  
                                               (55,79%), kiadási oldalát 33.652 eFt kiadási előirányzattal,               
                                               18.077 eFt teljesítéssel (53,71%) elfogadja. 
                                               Felhívja a tisztségviselőket, hogy a II. félévi gazdálkodás  
                                               során is törekedjenek a takarékos és biztonságos  
                                               gazdálkodásra. 
                                               Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                                           Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                              Határidő: 2011. december 31. 
 
 
3./  Előterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás  
      Alapító Okiratának módosítására 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Megkeresett minket Szigetbecse, hogy belső ellenőrzés során azt  a javaslatot kapták, hogy az alapító 
okiratot módosítsák. A módosítást Szigetbecse Képviselő-testülete elfogadta, Makád testületének 
egyetértése szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                           105/2011 (IX. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
                                           

Makád község Képviselő-testülete Szigetbecse Község Képviselő-
testületének 72/2011 (IX. 12.) számú határozatával, melyben 
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi 
Fenntartó Társulás Alapító Okiratának 6.2.1. pontját módosítja,             
e g y e t é r t.  
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a határozatról 
tájékoztassa Szigetbecse Község Képviselő-testületét. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
              Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: szeptember 20. 

 
4./  Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás alapító      
      okiratának módosítására 
      Előadó: Baski Gábor polgármester  
 
Baski Gábor 
Erre a módosításra a Pedagógiai Szakszolgálat miatt van szükség. Attól, hogy a Társulás alapító okiratát 
módosítjuk, még nem lépünk be a Pedagógiai Szakszolgálatba. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                           106/2011 (IX. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Makád község Képviselő-testülete a Csepel-sziget és Környéke 
Többcélú Önkormányzati Társulás jelen előterjesztés mellékletét 
képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást - a 
CSÖSZ 62/2011.(VIII.25. ) számú határozatához igazodóan -elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: 2011. október 30. 

 
5./  Előterjesztés a BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz történő csatlakozásról 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                                                           107/2011 (IX. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
                                                        Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete        
                                                        csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű  
                                                        felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási  
                                                       tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott  
                                              Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj              
                                                       2012. évi fordulójához. 
                                              Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                              Határidő: 2011. október 14. 
 
 
 



6. Egyebek 
a) Tájékoztató az RSD Viziközmű Társulat megalakulásáról 
    Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy szeptember 2.-án megalakult az RSD Viziközmű Társulat. A beruházás 
2012 nyarán indul és a beruházás várhatóan 2 év alatt valósul meg. 
 
A tájékoztatást a  Képviselő-testület    e g y h a n g ú l a g   tudomásul vette. 
 
b) Tájékoztató Leader pályázatról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A Leader pályázattal 7 millió forintot nyertünk információs táblára és a kiadványra. Az idei költségvetésben 
nincs benne, de az előkészületeket tárgyalási szinten már megkezdtem. A kiadványhoz megkezdődik a 
gyűjtőmunka.  
 
A tájékoztatást a  Képviselő-testület    e g y h a n g ú l a g   tudomásul vette. 
 
18:15 perckor megérkezett Baski Mária képviselő. 
 
c) Temető üzemeltetésével kapcsolatos pályázat kiírásának előkészítése 
    Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A temető üzemeltetőjével kapcsolatban egyre több panasz érkezik. Javaslom, hogy készítsük elő egy új 
üzemeltetési pályázat kiírását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           108/2011 (IX. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete a temető üzemeltetésére kiírandó 
pályázat előkészítésére, kidolgozására felkéri a Polgármestert és a 
Körjegyzőt. 
Felelős:   Baski Gábor polgármester 
     Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: november 30. 

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

Kmf. 
 
 B a s k i   G á b o r       Stáhly-Zsideg István 
   polgármester                      körjegyző 
 
 
        M á r k u s   L á s z l ó      Vidáné Wéber Adrienn 
        jegyzőkönyv-hitelesítő       jegyzőkönyv-hitelesítő 


