
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. november 28-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 

Száraz Ferenc   képviselő 
Vidáné Wéber Adrienn képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 
   Antal Mária   főtanácsos 
 
Lakosság részéről megjelent:  2 fő 
 
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: Baski Máriára és Márkus 
Lászlóra, 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 7. Egyebek napirendi ponttal 
egészüljön ki, a decemberi programok szervezésével. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  e g y h a n g ú l a g  elfogadta és az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
1./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
     Előadó: polgármester  
2./ Előterjesztés Makád és Lórév község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetési     
     koncepciójára 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
3./ Előterjesztés a házi orvosi rendelési idő módosítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
4/ Előterjesztés Makád község forgalmi rendjének módosítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
5./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA felsőfokú tanulmányi ösztöndíj kérelmek     
     elbírálása 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
18,00 órától 
 6./  K Ö Z M E G H A L L G A T Á S  
       Beszámoló a Képviselő testület munkájáról, az Önkormányzati törvény változásáról 
       Előadó: Baski Gábor polgármester 
                    Stáhly-Zsideg István körjegyző    
7./  Egyebek: 
 a) Előterjesztés a decemberi programok szervezéséről 
              Előadó:  Baski Gábor polgármester 
 b) Thúry József Általános Iskola tagintézménytől pedagógus státusz megvonása 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 



 
8./ Szociális ügyek ( zárt ülés ) 
 
 
1./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
     Előadó: polgármester  
 
Baski Gábor 
A bizonytalanság jellemzi a 2012-es évet. Az Önkormányzati törvényt még nem fogadták el, számos 
módosító indítványról kell még dönteni. A Körjegyzőségek támogatása az idei szinten marad, 2012-től az 
adókat talán nem vonják el. A gépjármű adónál várhatóak módosítások: a fuvarozóknak január 20-ig kellene 
megfizetni az éves adójukat.  
A közmunkások bére már szeptember 1.-jétől 57.000,- Ft a minimálbér. A közszférában 4. éve nincs 
béremelés A cafetéria jövőre is marad bruttó 200 ezer forint. A gázár-támogatás beépült a lakásfenntartási 
támogatásba, melynek 10 %-a az önkormányzatot terheli. A jövő évben számítani lehet a kérelmezők 
számának növekedése. Az ÁFA 27 %-ra történő emelése is jelentősen megnöveli a kiadásokat. 
Az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítésére átadja a szót Antal Mária pénzügyi főtanácsosnak. 
2013-tól felállnak a járási hivatalok, melyek nem a kis települések előnyére szolgálnak. 
 
Baski Gábor 
Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs felolvasnám a határozati javaslatot. 
A koncepció elfogadásánál dönteni szoktunk, hogy 2012-ben mekkora emeléseket kívánunk eszközölni a 
helyi adók, bérleti díjak körében. Ez csak egy iránymutatás a hivatal részére, hogy ez alapján készítse elő a 
helyi adó rendelet-módosítását, majd pedig a 2012. évi költségvetést. Javasolja, hogy az iparűzési adó 
mértéke maradjon, az építményadó az infláció mértékével emelkedjen, a kommunális adó pedig a jelenlegi 
5.000,- Ft-ról a duplájára, 10.000.- Ft-ra emelkedjen. A bérleti díjakat szintén az infláció mértékével 
javasolja megemelni. 
 
Márkus László 
Nem tervezünk ebadót? 
 
Baski Gábor 
Személy szerint nem látja értelmét. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Lehet, hogy kötelező lesz. 
 
Dosztály László 
Egyetért az elhangzott javaslatokkal. Tegyük be most a kommunális adóra a 10 ezer forintot, amikor látjuk, 
hogy hogyan állunk a költségvetéssel, akkor még módosíthatjuk. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Költségvetés csak februárban lesz, ebben decemberben kell dönteni, csökkenteni év közben is lehet. 
 
Száraz Ferenc 
Nem javasolja a kommunális adó duplára emelését. Maximum 50 %-os emelést javasol. Sok ember így sem 
tudja befizetni. 
 
A Képviselő-testület  
Baski Gábor 
Marika nagy alapossággal készítette a beszámolót, ez a beszámoló több, mint egy hónapos munka 
eredménye. Kérdés, észrevétel van-e a beszámolóval kapcsolatban? 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



 
 

141/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Makád Község Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót – 
figyelembe véve a törvényi szabályozás bizonytalanságát - az előterjesztés 
szerint elfogadja. Az alábbiak figyelembe vételével kell a 2012. évi 
költségvetési tervezetet előkészíteni: 
- A hatályos költségvetési törvényben foglaltak alapján kell a végleges 

tervezetet összeállítani. 
- A helyi adók tekintetében ( a végleges törvényi rendelkezés     
  figyelembevételével ) 

= az iparűzési adó – változatlan mértékben 
= az építményadó – infláció mértékével 
= a kommunális adót 50 %-kal 
-       emelni 

- A vízdíj tekintetében: 
- A bérleti szerződéseknél infláció mértékével történő emeléssel kell igazítani a 

bérleti díjnöveléseket. 
- Keresni kell a lehetőséget az önkormányzati bevételi források összetételének 

és mértékének növelésére. 
- A kötelező önkormányzati feladatokon túlmenően kiemelt figyelmet kell 

fordítani az 
= az igénybe vett hiteleknél a törlesztés határidőre történő teljesítésére, ilyen 

jellegű kötelezettségek tervezésére, 
= Makád Közlekedésének Fejlesztése beruházás pályázat végleges 

elszámolása 
= a még elbírálás alatt levő pályázatok esetleges döntéshez igazodó 

tervezésére, ( Leader, EMVA ) 
                                             Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                                           Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                            Határidő: 2012. február 15. 
 
Baski Gábor 
A koncepció része a ¾ éves beszámoló is. A számokból kiderül, hogy időarányos a teljesítés, nincs fizetési 
problémánk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

142/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Makád Község Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés ¾ évi beszámolóját 
elfogadja. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: azonnal 

 



 
 
 
2./ Előterjesztés Makád és Lórév község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetési     
     koncepciójára 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A Körjegyzőségi Hivatal koncepciója ugyanaz, mint az önkormányzaté. Sajnos nem sok konkrét dolgot 
tudunk a jövő évről. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                                        Makád Község Képviselő-testülete a Makád és Lórév  
                                                        Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetési  
                                                        koncepcióját elfogadja. 
                                                        A 2012. évi költségvetés tervezetét ennek keretei között  
                                                        kell elkészíteni.  
                                                        a./ A körjegyző nyugdíjba vonulásával kapcsolatos, későbbi              
                                                               döntés alapján kell figyelembe venni az előirányzatot, 
                                                        b./ Az un. cafetéria juttatásoknál  figyelemmel kell lenni  
                                                                az állami költségvetéshez kötődő intézkedésekre.  
                                                        c./ Különös figyelmet kell fordítani a lórévi vízminőség  
                                                                 javító pályázat sikerességének elősegítésére 
                                                           Felelős: Baski Gábor  polgármester 
                                                                         Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                           Határidő: 2012. február 15.          
 
3./ Előterjesztés a házi orvosi rendelési idő módosítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
Az orvosi rendelő dolgozói kérték, hogy a téli időszakban ideiglenesen a rendelés minden nap délelőttönként 
legyen. A fűtés így könnyebben megoldható. Sajnos egy 4 órás és egy 8 órás közmunkásunk van, így 
nehezen oldható meg a fűtés délutánonként. 
 
dr. Papp Botond 
Amíg voltak közmunkások, addig meg lehetett oldani a fűtést. A falu lakosságának 75 %-a nyugdíjas, vagy 
kiskorú. A délutáni rendelésekre 8-10 páciens járt, aki munkába jár. Természetesen a készenléti ügyelet 
továbbra is 7-17-ig szól. 
 
Baski Gábor 
Mindenki egyetért a rendelési idő módosításával. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

 

 

 



 

144/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete dr. Papp Botond Örs háziorvos      
kérelmét elfogadva, a makádi házi orvosi rendelési idejét, átmenetileg   
2011. november 30-tól –   2012. március 15-ig az alábbiak szerint     
módosítja: 
Hétfőtől-péntekig: 8-12 óráig 
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a rendelési idő átmeneti változását az 
ÁNTSZ felé jelezzék. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: november 30. 

 
 
4./ Előterjesztés Makád község forgalmi rendjének módosítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A nagy útpályázatnál kikerültek a KRESZ táblák. A Közlekedési Felügyelet akkor fogadja csak el a 
forgalmi rend változást, ha a testület határozatot hoz róla. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Makád Község Képviselő-testülete a község közigazgatási területén, a 
tulajdonában levő – alább megjelölt közutakon – forgalom- és 
biztonságtechnikai okokból 

- Jegenye sor – Kulcsi utca  kereszteződésnél: „Állj, elsőbbség adás 
kötelező” tábla kihelyezése ( védve a Kulcsi utcát)., 

-  Túri József utca – Kulcsi utca  kereszteződésben: „Elsőbbségadás 
kötelező” tábla kihelyezése (védve a Kulcsi utcát), 

- Rákóczi utca – Szabadság köz, Szabadság köz elején: „Egyirányú 
forgalmú út” tábla, és a Szabadság út felől a „Behajtani tilos tábla 
kihelyezése, 

- Petőfi köz-Rákóczi utca kereszteződés, Petőfi köz elejére: az 
„Egyirányú forgalmú út” tábla kihelyezése, valamint a köz másik 
végében a „Behajtani tilos tábla kihelyezése, 

- Petőfi köz – Petőfi utca kereszteződés a Petőfi köz második szakasza 
felöl az első szakasz irányában: „Elsőbbségadás kötelező” tábla (védve 
a Petőfi utcát) kihelyezése, 

- Petőfi köz – Petőfi utca kereszteződés, a Petőfi köz második szakasza 
felöl, az első szakasz irányába: az „Elsőbbségadás kötelező” tábla 
(védve a Petőfi utcát) kihelyezése, 

- Diófa utca második szakasz-Petőfi köz kereszteződés:  „Elsőbbségadás 
kötelező” tábla (védve a Petőfi köz szakaszt ) kihelyezése, 

- Petőfi köz – Diófa utca harmadik szakasz 
kereszteződés,:„Elsőbbségadás kötelező” tábla (védve a Diófa utcát) 
kihelyezése, 

- Táncsics utca – Diófa utca kereszteződés: „Elsőbbségadás kötelező” 
tábla (védve a Diófa utcát) kihelyezése, 



- Diófa utca - Ady Endre utca kereszteződése: „Elsőbbségadás kötelező” 
tábla (védve az Ady Endre utcát) kihelyezése, 

- Diófa utca - Dózsa György utca kereszteződés :„Elsőbbségadás 
kötelező” (védve a Dózsa György utcát) tábla, és a „Gyalogosok” tábla 
kihelyezése, 

- A Dózsa György utca Temető felöli irányból: „Gyalogosok” tábla 
kihelyezése, 

- Petőfi utca - Dózsa György utca kereszteződés: „Elsőbbségadás 
kötelező” tábla (védve a Dózsa György utcát) kihelyezése., 

-  Dózsa György - Rákóczi utca kereszteződés: „Elsőbbségadás kötelező” 
tábla (védve a Rákóczi utcát) kihelyezése, 

- Táncsics Mihály utca és Dózsa György utca kereszteződésben: „Állj, 
elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezése 
indokolt. 
Felhívja a tisztségviselőket a megjelölt területeken, az előírt, hatósággal 
egyeztetett táblák kihelyezésére. 

                             Felelős: Baski Gábor polgármester 
                               Határidő: november 30. 

 
 
5./ Előterjesztés a BURSA HUNGARICA felsőfokú tanulmányi ösztöndíj kérelmek elbírálása 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Az idén is csatlakoztunk a 2012-es Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. A kérelmek beérkeztek. 
Javaslom, hogy az eddigi 3.000.- Ft-os támogatást adjuk a kérelmezőknek. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

             146/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

                                                Makád Község Képviselő-testülete havi 3.000.- Ft 
                                                BURSA HUNGARICA „A” típusú felsőfokú      
                                                önkormányzati ösztöndíjban részesíti 2011. évben (10  
                                                hónap) Horváth Tünde, Király Győző, Major Szabolcs, Ozsvald  

                                                 Tamás, Szabó Andrea és Varga Zoltán  makádi lakosokat. 
                                                          A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az érdekelt  
                                                          a Pest megyei Bíróságnál törvényességi vizsgálatot  
                                                          kérhet. A pert az Önkormányzat ellen kell indítani. 
                                                                                           Indokolás  
                                                          Fent nevezettek pályázatot nyújtottak be az ösztöndíj       
                                                          elnyerése érdekében az Önkormányzathoz. Az iratokból,  
                                                          nyilatkozatokból megállapítható, hogy a feltételeknek  
                                                           megfelelnek ezért a kérelem teljesítése mellett döntött a  
                                                           testület. 
                                                          A határozat az 51/2007.(III. 26.) Kormányrendeletben  
                                                          foglaltakon alapszik. 
                                                          Felelős: Baski Gábor polgármester  
                                                               Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                          Határidő: december 16. 
 
 
 



 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

            147/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

                                                Makád Község Képviselő-testülete havi 3.000.- Ft 
                                                BURSA HUNGARICA „B” típusú felsőfokú      
                                                önkormányzati ösztöndíjban részesíti 2012-2015 tanévben 

                                                           (30 hónap) Király Gabriella és Soós Sándor makádi lakosokat. 
                                                           A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az érdekelt  
                                                           a Pest megyei Bíróságnál törvényességi vizsgálatot  
                                                           kérhet. A pert az Önkormányzat ellen kell indítani. 
                                                                              Indokolás  
                                                           Fent nevezett pályázatot nyújtott be az ösztöndíj       
                                                           elnyerése érdekében az Önkormányzathoz. Az iratokból,  
                                                           nyilatkozatokból megállapítható, hogy a feltételeknek  
                                                           megfelelnek ezért a kérelem teljesítése mellett döntött a  
                                                           testület. 
                                                           A határozat az 51/2007.(III. 26.) Kormányrendeletben  
                                                           foglaltakon alapszik. 
                                                           Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                           Határidő: december 16. 
 
 
 
6./ K Ö Z M EG H A L L G A T Á S 
 
       Beszámoló a Képviselő testület munkájáról, az Önkormányzati törvény változásáról 

 
A beszámolót kivetítőn is figyelemmel kísérhettek a jelenlévők. A beszámoló anyaga a jegyzőkönyv 
melléklete, amelyet alkalmanként a polgármester szóban kiegészített 
 
 

Baski Gábor 
Beszámolómban ennyit szerettem volna mondani, felkérem Stáhly-Zsideg István körjegyzőt, hogy az 
elhangzottakat egészítse ki az önkormányzati rendszer átalakításával kapcsolatos tájékoztatóval. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Az Önkormányzati rendszer átalakítása három nagy területen jelentős változást hoz:  
- központosítás: feladatok járási hivatalhoz kerülnek 
- a jelenlegi bázis finanszírozást a feladat finanszírozás váltja majd fel, a fejlesztési hitelek felvételének 
jóváhagyásáról kormány szinten születik majd döntés. 
- oktatás állami feladat lesz, az óvoda megmarad helyi szinten. 
- A Képviselő-testületek működésébe a Kormányhivatal  beavatkozhat. A döntések ellen a bírósághoz lehet 
majd fordulni. 
A Polgármester jogállását valamelyest erősíti a törvény: a jegyzőt a polgármester nevezi ki, nem a 
Képviselő-testület. Önálló hivatal 2000 fő alatt nem lehet, erre van bent módosító indítvány, amelyet a 
TÖOSZ terjesztett be, amely alapján amely település önerőből fent tudja tartani a hivatalt, az megtarthassa 
az önálló hivatalát. A jelenlegi tervezet alapján a 2000 fő alatti településeken lesz polgármester, képviselő-
testület, költségvetés, és nem lehet önálló hivatal. Tudjuk, hogy a Képviselő-testület hivatal nélkül félkarú 
óriás. 2013-tól a közigazgatási ügyek 90 %-a járási hivatalhoz kerül. A jövő év második felében fel kell 
készülni az ügyek átadására. A szabálysértési ügyek 2012. július 1-jétől a Pest Megyei Kormányhivatal 
hatáskörébe kerülnek át. 



 
 
 
 
Változás továbbá, hogy a képviselőknek a megválasztásukat követő 30 napon belül a köztartozás mentes 
nyilvántartásba kell magukat vetetni. 
A korábbi tervezettől eltérően a polgármesterek és a jegyzők bére változatlan marad. 
 
Szűcs László - Ivóvízellátó Intézmény vezető 
A Vízi-közműveket is össze akarják vonni. Az első verzióban 50 ezer bekötés és önálló vízlabor szerepelt. A 
másodikban 30 szolgáltató az országban. A végleges jogszabály jövő májusban várható, erre a térségre a 
Bács Víz pályázik. 
 
Baski Gábor 
A tájékoztatóból ez azért maradt ki, mert erről tudunk a legkevesebbet. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Természetesen az árhatósági jogkör is elkerül az önkormányzattól. Ez azt jelenti, hogy az ivóvíz árát nem az 
önkormányzat határozza majd meg. 
 
Vásárhelyi-Nagy Antalné 
A vízművek összevonásával kapcsolatban kifejti, hogy kétsége van afelől, hogy a főváros átengedi ennek a 
területnek az üzemeltetését a Bács-Víznek, már 20 évvel ezelőtt is meg akarta szerezni a főváros ezt a 
térséget. A nagy politikába nem szólhatunk bele, de jó lenne, ha a három településnek: Szigetbecsének, 
Makádnak és Lórévnek sikerülne megegyezni, és egy közös hivatalt létrehozni. Kompromisszumot kell 
kötni!  
Én dolgoztam a járásban, napokat kellett várni pici dolgokra. 
 
Baski Gábor 
Természetesen a kompromisszumért mindent el kell követni. 
 
Vásárhelyi-Nagy Antalné 
Központosítás esetén Magyarországon nem lesz fejlődés. Megköszöni a Képviselő-testület és a 
Körjegyzőségi Hivatal munkáját. 
 
Baski Gábor 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a lakosság részvételét, és a közmeghallgatást 
bezárta. 
 
 

    A közmeghallgatás után a Képviselő-testület folytatta munkáját. 
 

 
7./  Egyebek: 
 a) Előterjesztés a decemberi programok szervezéséről 
              előadó:  Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
December 21.-én Thúry József születésének 150. évfordulója alkalmából ünnepség lesz az általános 
iskolában. Vendéget hívtak a Magyar Tudományos Akadémiáról. Kéri a testületet, hogy mivel az 
ünnepséggel egybekötve az elkészült dísztér és a játszótér átadása is meg lesz tartva, 50 ezer forintos keretet 
szavazzanak meg a költségekre. Kéri továbbá a testületet, hogy a december 6.-án megrendezésre kerülő 
„Falu Karácsonya” ünnepségre is ugyanekkora keretet bocsássanak rendelkezésre, mert egy földlabdás 
ezüstfenyőt is vásárolni kell az ünnepségre, mivel a tavaly ültetett fenyőt megrongálták. 
 



 
 
 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

            148/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Makád község Képviselő-testülete Thúry József születésének 150. 
évfordulójára rendezendő ünnepségre 50.000.- Ft-os keretösszeget, a 
„Falu Karácsonya” ünnepségre 50.000.- Ft-os keretösszeget biztosít. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: december 31. 
 

 
Baski Gábor 
Amiről még nem beszéltünk, hogy idén mikor legyen a Nyugdíjas karácsony, vagy hogy legyen-e? 
 
Száraz Ferenc 
Nincs pénzünk, véleménye szerint ne legyen. 
 
Baski Mária 
Nagyon szűkösek a kereteink, hívjuk meg az időseket a Falu Karácsonya ünnepségünkre. 
 
Vidáné Wéber Adrienn 
Karácsonyi köszöntőt küldjünk ki mindenkinek. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

            149/2011 (XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 

Makád Község Képviselő-testülete forráshiány miatt 2011. évben nem 
rendezi meg a „Nyugdíjasok Karácsonya” rendezvényt.  

    Felelős: Baski Gábor polgármester 
    Határidő:  azonnal 

 
 
 b) Thúry József Általános Iskola tagintézménytől pedagógus státusz megvonása 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
     150/2011 (XI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete a 2011. február 1. napjától 1,5  fő, 
valamint 2011. szeptember 1. napjától 1 fő pedagógus státuszt elvon a 
Thúry József Általános Iskola tagintézménytől. 
Felhívja az Iskola igazgatóját, hogy ezen döntés pénzügyi kihatását a 
költségvetésben vezesse át. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 

     Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: december 31. 



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

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

 B a s k i    G á b o r     S t á h l y  - Z s i d e g   I s t v á n 
                polgármester              körjegyző 
 
 
 
 
          B a s k i   M á r i a       M á r k u s   L á s z l ó 
        jegyzőkönyv-hitelesítő                 jegyzőkönyv-hitelesítő 


