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Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen
van, így az határozatképes, Baski Mária képviselő jelezte, hogy késik. A polgármester
javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Dosztály 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 Egyebek ponttal egészítsék
ki a napirendet. A napirendi ponton belül javasolja a) Kováts József Rákóczi utca 42. szám
alatti szolgálati lakással kapcsolatos kérelme, b) Mezőőri szolgálat létrehozása, c) Zsadony
Katalin kérelme, d) Tájékoztató Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával.
Dosztály László
Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pontok közé vegyék fel e) A polgármester
illetményének megállapítása
A képviselő-testület a javaslatokat 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./ Tájékoztató a Csepel-sziget és Környéke Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
munkájáról
Előadó: Éva Júlia Intézményvezető helyettes
2./ Előterjesztés a Szociális rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Jancsó Emőke aljegyző
3./ Előterjesztés a kommunális hulladékszállítási díjra és a vízdíjra vonatkozó rendeletek
visszavonására, módosítására
Előadó: Jancsó Emőke aljegyző
4./ Előterjesztés jegyzői munkakör betöltése iránti pályázat kiírására – Lórév Község
Képviselő-testületével közösen kerül megtárgyalásra
Előadó: Baski Gábor polgármester
5./ Tájékoztató a közcélú munka helyzetéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
6./ Beszámoló a Háziorvosi szolgálat működéséről
Előadó: Dr. Papp Botond Eörs háziorvos
7./ Előterjesztés a közvilágítási hálózat korszerűsítésére beérkezett ajánlatról
Előadó: Baski Gábor polgármester
8./ Előterjesztés Leader pályázat előkészítéséről szabadidő park kialakítása iránt
Előadó: Baski Gábor polgármester
9./ Egyebek
a.) Kováts József Rákóczi utca 42. szám alatti szolgálati lakással kapcsolatos kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
b.) Mezőőri szolgálat létrehozása
Előadó: Baski Gábor polgármester
c.) Zsadony Katalin kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
d.) Tájékoztató Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
e.) A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Baski Gábor polgármester

1./ Tájékoztató a Csepel-sziget és Környéke Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
munkájáról
Előadó: Éva Júlia Intézményvezető helyettes
Baski Gábor
Tavalyi évben már beszéltünk róla, jelenleg nem vagyunk tagja a Szakszolgálatnak. Az
indulás óta már vannak tapasztalatok a működésről, a tagönkormányzatokat érintő
költségekről, ezért megkértem Éva Júlia Intézményvezető-helyettes asszonyt, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet
Éva Júlia
Köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Szakszolgálat 2011.
szeptemberében indult el. Jelenleg tíz önkormányzat a fenntartó. A Szakszolgálat foglalkoztat
gyógypedagógust, pszichológust, gyógytornászt, logopédust. Ellátott feladataink: nevelési

tanácsadás, logopédia, gyógytorna, fejlesztés és korai fejlesztés. Sajnos a logopédusunk
kevés, megbízási szerződéssel kell foglalkoztatni őket.
Pszichológus 45 gyermeket, a logopédus 378 főt, a gyógytornász 168 főt lát el, fejlesztésben
245 fő részesül. Taksony Önkormányzatban kimutatták, hogy 50 %-kal csökkentek a
költségeik azzal, hogy beléptek a Szakszolgálatba.
A szülőknek könnyebbség, ha helyben ellátják ezek a szakemberek a gyermekeiket, és nem
kell utazniuk.
18:17 perckor megérkezik Baski Mária képviselő
Baski Gábor
Felkéri Raffay Béla Igazgató Urat, hogy a szigetbecsei tapasztalatokról tájékoztassa a
képviselőket.
Raffay Béla
Köszönti a jelenlévőket. A mai világban mindent a pénz mozgat. Eddig szerencsések voltunk,
mert rendelkeztünk szakemberekkel. Jelenleg van egy gyógypedagógusunk és egy
logopédusunk. A fejlesztő pedagógusunk nyugdíjba ment és megszűnt a pszichológus. Nem
megoldott az óvoda fejlesztő pedagógiai ellátása. A pénzügyekről: normatívákat az iskola
nem igényelhet, erre csak a szakszolgálat jogosult. Szakszolgálatot a kistérség tartja fent. A
logopédus olcsóbb a szakszolgálaton keresztül, minta főállásút foglalkoztatunk. Pszichológiai
és logopédiai ellátás kötelező, ha a gyermekről készült szakvélemény leírja, hogy szükséges.
Szigetbecsén a Szakszolgálat éves költsége 3 millió forint. Pszichológus, logopédus, fejlesztő
pedagógus fél állása többe kerülne. Az ellátás színvonala függ attól, hogy mennyi gyerekről
van szó, hiszen ha nagyon leterheltek a szakemberek, akkor az az ellátás színvonalát rontja.
Természetesen, ha úgy döntenek a képviselők, hogy belép Makád is a szakszolgálatba, az
költségnövekedést jelent, de még mindig nem akkora költség, mintha ezeket a szakembereket
főállásban alkalmazza az oktatási intézmény. Fajlagos költségekről az önkormányzat kérhet
támogatást. Jelenleg ha gyereket küldünk Makádról a Szakszolgálathoz, akkor fizetni kell,
mert nem társult az önkormányzat.
Baski Gábor
Ez csak egy tájékoztatást, természetesen nem fogunk ma dönteni. A fajlagos költség függ a
létszámtól. Megdöbbentő hogy ezzel a létszámmal el lehet látni ennyi gyereket.
Éva Júlia
Az intézményünket jelenleg 10 önkormányzat finanszírozza. Az ellátásért abban az arányban
kell fizetni, ahány órát ellátunk. A pedagógusaink nagyon leterheltek.
Július 1-től lettem intézményvezető-helyettes. Ez a normatíva igénylés szempontjából nagyon
rossz időszak volt, mivel az iskolákban nyári szünet volt, így az ellátandó gyermeklétszámot
nem lehetett pontosan megmondani.
Stáhly-Zsideg István
Amennyiben Makád csatlakozik a szakszolgálathoz, akkor ez minden makádi gyermekre,
vagy csak az általános iskola tanulóira vonatkozik?
Éva Júlia
Minden makádi lakosra, nem csak az ide járó iskolába.

Vidáné Wéber Adrienn
Jelen pillanatban ellátatlanok az SNI-s gyerekek?
Raffay Béla
Nem, van egy utolsó éves gyógypedagógusunk, logopédusunk. A jogszabály szerint utolsó
évesként már elláthatja az SNI-s gyerekeket.
Baski Gábor
Kérdezi a képviselőket, hogy van-e további kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt, 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: Jancsó Emőke aljegyző

Jancsó Emőke
A módosítás a január 1-jétől jegyzői hatáskörbe átkerülő lakásfenntartási támogatást
tartalmazza.
Baski Gábor
Van a módosítással kapcsolatban kérdés, javaslat?
Kérdés, javaslat nem volt.
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (I. 30.) rendelete
a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 5/2007. (IV.24.) rendelet módosításáról
Makád község Képviselő-testülete a szociális igazgatás és ellátás szabályairól szóló 5/2007. (IV. 24.)
rendeletét (a továbbiakban: Szr.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
/1/ Az Szr. 3. §. a) pontját hatályon kívül helyezi, hatálytalan: 2012. január 1-től.
2. §.
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

3./ Előterjesztés a kommunális hulladékszállítási díjra és a vízdíjra vonatkozó
rendeletek visszavonására, módosítására
Előadó: Jancsó Emőke aljegyző
Jancsó Emőke
Makád Község Képviselő-testülete a 2011. december 12-i ülésén, a szolgáltatók javaslatára
rendeleteket hozott a 2012-ben alkalmazandó díjakra.
Ennek keretében módosította a hulladékszállítási közszolgáltatási díjat, a kommunális
csatorna díjat és a víz díjat. Idő közben a 2012. évi közszolgáltatási díjakra vonatkozó
jogszabályok alapvetően megváltoztak, amelyek érintik az önkormányzat ármegállapító
hatáskörét is. A Képviselő-testület jogszerűen alkotta meg december 12-én a 2012. évi díjakra
vonatkozó rendeleteit, azonban 2011. december végén a Parlament oly értelmű törvényeket
hozott, amelyek ellentétesek a korábbi testületi döntésekkel. A december végén meghozott
törvények a jogszabályi hierarchiában elfoglalt helyüknél fogva magasabb szintű
jogszabályok, mint a helyi önkormányzati rendeletek, így – tekintettel arra, hogy a törvények
hatályba lépésével a helyi rendeletek ellentétesek azokkal – visszavonni, vagy módosítani
szükséges azokat.
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád Község Önkormányzat
2/2012 (I. 30.) számú rendelete
Makád Község közigazgatási területén alkalmazandó vízdíj megállapításáról szóló
17/2011 (XII. 12.) számú rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád Község Önkormányzat
3/2012 (I. 30.) számú rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
módosításáról szóló
15/2011 (XII. 12.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ Előterjesztés jegyzői munkakör betöltése iránti pályázat kiírására
A napirendi pont megtárgyalására Lórév Község Képviselő-testülete is megérkezett. A
közös testületi ülésről külön jegyzőkönyv készült.
(1/2012 (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat)

5./ Tájékoztató a közcélú munka helyzetéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Nem sok a konkrétum, az írásos előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület a tájékoztatást

egyhangúlag

tudomásul vette.

6./ Beszámoló a Háziorvosi szolgálat működéséről
Előadó: Dr. Papp Botond Eörs háziorvos
Dr. Papp Botond Eörs
Igazából a helyettesítésem körül felmerült problémákról szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet. Húsz évvel ezelőtt kialakult egy helyettesítési rend. Kerekes doktor úrral
helyettesítjük egymást. Mindannyian tudjuk, hogy Szigetbecsén amíg Kerekes doktor úr
helyére új háziorvost kerestek, nagyon nehezen volt megoldva a helyettesítés. Szigetcsépről és
Szigetújfaluról jöttek a háziorvosok. Azóta megoldódott a háziorvos hiány, Szigetbecsének
van állandó háziorvosa, dr. Csernyi Zsuzsanna. Az én helyettesem továbbra is dr. Kerekes
László, aki tudjuk, hogy már nem lesz fiatalabb, dönthet úgy, hogy nyugdíjba vonul.
Előfordulhat, hogy egy hónapon belül nem lesz helyettesem. Szigetbecsén jelenleg úgy
megoldott a doktor nő helyettesítése, hogy Ráckevéről három orvos helyettesíti. Nehéz
helyzetben vagyunk. A doktornőt megkerestem a helyettesítés miatt, ő elmondta, hogy már
vannak helyettesei, szívesen ellátja Makádot, de azt leszámlázza.
Stáhly-Zsideg István
Javasolja, hogy a helyettesítéssel kapcsolatban keresse meg a Polgármester Úr a szigetbecsei
Polgármestert és Képviselő-testületet. Véleménye szerint az ÁNTSZ-t is tájékoztatni kellene a
kialakult helyzetről.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2012 (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete, mint az egészségügyi
alapellátás, mint kötelezően ellátandó önkormányzati
feladat
biztosításáért
felelős
felhatalmazza
a
Polgármestert, hogy a háziorvos helyettesítésének
kérdésében keresse meg Szigetbecse község Képviselőtestületét és Polgármesterét, valamint a fennálló
helyzetről tájékoztassa az ÁNTSZ-t.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: február 28.

7./ Előterjesztés a közvilágítási hálózat korszerűsítésére beérkezett ajánlatról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A településen a belterületen és az üdülő övezetben összesen 217-218 lámpa van. Az ELMÜ a
36 W-os teljesítményű lámpákra 45 W-ot számláz ki. Nálunk minden lámpatest ekkora
teljesítményű. Az Eurovill Kft. beépítené az ajánlatában szereplő trafót, és így az ELMÜ 25
W-os teljesítményt fog kiszámlázni a közvilágításra. Ez jelentős költségmegtakarítás. Az
ajánlat úgy szól, hogy 4 évig a mostaninak megfelelő közvilágítási díjat fizetnénk. A
közvilágítási díjból származó megtakarítást a vállalkozó kapná és így nem kerülne plusz
kiadásba a beruházás.
Száraz Ferenc
Mennyibe kerülne ez a beruházás, ha egy összegben kifizetnénk? Mennyi az élettartama a
beépítendő trafónak. Eddig az ELMÜ tulajdona volt a trafó, ha most ez a cég kicseréli, akkor
ha elromlik továbbra is külön költség nélkül javítják, vagy cserélik?
Stáhly-Zsideg István
Átalánydíjért cserélni kell a vállalkozónak továbbra is.
A Képviselő-testület rövid vita után 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
3/2012 (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete az Eurovill Kft. (2230
Gyömrő,
Táncsics
utca
110.)
EB3618
típusú
visszaszabályozós
előrendszerre
adott
árajánlatát
megtárgyalta. Az érdemi döntéshez felkéri a polgármestert,
hogy kérjen tájékoztatást az energiatakarékos üzemmódú
fénycső előtét beszerzési áráról, élettartamáról. Az egyszeri
beruházás költségéről, amennyiben nem részletfizetéses
fizetési módot választja a testület, valamint a felszerelés után
a lámpák fényerősségéről.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Határidő: 2012. február 15.

8./ Előterjesztés Leader pályázat előkészítéséről szabadidő park kialakítása iránt
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A tó környéke lenne rendbe rakva ezzel a pályázattal, amennyiben nyerünk csak 2013-ban
valósítanánk meg, de a pályázatot idén kell benyújtani. A pályázat keretein belül készülne egy
fix lelátó és egy fix fedett színpad, ahol a község rendezvényeit színvonalasabbá tehetnénk.
Jelenleg 14 millió forintot nyertünk a Leader pénzekből, szeretném, ha a település több pénzt
is nyerne. Az előkészítés költségei: a geodéta árajánlata 55 ezer forint + ÁFA, a tervezői díj
360 ezer forint + ÁFA. Ez az utolsó kör, utána nem lehet a vidékfejlesztésben pályázatot
benyújtani. A beruházás összköltsége 20 millió forint + ÁFA, amelyből az ÁFA az önrész.
dr. Papp Botond
Az ÁFA csak magában 5 millió forint.
Száraz Ferenc
A tervezési költségekkel együtt 6 millió forintba kerülne. Jelen pillanatban még nem ismert a
2012. évi költségvetésünk. Javaslom, hogy majd a költségvetés számainak ismeretében
döntsünk.
dr. Papp Botond
Elég magas a tervezői díj, csak ők tervezhetnek?
Baski Gábor
Nem mindenkinek van ehhez megfelelő jogosultsága.
Száraz Ferenc
Véleménye szerint nem lesz kihasználva a rendezvénytér.
Baski Gábor
Nem csak a rendezvénytér készülne el, az egész terület térburkolattal lesz ellátva.
Dosztály László
Javasolja, hogy a döntéssel várjanak a költségvetés elfogadásáig.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
4/2012 (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete Leader pályázat
előkészítésével szabadidő park kialakítása iránt
elviekben egyetért. A pályázaton történő részvételről a
2012-es évi költségvetés ismeretében dönt.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: február 15.

9./ Egyebek
a.) Kováts József Rákóczi utca 42. szám alatti szolgálati lakással kapcsolatos
kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A decemberi ülésünkön úgy döntöttünk, hogy a szolgálati lakásra kötött megállapodást
felmondjuk, és kérjük az ingatlan bérleti díját 2011. május 1-től. A határozatunkkal
kapcsolatban Kováts József kérelmet nyújtott be, hogy a felmondott megállapodásban
szereplő felújításokat 2012. áprilisáig elvégzi. Kéri a testülettől, hogy eddig hosszabbítsa meg
a határidőt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

5/2012 (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Makád, Rákóczi utca 42.
szám alatti bérlakásra megkötött megállapodás teljesítésének
határidejét 2012. május 1-ig meghosszabbítja. Kováts József
bérlő a megállapodásban foglalt felújítási munkákat elvégzi az
ingatlanon, akkor az elvégzett munka értéke a bérleti díjban
kompenzálásra kerül. Amennyiben bérlő a fenti határidőig nem
teljesíti kötelezettségét részére további időpont módosítás nem
adható.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke aljegyző
Határidő: 2012. május 1.

b.) Mezőőri szolgálat létrehozása
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Érkezett hozzám egy megkeresés. Egy makádi lakos elvégzett egy mezőőri tanfolyamot.
Mezőőri szolgálatot az önkormányzat hozhat létre. A mezőőri szolgálat működése állami
támogatásból és a földtulajdonosok hozzájárulásából biztosított. Tárgyaltunk a legnagyobb
makádi gazdálkodóval, aki nem kíván a mezőőri szolgálathoz hozzájárulni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
6/2012 (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete nem kíván mezőőri
szolgálatot létrehozni, mivel az érdekeltek nem tartanak rá
igényt.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: azonnal
c.) Zsadony Katalin kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
A napirendi pont tárgyalására az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontja alapján z á r t ülésen került
sor.
(7/2012 (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat)
d.) Tájékoztató Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az új önkormányzati törvénnyel kapcsolatos tájékoztatóban már elhangzott, hogy a 2000 fő
alatti településeken nem lesz önálló Hivatal. Szigetbecse – Makád - Lórév tartott egy
informális megbeszélést január elején. Szigetbecsének is az az elképzelése, hogy a három
település közös hivatalt hozzon létre. Ha nem sikerül megegyezni, akkor mindhárman
Ráckevéhez fogunk tartozni. Javasoltam, hogy a Képviselő-testületek közösen üljenek le és
beszéljenek a Közös Hivatal létrehozásáról. Részemről a megbeszélésen elhangzott, hogy
amelyik településen lesz a hivatal, akkor a másik település adja a jegyzőt. Nem tudjuk 2013tól milyen feladatokat visz el a járás. Minden dolgozó dilemmában van, hogy mi lesz velük.
Stáhly-Zsideg István
A tárgyalásokkal nem szabad sokáig várni, minél előbb le kell ülni. Javaslom, hogy február
második felében üljenek le a testületek.
A Képviselő-testület a tájékoztatást

e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.

e.) A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Dosztály László alpolgármester
Dosztály László
Amikor Baski Gábor kérésére döntöttünk arról, hogy tisztségét főállásúként lássa el, az
illetményét az adható minimális összegben állapítottuk meg. Ez négy évvel ezelőtt volt.
Javasoljuk, hogy vizsgáljuk felül a Polgármester Úr illetményét. Az elmúlt években rengeteg
nagy projektet bonyolított le, felügyelt. Ezzel is honorálná a település a négy év munkáját.
Javaslom, hogy a polgármesteri illetményt a jelenlegi 8,5-ös szorzóról 10-es szorzóra

emeljük. A költségtérítést az üzemanyag árak emelkedése miatt 70 ezer forintról 100 ezer
forintra javaslom emelni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
8/2012 (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete Baski Gábor polgármester
részére 2012. február 1-től havi, bruttó 386.500.-Ft illetményt és
havi, bruttó 100.000.-Ft költségtérítést állapít meg.
Felhívja az aljegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére, az
illetmény és a költségtérítés rendszeres számfejtésére,
kifizetésére.
Felelős: Dosztály László alpolgármester,
Jancsó Emőke aljegyző
Határidő: február 29.

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

Baski Gábor
polgármester

Dosztály László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jancsó Emőke
aljegyző

Vidáné Wéber Adrienn
jegyzőkönyv-hitelesítő

