JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. február 15-i üléséről a Makád
és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Márkus László
dr. Papp Botond Eörs
Száraz Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Jancsó Emőke
Stáhly-Zsideg István
Antal Mária
Raffay Béla

aljegyző
Címzetes Főjegyző
főtanácsos
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású
Közoktatási
Intézményi
Fenntartó
Társulás Intézményvezető (továbbiakban
Sz-M KIKI FT)
Szabó Istvánné
Sz-M KIKI FT Tagintézmény Vezető
Schwarczenberger Jánosné Hóvirág Óvoda Vezető - Óvónő

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen
van, így az határozatképes. Dr. Papp Botond Eörs jelezte, hogy késik. A polgármester
javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Baski Máriára 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. Javasolja, hogy egy plusz napirendi ponttal
egészítsék ki a napirendet. 5./ Előterjesztés a FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél levő – Leader
pályázattal /közösségi tér, játszótér/ kapcsolatos – átmeneti hitel futamidejének
meghosszabbítására, valamint pontosítani szeretné a 3. napirendi pontban szereplő helyrajzi
számot, a 755 hrsz-ú útról van szó, a 027 hrsz-ú út tulajdonjogát már megszereztük.

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./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
2./ Tájékoztató Makád és Lórév község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
3./ Ingatlan ügy
a./ Előterjesztés a makádi 755 hrsz-ú (régi nyúlgát) út tulajdonjogának igényléséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
4./ Előterjesztés az EUROVILL ajánlattal kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Baski Gábor polgármester
5./ Előterjesztés a FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél levő – Leader pályázattal / közösségi tér,
játszótér / kapcsolatos – átmeneti hitel futamidejének meghosszabbítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
6./ Szociális ügyek ( zárt ülés )

1./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Február 13.-án a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat és a körjegyzőség
költségvetését. Javaslom, hogy a napirendet az oktatási intézmény költségvetésével kezdjük.
Az Intézmény vezetőinek jeleztem, hogy nem változtattunk a benyújtott tervezeten, mivel
idén 9 millió forinttal kevesebbet kell hozzátenni a működésükhöz.
A bizottsági ülés óta annyi változás történt, hogy az óvoda költségvetéséhez az uniós játszótér
kötelező 2 évente történő ellenőrzésére be kell rakni 100 ezer forintot. Az Igazgató Úrral
egyeztettünk, és pedagógus napra betetettem a költségvetésbe 5 ezer forintos Erzsébet
utalványt, ez 21 főt érint. A saját gépjárművel bejáró pedagógusok költségeihez történő
hozzájárulást átcsoportosítással meg tudja oldani az Intézmény, tehát ez plusz kiadást nem
jelent. Átadja a szót az intézmény Igazgatójának.
Raffay Béla
Köszönti a jelenlévőket. Az idei évben az iskolában és az óvodában nem volt
létszámcsökkenés, ami az iskolabusznak köszönhető. Sajnos az oktatási normatíva a bérre
sem elég. Jövő évtől az óvoda biztosan marad az önkormányzatnál.
17:25 perckor megérkezik Dr. Papp Botond képviselő.

Szabó Istvánné
Megköszönte a Képviselő-testületnek az iskolabusz elindítását. Elmondja, hogy nagyon sokan
érdeklődnek a busz miatt. Március 15.-e után nyílt napot szervezünk, ahol az érdeklődők
megnézhetik az iskolát és az órákat.
Schwarczenberger Jánosné
Jelenleg 40 fővel működik az óvoda. Nagy szükség lenne a fejlesztésre. Tisztelettel meghívja
a képviselőket, hogy nézzék meg az ovit, mert az átadás óta sokat szépítgették.
dr. Papp Botond
Tervezi-e az intézmény angol nyelv tanítását?
Raffay Béla
Jelen pillanatban nem. Már sokszor felmerült az angol nyelv iránt az igény.
Baski Gábor
Megköszöni Igazgató Úr beszámolóját. Kérdés, észrevétel van-e még az oktatási intézmény
költségvetésével kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2012 (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás részére
2012. évre felmerült – Makád község Önkormányzatát terhelő – 22.069
eFt, azaz huszonkettőmillió-hatvankilencezer forint működési célú
pénzeszköz átadását jóváhagyja, s azt 12 havi egyenlő részletben
átutalja Szigetbecse Önkormányzata számlájára. Ezen összeget a
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
A fenti, jóváhagyott összeg az alábbiak szerint számítódott:
Kiadási előirányzat:
72.915 eFt.,
Bevételi előirányzat:
37.062 eFt., (Oktatási normatíva)
13.784 eFt., (Kistérségi normatíva)

Különbözet:
Átutalandó:

22.069 eFt.
22.069 eFt.

Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke aljegyző
Határidő: folyamatos
Baski Gábor
Térjünk át a község költségvetésére. Felkérem Antal Mária pénzügyi főtanácsost, hogy
ismertesse az írásos előterjesztést.

Antal Mária
A költségvetés készítésekor számos jogszabályváltozást kellett figyelembe venni. A tavalyi
költségvetéshez képest pozitív változás, hogy jelen javaslatban nem kellett működési hiányt
tervezni. 10 millió forintot céltartalékba helyeztünk, melyet hiteltörlesztésre kell fordítani,
mivel fontos változás 2013-tól, hogy működési hiány nem tervezhető, így a község
folyószámla hitelét meg kell szüntetni december 31-ig. A tíz millió forintos céltartalék a
talajterhelési díj hátralékokból befolyó összegből, valamint az oktatási intézmény
működésének finanszírozásához átadott összeg csökkenéséből adódik.
A személyi juttatásoknál az 2012. évi minimálbérrel számoltunk. A köztisztviselői
illetményalap és a cafeteria keret változatlan. A bruttó keret változatlan, viszont a 19,04 %-os
kifizetői adón kívül 10 %-os egészségügyi hozzájárulást is fizetni kell, így kevesebb nettó
keret áll a dolgozók rendelkezésére.
A dologi kiadásoknál figyelembe vettük az előző évi teljesítést, valamint a 2 %-os ÁFA
emelkedést.
A kötelezettségvállalásoknál szerepel a TEUT, a csapadékvíz, valamint az óvoda projekt
hiteleinek és kamatainak törlesztése, valamint kiadvány és útjelző táblákra az EMVA
pályázaton elnyert támogatás 1,8 millió forintos önrésze.
Az Ivóvízellátó Intézmény költségvetésénél csak egy fél évre terveztük a dologi kiadásokat és
a bevételeket, mivel július elsejétől nem az önkormányzatok lesznek az üzemeltetők.
A megszűnéssel kapcsolatban beterveztük a dolgozóknak járó végkielégítéseket is.
A közfoglalkoztatásnál a költségvetésben szerepel a február 4-ig tartó téli közfoglalkoztatás,
az idősgondozásra 2 hónapra felvett 2 fő.
Baski Gábor
2012-ben hét millió forinttal kevesebb normatívát kapunk. Reményeink szerint a
gépjárműadóból és a talajterhelési díjból a tervezetben szereplő összegen felül még folyik be
bevétel. A vízdíj hátralékok behajtásához megrendeltük az e-aláírást, mivel ott is közel 2,5
millió forint a kintlévőség.
Stáhly-Zsideg István
Úgy tűnik, hogy a közfoglalkoztatásra idén 100 %-os támogatást kapunk.
Baski Gábor
Év végén negatív volt a pénzmaradványunk, a negatív pénzmaradvánnyal kapcsolatban a
Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, arról, hogy a 2012. évi többletbevételből fedezi
a pénzmaradványt.
10/2012 (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a 2011. évi
-9.022 eFt
pénzmaradvány fedezetét a 2012. évben a többletbevételből befolyó,
céltartalékba helyezett összegből biztosítja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke aljegyző
Határidő: december 31.

Van-e egyéb kérdés, észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet fogadta el:
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012 számú rendelete
Makád község 2012. évi költségvetéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi

2./ Tájékoztató Makád és Lórév község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi
költségvetéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
A 2. napirendi pont tárgyalására Lórév község Képviselő-testületével közös testületi ülésen
került sor Lóréven.
(5/2012 számú rendelet)
Lórév Község Képviselő-testületével közös ülés jegyzőkönyve tartalmazza.

3./ Ingatlan ügy
a./ Előterjesztés a makádi 755 hrsz-ú (régi nyúlgát) út tulajdonjogának igényléséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A 755 hrsz-ú 6144 m2 területű út, régi nyúlgát, ami jelenleg a Vízügy tulajdona, a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kell kezdeményezni

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2012 (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a makádi 755-ös hrsz-on
felvett „kivett töltés” elnevezésű, természetben
Makád külterületén található ingatlan – a Magyar Állam 1/1
tulajdona – térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adását
kezdeményezi.
Az ingatlant Makád Község Önkormányzata az 1990.évi
LXV. törvény 8.§ ( 1 ) bekezdésében önkormányzati
feladatként meghatározott közlekedési feladat
ellátása biztosítása érdekében kívánja tulajdonba
venni és helyi közútként kívánja hasznosítani.
Makád Község Önkormányzata saját költségén vállalja az
ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén
kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az
állammal szemben támasztott bármely követelésről.
Makád Község Önkormányzata vállalja, hogy tájékoztatja a
Nemzeti Vagyonkezelőt az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen
a jövőben felmerülő értékesítési szándékáról.
Makád Község Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan
önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan
tulajdonba adásától számított 5 éven át, évente, a tárgyévet
követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Nemzeti
Vagyonkezelőt a hasznosítási cél megvalósításáról.
Makád Község Önkormányzata vállalja, hogy az 1. pontban
feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó
esetleges terhekkel együtt veszi át.
Makád Község Önkormányzata felhatalmazza a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az
ingatlan tulajdon jogának Makád Község Önkormányzata
részére történő megszerzése érdekében.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke aljegyző
Határidő: 2012. február 28.
4./ Előterjesztés az EUROVILL ajánlattal kapcsolatos kérdésekről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az előző, január 30.-i ülésünkön beszéltünk az ajánlatról. A Képviselő-testület ajánlattal
kapcsolatos kérdéséire válaszolt a vállalkozó, amit tájékoztatásul meg is küldtünk.
Van-e további kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
11/2012 (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete az EUROVILL Kft.
(2230 Gyömrő, Táncsics M. utca 110.) Makád Község
közvilágítási villamos energia megtakarítást célzó beruházására
adott ajánlatát elfogadja. Az ajánlat alapján energiatakarékos
fénycső előtét kerül beépítésre a közvilágítási lámpatestekbe. A
beruházás költségeit –Bruttó 2.508.645 Ft-ot a közvilágítási díj
megtakarítás vállalkozó részére történő átutalással történik. A
beruházás várható megtérülési ideje: 3 év 2 hónap 15 nap.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: március 15.

5./ Előterjesztés a FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél levő – Leader pályázattal / közösségi
tér, játszótér / kapcsolatos – átmeneti hitel futamidejének meghosszabbítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A játszótér és a közösségi tér helyszíni ellenőrzése tegnap megtörtént. A pályázat
előfinanszírozására felvett hitelt a szerződés szerint március 3-ig kellene visszafizetni. Az
ellenőrzés nagy hiányosságokat nem talált. Néhány dokumentumot kell pótolni, melyek már
készülnek. Ezt követően kaphatjuk meg a pénzt. Mivel március 3-ig nem kapunk pályázati
pénzt, így javaslom, hogy hosszabbítsuk meg a szerződést 3 hónappal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
12/2012 (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Makád közösségi tér,
játszótér
építése
Leader
pályázat
FÓKUSZ
Takarékszövetkezetnél fennálló 14.500 eFt hitel futamidejét kéri
a folyósító banktól 3 hónappal meghosszabbítani.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: február 29.

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

Baski Gábor
polgármester

Jancsó Emőke
aljegyző

Baski Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Száraz Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

