JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 23-i üléséről a Makád és Lórév
Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
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A Képviselő-testület Szigetbecse község Képviselő-testületével közösen megtartott ülés után, önállóan
folytatta munkáját.
Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen van, így az
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Dosztály Lászlóra 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 az Egyebek napirendi ponthoz vegyenek
fel egy g) Szeker Piroska (2322 Makád, Kulcsi utca 13. szám alatti lakos) kérelmét, valamint a 8.) Ingatlan
ügy napirendi ponthoz vegyék fel b.) Előterjesztés a makádi 014/1 hrsz-ú ingatlanból 1,8 ha, 68,76 AK
nagyságú terület haszonbérbe adásra történő meghirdetésére.
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 a Szigetbecse – Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
gazdálkodásáról – közös testületi ülésen tárgyalva Szigetbecse község Képviselő-testületével
Előadó: Raffay Béla igazgató
2./ Előterjesztés Makád Község Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének zárszámadás
előtti módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
3./ Beszámoló Makád Község Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
4./ Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
5./ Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
6./ Előterjesztés Makád Község Ivóvízellátó Intézménye Alapító okiratának módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző

7./ Előterjesztés a 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
8./ Egyebek
a./ Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására
Előadó: Baski Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke
b./ Csiribiri Majorett Csoport kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
c./ Előterjesztés villamos energia piacra jutással kapcsolatos ajánlatra
Előadó: Baski Gábor polgármester
d./ Előterjesztés a Thúry József Általános Iskola épületének érintésvédelmi felülvizsgálatára érkezett
árajánlat elfogadására
Előadó: Baski Gábor polgármester
e./ Előterjesztés Makádról szóló dolgozatokból történő kiadvány megjelentetésére
Előadó: Baski Gábor polgármester
f./ Előterjesztés a dunai strandon lévő felépítmények elbontatására
Előadó: Baski Gábor polgármester
g./ Szeker Piroska (2322 Makád, Kulcsi utca 13. szám alatti lakos) kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
8./ Ingatlan ügy:
a./ Előterjesztés a makádi 756/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésére
Előadó: Baski Gábor polgármester
b./ Előterjesztés a makádi 014/1 hrsz-ú ingatlanból 1,8 ha, 68,76 AK nagyságú terület haszonbérbe adásra
történő meghirdetésére
Előadó: Baski Gábor polgármester
2./ Előterjesztés Makád Község Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének zárszámadás előtti
módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A zárszámadás előtti módosítás csak egy technikai dolog, az előirányzatokat kell igazítani a
zárszámadáshoz. Átadom a szót Antal Mária főtanácsosnak az írásos anyag szóbeli kiegészítésére.
Antal Mária
A község 2011. évi költségvetése kétszer volt módosítva, egyszer nyáron, és egyszer decemberben.
Decemberben a bevételi és kiadási előirányzat 334.050 ezer Ft-ra módosult, a zárszámadás előtt a főösszeg
333.205 ezer Ft-ra módosul.
Baski Gábor
Az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.

A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

MAKÁD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012 számú rendelete
a 12/2011. (VI.29.) és 13/2011. (XII.12.) számú rendelettel módosított
a 2011. évi költségvetésről szóló
3/2011. ( II.15.) számú rendelet módosítására
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Beszámoló Makád Község Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A szóbeli tájékoztatásra átadja a szót Antal Máriának.
Antal Mária
Az elmúlt évet mínusszal zártuk, idén ezt le kell faragni. A Közösségi központ és játszótér felújítás pályázat
elszámolása sikeresen lezárult, a pályázati pénzt megkaptuk, így az egyik Fókusz Takarékszövetkezetes
hitelünket visszafizettük. A vagyonnyilvántartásunk napra kész lett az elmúlt évben.
Baski Gábor
Az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
MAKÁD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2012. számú rendelete
a 3/2011. (II.15.) számú rendeletével elfogadott 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Antal Mária
A Körjegyzőségnél előirányzat módosításra nem volt szükség. A népszámlálásra kapott összeg a
körjegyzőségnél szerepel.
Baski Gábor
Az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
MAKÁD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012. számú rendelete
a Körjegyzőségi Hivatal 2011. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
5./ Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
A 2012. évben új államháztartási jogszabályok léptek hatályba. A jogszabályi változások szükségessé teszik
az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatát is. Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat
tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek a Körjegyzőségi Hivatal alapító
okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat módosításával törölni kell és a törzskönyvi
nyilvántartás felé be kell jelenteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Körjegyzőségi Hivatal alapító okiratának módosítását, és az
egységes szerkezetű alapító okiratot fentiekre tekintettel a határozati javaslat szerint szíveskedjenek
jóváhagyni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat
mellékletének megfelelően jóváhagyja Makád és Lórév Község
Körjegyzőségi Hivatalának Alapító Okiratának módosítását, valamint a
Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.
Utasítja a körjegyzőt a egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
kiadására,
illetve annak Magyar Államkincstárhoz történő
megküldésére.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: május 30.
6./ Előterjesztés Makád Község Ivóvízellátó Intézménye Alapító okiratának módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke
Az Ivóvízellátó Intézmény felülvizsgálatakor megállapítottuk, hogy nem igényel módosítást az okirat.
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy a 2009-ben elfogadott alapító okirat alapján az
Intézmény önállóan működő költségvetési szerv lett, a részben önálló helyett, így a Magyar Államkincstár
felé leadott 2011. évi zárszámadást módosítani kellett, és az Ivóvízellátó Intézményt ki kellett emelni, külön
intézményként kellett elkészíteni a beszámolóját. Egy jogszabályi értelmezési vita miatt a Körjegyzőségi
Hivatalnál szerepelt az intézmény. A 2012-es költségvetésnél már külön kell választani a Vízmű
könyvelését.
7./ Előterjesztés a 2012. évi hulladékszállítási díj megállapítására
Előadó: Baski Gábor polgármester

Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2012 számú rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
a 11/2011.(IV.27.) számú rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8./ Egyebek
a./ Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására
Előadó: Baski Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke
Baski Mária
A Pénzügyi Bizottság Dosztály László alpolgármester úr 2012. január 30.-i testületi ülésen Polgármester Úr
illetményének emelésére tett javaslatát megtárgyalta. Az illetményemelést a február 15.-én elfogadott
költségvetés már tartalmazta. Az illetmény megállapítását tartalmazó határozatot módosítani szükséges, a
költségátalányt nem összegszerűen, hanem százalékos arányban kell meghatározni.
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
25/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a 8/2012 (I. 30.) számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
1. Makád Község Képviselő-testülete Baski Gábor polgármester
illetményét 2012. február 1-től havi bruttó 386.500.-Ft-ban
állapítja meg.
2. A polgármester költségátalányra jogosult, ami havonta az
illetménye 26 %-ának megfelelő összeg (100.490.- Ft).
A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőt a szükséges okmányok
elkészítésére, az illetmény és a költségtérítés rendszeres
számfejtésére, kifizetésére.
Felelős: Dosztály László alpolgármester,
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: április 30.
b./ Csiribiri Majorett Csoport kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A kérelmet mindenki megkapta. A Sport Egyesületnél januárban tisztújítás volt. A Majorett csoport az
Egyesület szakosztálya lett. A Sport szakosztályt 750 ezer forinttal támogatja az önkormányzat éves szinten.
A mazsorettesek most 53 ezer forintot kértek a pom-pomok megvásárlására, de én javaslom, hogy 100 ezer
forinttal támogassuk őket is. A község minden rendezvényén számíthatunk rájuk.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Csiribiri Majorett Csoportot
100 ezer forinttal támogatja. Felkéri a Körjegyzőségi Hivatalt, hogy a
támogatás összegét a Makádi Sport Egyesület számlájára utalja át.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: május 31.
c./ Előterjesztés villamos energia piacra jutással kapcsolatos ajánlatra
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az írásos ajánlatot mindenki megkapta, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, javaslat.
Kérdés, javaslat nem volt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
27/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sourcing Hungary
Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.) által tett villamos
energia tender lebonyolítására tett ajánlattal nem kíván élni.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: azonnal
d./ Előterjesztés a Thúry József Általános Iskola épületének érintésvédelmi felülvizsgálatára
érkezett árajánlat elfogadására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az érintésvédelmi felülvizsgálatot kétévente el kell végezni. Idén újból szükség van rá. Ezzel kapcsolatban
érkezett egy árajánlat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Bizbet
Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től (2300 Ráckeve, Soltra Alajos
u. 35.) a Thúry József Általános Iskola érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgálatát 60.000,- Ft + ÁFA összegért. A szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: május 31.

Baski Gábor
Ennél a napirendnél még hoznunk kell egy határozatot az oktatási intézmény 2012. évi költségvetésével
kapcsolatban. Amikor elfogadtuk a költségvetést döntöttünk arról, hogy szerepeljen az iskolánál a
pedagógusnapi Erzsébet utalvány, az Óvoda játszóterének felülvizsgálata és a bejáró pedagógusok munkába
járással kapcsolatos költségtérítése is, ezt most egy határozattal is megerősítjük az Intézmény kérésére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2012 (IV. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2012 (II. 15.) számú
határozatával jóváhagyta a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény Fenntartó Társulás részére 2012. évre felmerült – Makád község
Önkormányzatát terhelő – 22.069 eFt, azaz huszonkettőmillióhatvankilencezer forint működési célú pénzeszköz átadást. Ezen összeg kizárólag a 2012. évre vonatkozóan - tartalmazta a pedagógusnapra 21 fő
pedagógus egyszeri 5.000,- Ft-os Erzsébet utalvány biztosítását 105 eFt
összegben, a Hóvirág Óvoda játszóterének kétévente kötelező
felülvizsgálatára 100 e Ft-ot, valamint a bejáró pedagógusok részére a 9
Ft/km-es munkába járással kapcsolatos költségtérítést.
Felelős: Baski Gábor polgármester

Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: folyamatos

e./ Előterjesztés Makádról szóló dolgozatokból történő kiadvány megjelentetésére
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Nemrégiben voltunk egy könyvbemutatón, ahol a Lórév községben lévő szokásokról írt diákdolgozatokból
készült könyvet mutatták be. A bemutatón a kollegákkal az az ötletünk támadt, hogy ilyet a Makádról szóló
dolgozatokból is készülhetne egy ilyen kiadvány. A dolgozatok számítógépre történő felvitele már
megkezdődött. Jáki Rékával tárgyaltam, 200 ezer forintért vállalná a szerkesztést. A nyomdai költségek 600
példánynál 1 millió forint körül lennének. Amennyiben az elkészült kötetekért 2 ezer forintot kérnénk, akkor
a költségeink meg is térülnének.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a makádi dolgozatokból készülő
kiadvány elkészítését engedélyezi. A nyomdai költségekre bruttó
1 millió forintot a 2012. évi költségvetés általános tartalékának terhére
elkülönít. A szükséges szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: augusztus 31.

Baski Gábor
Döntenünk kell még a szerkesztői díjról is.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a makádi dolgozatokból készülő
szerkesztéssel megbízza Jáki Rékát. A szerkesztői díjra bruttó 200.000.Ft elkülönítését engedélyezi a 2012. évi költségvetés általános
tartalékának terhére. A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: augusztus 31.

f./ Előterjesztés a dunai strandon lévő felépítmények elbontatására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István
A Rendezési terv alapján a szóban forgó területen nem lehet semmilyen felépítmény.
Dosztály László
A terület tulajdonjogát vizsgálni kell, tudomásom szerint vízügyi területről van szó.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete Makád község Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2006 (VIII. 26.)
számú rendelet 43. és 44. §-ai alapján kezdeményezi a 035 hrsz-ú,
makádi dunai strandon lévő felépítmények elbontására a kötelezést.
Felhívja a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy az ingatlan
tulajdonjogának tisztázása után keresse meg a tulajdonost, hogy az
elbontatásra kötelezést Ráckeve Város Építésügyi Hatóságánál
kezdeményezze.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: május 31.
g./ Szeker Piroska (2322 Makád, Kulcsi utca 13. szám alatti lakos) kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Felolvassa Szeker Piroska kérelmét, melyben a makádi Rákóczi utca 16. szám alatti veszélyessé vált kamra
elbontásában kér segítséget.

Dosztály László
Szakemberekre van szükség a bontásnál, mivel a bontásnál könnyen az egész épület összedőlhet.
A Képviselő-testület rövid vita után 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
33/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete Szeker Piroska (2322 Makád,
Kulcsi utca 13. szám alatti lakos) kérelmét megtárgyalta. Sajnálatos
módon az önkormányzat anyagi keretei nem teszik lehetővé, hogy a
bontási munkálatokat átvállalja. A bontás elvégzését fontosnak tartja a
testület, így a bontás és elszállítás szervezésében segítséget nyújt
kérelmező számára.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: azonnal
h) Tájékoztató az Eurovill Kft-vel a közvilágítási hálózat korszerűsítésére megkötött szerződésről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A január 30.-i testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy az Eurovill Kft-vel szerződést kötünk a
közvilágítási szerződés korszerűsítésére. A korszerűsítés és a szerződéskötés megtörtént.
A tájékoztatást a Képviselő-testület e g y h a n g ú l a g

tudomásul vette.

i) Inis Business Kft. szerződés módosítása
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A módosítás kedvező ránk nézve, hiszen az eredetileg 5 millió forintos projektmenedzseri díj 4.036 eFt-ra
csökken.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
34/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete az Inis Business Kft.-vel 2011.
május 5. napján a „Belterületi utak fejlesztése támogatására” című
nyertes pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment ellátására létrejött
megbízási szerződés módosítását jóváhagyja.
A módosítás értelmében az Inis Business Kft.-t a projektmenedzseri
feladatok ellátásáért nettó 4.036.625,- Ft + ÁFA (3,65 %+ÁFA)
megbízási díj illeti meg.
A módosított szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: május 31.

8./ Ingatlan ügy:
a./ Előterjesztés a makádi 756/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésére
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az értékesítésről.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
35/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
pályázati kiírásban szereplő feltételekkel értékesítésre meghirdeti a
makádi 756/4 hrsz-ú ingatlanából kialakított , 3 db belterületi lakótelek
ingatlant (1008-1008 m2).
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: június 4.

b./ Előterjesztés a makádi 014/1 hrsz-ú ingatlanból 1,8 ha, 68,76 AK nagyságú terület haszonbérbe
adásra történő meghirdetésére
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A temető mellett lévő területet amennyiben bérbe kívánjuk adni, akkor szintén pályáztatni kell.
Stáhly-Zsideg István
Javasolja, hogy minimum érték legyen meghatározva a bérleti díjnál, javasolja, hogy 30 kg búza/AK.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2012 (IV. 23.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező
pályázati kiírásban szereplő feltételekkel haszonbérbe adásra
meghirdeti a makádi 014/1 hrsz-ú ingatlanából 1,8 ha, 68,76 AK
nagyságú területet
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: június 4.

