JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-i üléséről Makád és Lórév
Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Márkus László
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Jancsó Emőke
Stáhly-Zsideg István
Antal Mária
Raffay Béla
Szabó Istvánné
Schwarczenberger Jánosné
Sági János

körjegyző
címzetes főjegyző
főtanácsos
Sz-M KIKI FT Intézmény-vezető
Sz-M KIKI FT Tagintézmény-vezető
Hóvirág óvoda – Vezető óvónő
DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemigazgatósága – Igazgató

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő jelen van, így az
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Baski Máriára 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 testület a meghívóban kiküldött 10.,
majd a 11. és a 7. napirendi pontokkal kezdje a tárgyalást, mivel Raffay Béla Igazgató Úrnak Szigetbecsén is
részt kell vennie a testületi ülésen. Javaslatot tesz továbbá plusz két napirendi pont felvételére:
13.) Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozásának szándékáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
14.) Szociális ügyek – zárt ülés
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 az oktatási intézmények 2013. január 1-ei állami fenntartásba vételével kapcsolatos
információkról, lehetőségekről, nyilatkozattételi kötelezettségekről
Előadó: Baski Gábor polgármester,
Raffay Béla igazgató
2./ Előterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás
Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
3./ Tájékoztató a Makád Község Ivóvízellátó Intézménye megszüntetéséről, a DAKÖV Kft szolgáltatási
tevékenységének megkezdéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester,
Sági János üzemigazgató

4./ Előterjesztés Makád Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetése módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
5./ Beszámoló Makád Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
6./ Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
7./ Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
8./ Beszámoló a temetkezési szolgáltatás helyzetéről
Előadó: Baski Gábor polgármester,
a Gyertyaláng Kft képviselője
9./ Előterjesztés a temetőkről, temetkezési szolgáltatásról szóló rendelet módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
10./ Tájékoztató a települést érintő Vidékfejlesztési pályázatok benyújtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
11./ Előterjesztés a Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalnál tartott belső ellenőrzés
tapasztalatairól
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
12./ Ingatlan ügy:
a./ Előterjesztés a makádi 756/27,28,29 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett
ajánlatok elbírálására
Előadó: Baski Gábor polgármester
13.) Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozásának szándékáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
14.) Szociális ügyek – zárt ülés

1./ Tájékoztató az oktatási intézmények 2013. január 1-ei állami fenntartásba vételével kapcsolatos
információkról, lehetőségekről, nyilatkozattételi kötelezettségekről
Előadó: Baski Gábor polgármester,
Raffay Béla igazgató
Baski Gábor
Felkéri Raffay Béla igazgató urat a napirendi pont megtartására.
Raffay Béla
Üdvözli a jelenlévőket. Tájékoztatójában elmondja, hogy az új köznevelési törvény számos új rendelkezést
tartlamaz. 2013. január 1-jétől az oktatási intézmények személyi jellegű kiadásai – pedagógusbérek – az
államhoz kerülnek. A jogszabály különbséget tesz 3000 fő alatti és feletti települések között. A 3000
lakosságszám alatti településektől a működtetést is átveszi az állam, a 3000 fő feletti településeknél a
működtetési jog helyben marad. 2013. szeptember 30-ig a 3000 fő alatti települések polgármesterei előzetes
szándéknyilatkozatot tehetnek, ha szeretnék működtetni az iskolát. A 3000 lakosnál nagyobb településen a
működtetési jog helyben marad, az önkormányzat, amennyiben ezt át kívánja adni, kérni kell annak állam
általi átvételét, de indokolni kell ennek pénzügyi, gazdasági hátterét.
Sajnos Makád és Szigetbecse esetében bonyolultabb a helyzet, mivel társulásban vannak, így az óvoda – ami
2013. január 1-je után is marad önkormányzati fenntartásban - is együtt van az iskolával, tehát még nem
tisztázott kérdés a januári átvétel az ilyen formában működő intézményeknél. Az ún. kisegítő személyzetnek
a működtető lesz a munkáltatója. Az étkeztetési biztosítása is önkormányzati feladat marad.

Baski Gábor
Igazgató úr által elmondottak alapján tehát csak akkor kell nyilatkozatot tenni szeptember 30-ig, ha mi
szeretnénk működtetni az iskolánkat.
Raffay Béla
Igen.
Baski Gábor
Január 1-jétől megszűnik az intézményi, a kistérségi és a nemzetiségi normatíva, nem lesz iskolabusz
támogatás. Az önkormányzatoktól adóbevételeket vonnak el. Lehet, hogy nem lesz szükség társulásra, az
óvodákat már minden településnek önállóan kell fenntartania. Az igazgatók választása is változni fog. A
jelenlegi igazgatók megbízásának lejárta után központilag választanak majd iskolaigazgatókat. Sajnos
nagyon sok még a kérdőjel.
A Képviselő-testület további vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
69/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete – jelen szabályozók
és pénzügyi információk birtokában – az iskola
fenntartói feladataival együtt 2013. január 1-i hatállyal
az iskola működtetési jogát is átengedi az állami
fenntartó részér ezért felkéri a polgármestert, hogy
ne adjon ki szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
Makád Község Önkormányzata át kívánja vállalni a
Thúry József Általános Iskola működtetését.
A Képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy október 30ig, kedvezőbb információk birtokában eltérő döntést
hozzon.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: szeptember 30.
Baski Gábor
Megköszöni a tájékoztatást.
17:40 perckor Raffay Béla, Szabó Istvánné és Schwarczenberger Jánosné elköszönnek és távoznak az
ülésről.
2./ Előterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás
Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Szigetbecse Önkormányzatánál belső ellenőrzés során az
intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatát végezték el. A jelen módosítások a belső ellenőr javaslata
alapján aktualizálják, a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítják az Alapító Okiratot.
Az Alapító Okirat módosításához Makád Község Képviselő-testületének egyetértése szükséges.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

70/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású
Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Alapító
Okiratának módosításával egyetért. Felkéri a
polgármestert és a körjegyzőt, hogy a döntésről értesítse
Szigetbecse község Képviselő-testületét.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: szeptember 30.
17:46 perckor megérkezik Sági János a DAKÖV Kft. Ráckevei Üzemigazgatója
3./ Tájékoztató a Makád Község Ivóvízellátó Intézménye megszüntetéséről, a DAKÖV Kft
szolgáltatási tevékenységének megkezdéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester,
Sági János üzemigazgató
Baski Gábor
A Képviselő-testület június 18.-i döntése értelmében Makád Község Ivóvízellátó Intézményét 2012. július
30. napjával megszüntettük. Az intézményt törölte a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásból, a
folyószámlája is megszüntetésre került. Az intézmény 3 közalkalmazottjának a jogviszonya megszüntetésre
került. Az utolsó számlázást követően mintegy 6 millió forintos kintlévősége maradt az intézménynek. A
mostani adatok birtokában ez az összeg jelentősen csökkenni fog, mivel nagyon sok számla nem leolvasás,
hanem becslés alapján készült. A módosítások, sztornózások folyamatban vannak. Véleményem szerint a
kintlévőség fele reális.
Baski Gábor köszönti Sági János Üzemigazgató Urat, felkéri a napirendi pont megtartására.
Sági János
Köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatójában elmondja, hogy 2011. végén új víziközmű törvényt fogadott el az
Országgyűlés. A jogszabályi változások következtében a volt PVCSV területén lévő települések
„rákényszerültek”, hogy nagyobb szervezeti formában üzemeltessék vízműveiket. Jelenleg a DAKÖV Kft.
57 településen üzemeltet. A Kft. új társasági szerződése a cégbíróságon van, a KEVE-VÍZ Kft. beolvadására
így várhatóan október végén kerül sor.
A korábbi gyakorlat az volt a településen, hogy az Ivóvízellátó Intézmény adatai alapján kapták meg a
fogyasztók a Keve-Víz Kft-től a szennyvízdíjról szóló számlát, általában 2 havonta. A DAKÖV Kft. a
jövőben havi számlázást szeretne, és díjbeszedőt. Tapasztalataik szerint így hatékonyabb a díjak beszedése,
megfizetése. Sajnos a településen sok mérő a négy éves hitelesítési cikluson kívül van. Az üzemeletetést
augusztus 1-jétől vettük át, azóta már volt néhány csőtörésünk is.
Baski Gábor
A csőtörésekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy amennyiben a bontás szilárd burkolatú utat érint,
úgy kérem, hogy előre jelezzétek a hivatalban. Segítségként szeretném felajánlani, hogy a volt Ivóvízellátó
Intézmény telephelyén depózunk be homokot a visszatömörítéshez, mert a Kossuth Lajos utcában már
beszakadt az aszfalt a helyreállítás után.
Úgy tudom 2013-ban még nem emelkedhetnek jelentősen az ivóvíz árai.

Sági János
2014-től lesz miniszteri ármegállapítás.
Baski Gábor
Kérdezi továbbá, hogy az üzemeltető mi alapján fizeti a bérleti díjat.
Sági János
A bérleti díjjal kapcsolatban elmondja, hogy két lehetősége volt a településeknek a bérleti díj
megállapítására: vagy fix megállapodást kötöttek, vagy m3 alapú megállapodást kötöttek. Ilyenkor a
kiszámlázott vízmennyiség képezi a bérleti díj alapját. Pontos összeget egyenlőre nem tudok mondani, de a
kifizetést szeptember 30-ig vállaltuk.
Baski Gábor
A településen 5 közkifolyó van: három a faluban, kettő a temetőben. A faluban lévő közkifolyók le vannak
szabályozva, szeretné, ha ez továbbra is így maradna. A nyilvántartásunk szerint nagyon sokan nagyon
magas vízdíj hátralékot halmoztak fel, javasolja ezeknél a fogyasztóknál a szolgáltatás korlátozását.
Sági János
Sajnos a kintlévőségek behajtásánál nem kaptak „szabad kezet” a vízszolgáltatók. A kikötni csak akkor lehet
a tartozót, ha 150 méteren belül van közkifolyó. A hátralékok behajtását pedig csak az ún. MOKK
rendszeren keresztül lehet intézni.
Baski Gábor
Megköszöni a tájékoztatást.
Sági János elköszön és 18:56 perckor távozik az ülésről.
4./ Előterjesztés Makád Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetése módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta mind a félévi beszámolókat és a költségvetés módosításokat is. Átadom a
szót Baski Máriának, a Pénzügyi Bizottság elnökének a bizottság álláspontjának ismertetésére.
Baski Mária
A Pénzügyi Bizottság Makád Község, valamint a Körjegyzőség féléves beszámolóját, valamint
költségvetéseik módosítását is tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Antal Mária
Az előirányzat módosítás során a tartalék terhére kifizetett, nem tervezett költségek, valamint az évközben
érkezett bevételek kerülnek átvezetésre, melynek következtében az eredeti 121.388 ezer Forintos előirányzat
125.194 ezer Forintra módosul. Az Ivóvízellátó Intézmény Makád község eredeti költségvetésből ki lett
véve, mivel önállóan gazdálkodó intézmény és önálló költségvetése, valamint beszámolója készült.
Baski Gábor
A napirendhez tartozik még három kérelem, melyet a Bizottság szintén megtárgyalt.

1. Thúry József Általános Iskola Tagintézmény vezetőjének képzési költség támogatás iránti kérelme

Baski Mária
A Pénzügyi Bizottság a kérelmet tárgyalta, és azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a kérelemben
szereplő képzés díját az Intézmény saját költségvetéséből finanszírozza átcsoportosítással. Az intézménnyel
történt egyeztetés alapján az SNI oktatás alsó tagozatnál az I. félév teljesítése mindössze 26,27 %, így itt
megtakarítás képződik, tehát javasoljuk erről a költséghelyről átcsoportosítani a képzés díját.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
71/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Thúry József
Általános Iskola Tagintézmény vezetőjének képzési díját
a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási
Intézményi Fenntartó Társulás Thúry József Általános
Iskola tagintézménye költségvetésének terhére az SNI
oktatás - alsó tagozat költséghelyről átcsoportosítással
engedélyezi. Felhívja az Intézményvezetőt, hogy kössön
tanulmányi szerződést tagintézmény vezetővel a képzés
időtartamára.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Raffay Béla intézményvezető
Határidő: szeptember 30.
2. A Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás iránti kérelme
Baski Mária
Méltányoljuk és megértjük a tűzoltók kérelmét, de sajnos év végéig vissza kell fizetnünk a folyószámla
hitelünket, így a Pénzügyi Bizottság nem javasolja támogatni őket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
72/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Ráckevei
Önkormányzati Tűzoltóság (2300 Ráckeve, Bajcsy-Zs.
út 66.) részére támogatást a 2012-es évben nem tud
nyújtani. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a
Tűzoltóság nélkülözhetetlen tevékenységéért, de a 2013as évi átfogó önkormányzati reformok és az oktatási
intézmények fenntartásának átalakítása, valamint az
ebből adódó önkormányzati normatívák, bevételek
elvonása nagy terhet ró a településre. Az Önkormányzat
folyószámla hitelének 2012. december 21-ig történő
visszafizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a
Képviselő-testület elrendelte, hogy a költségvetés
általános
tartalékát,
az
esetlegesen
képződő
többletbevételt kizárólag erre a célra lehet felhasználni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
tájékoztassa a Tűzoltóság parancsnokát a döntéséről.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: október 15.

3. Ráckevei Rendőrkapitányság támogatás iránti kérelme:
Baski Mária
A Rendőrkapitányság kérelmében 2 db laptop vásárlását kéri, a Pénzügyi Bizottság javaslata – tekintettel a
Rendőrkapitányság és a település közötti nagyon jó együttműködésre – a jelenlegi nehéz anyagi helyzetre
tekintettel, hogy csak 1 db laptopot vásároljunk meg számukra.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

73/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Ráckevei
Rendőrkapitányság részére 1 db laptop megvásárlását
engedélyezi maximum 100.000.- Ft értékben.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: október 30.
Baski Gábor
Elfogadásra javasolja az előirányzat módosításról szóló rendeletet.
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
MAKÁD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012. ( IX.17.) számú rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.15.) számú rendelet módosítására
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5./ Beszámoló Makád Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Antal Mária
Mint az a kiküldött anyagból is kiderül, az első félévkor időarányos a teljesítés. Sajnos a folyószámla
hitelünk akkor -8,5 millió forint volt, jelenleg pedig -10,5 millió forint. A jelenleg hatályos jogszabályok
alapján ezt a hitelt év végéig vissza kell fizetnünk, ami hatalmas terhet ró a településre. Természetesen ez
nem csak Makádra vonatkozik, az ország összes önkormányzatára. A talajterhelési díj kintlévőség még
mindig nagy, pedig folyamatosan dolgozunk a behajtásán. Sajnos a részletfizetések miatt nagy része év
végéig már nem folyik be a falu kasszájába. Azok a részletfizetők, akik nem tettek eleget a fizetési
kötelezettségüknek, már átadásra kerültek, vagy folyamatban van az átadás a végrehajtónak. Dolgozunk
továbbá az Ivóvízellátó Intézmény kintlévőségének behajtásán is, de a 6 millió forintnak csak a fele folyhat
be reálisan, és az sem év végéig.
Baski Gábor
Természetesen az év hátralévő részében nagy hangsúlyt fektetünk az adók behajtására, és minden plusz
bevételt a folyószámla hitel törlesztéséhez teszünk, ezért javaslom a következő határozatot elfogadni.

A Képviselő-testület Baski Gábor polgármester által javasolt határozatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül elfogadta:
74/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete az Önkormányzat
folyószámla hitelének 2012. december 21-ig történő
visszafizetési kötelezettségének teljesítése érdekében
elrendeli, hogy a mai naptól kezdődően a költségvetés
általános tartalékát, az esetlegesen képződő
többletbevételt kizárólag erre a célra lehet felhasználni.
Meg kell vizsgálni, hogy a kintlévőségek minél előbbi
behajtására milyen intézkedéseket szükséges hozni.
Felül kell vizsgálni, hogy a költségvetésbe tervezett, de
még nem realizált előirányzatok közül melyik zárolására
van mód, és ezek összegeit is a folyószámla hitel
visszafizetésére kell fordítani.
Minden hátra lévő ülésen a folyószámla hitel
állományról tájékoztatni kell a testületet.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: december 21.
Baski Gábor
Az említett folyószámla hitelünk októberben lejár, szükséges a meghosszabbítása. Kérem, hogy erről is
hozzunk határozatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
75/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
1.
Makád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11.500.000,- Ft összegű folyószámla-hitel OTP
Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2012. október 14-től
október 13-ig határozza meg.

- 2013.

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül
elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös
tekintettel a helyi adóbevételekre, normatív és egyéb
támogatásokra, átengedett adóbevételekre – figyelembe
véve
a
mindenkor
hatályos
államháztartási
jogszabályokat.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul
ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a makádi 313, 207,
756/7, 38, 968, 2126/5 helyrajzi szám alatt
nyilvántartott, forgalomképes ingatlanain a hitel és
járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén
a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első
helyi jelzálogjogot alapítsanak.

A Képviselőtestület kijelenti, hogy a fent megjelölt
ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és
járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke
jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra
a
zálogszerződést
aláírja
az
Önkormányzat
képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog
bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete 2012. évi
költségvetése I. féléves gazdálkodásáról szóló
beszámoló bevételi oldalát 125.194 eFt módosított
bevételi előirányzattal, 82.156 eFt bevételi
teljesítéssel (65,62%-a), kiadási oldalát 125.194 eFt
módosított kiadási előirányzattal, 78.908eFt
teljesítéssel (63,03%) 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
2012. 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: 2012. december 31.
Baski Gábor
Még egy határozatot kell hoznunk, méghozzá arról, hogy a Vízmű dolgozói jogviszonyának
megszüntetéséből adódó költségeinkhez támogatásra nyújtsunk be pályázatot a Magyar Államkincstárhoz.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

77/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete az 56/2012 (VI. 18.) számú
határozatával Makád Község Önkormányzat Ivóvízellátó
Intézményét 2012. július 30. napjával megszüntette.
Az intézménynél dolgozó közalkalmazottak – 3 fő –
határozatlan idejű, főállású jogviszonyának megszüntetésével
kapcsolatos munkaügyi intézkedések megtörténtek. Az
Intézmény megszüntetésének következtében Makád Község
Önkormányzatánál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Makád Község Képviselő-testülete a 2013-as évben Makád
község Önkormányzatánál a közalkalmazottak felmentési
idejének lejártát követően a foglalkoztatottak engedélyezett
létszámát három fővel csökkenti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt,
hogy a 2/2012 (III. 1.) BM rendeletben előírtak szerint az
Intézmény megszűntetésével összefüggő létszámcsökkentési
döntés alapján, nyújtson be támogatás iránti igényt a Magyar
Államkincstárba
a
közalkalmazottak
jogviszonyának
megszüntetéséből adódó költségek megtérítése iránt.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: szeptember 30.
6./ Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetésének
módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Antal Mária
A módosításra itt csupán az eredeti költségvetésben nem tervezett bérkompenzáció miatt van szükség.
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
MAKÁD KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
13/2012. (IX. 17) számú rendelete
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala
a 2012 évi költségvetésről szóló 5/2012. ( II. 15.) számú rendelet módosítására
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
7./ Beszámoló Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetésének I. féléves
végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Antal Mária
Mint Makádnál itt is jól látszik, hogy időarányos a teljesítés.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
78/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete Lórév és Makád
Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetése I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámoló bevételi oldalát 32.993 e Ft.
módosított bevételi előirányzattal, 10.501 eFt bevétel
teljesítéssel (31,83%), kiadási oldalát 32.993 eFt módosított
kiadási előirányzattal, 16.426 eFt teljesítéssel (49,79%)
elfogadja.
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a II. félévi gazdálkodás
során is törekedjenek a takarékos és biztonságos
gazdálkodásra.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: 2012. december 31.
8./ Beszámoló a temetkezési szolgáltatás helyzetéről
Előadó: Baski Gábor polgármester,
a Gyertyaláng Kft képviselője
Baski Gábor
A Gyertyaláng Kft. képviselője a mai nap folyamán jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A kiküldött
anyag nem az, amit mi kértünk. Úgy döntöttünk, hogy ennek ellenére nem vesszük le a napirendről. Átadom
a szót Stáhly-Zsideg Istvánnak, hogy ismertesse a testülettel, hogy milyen kérdésekre vártuk a választ a
temető üzemeltetőjétől.
Stáhly-Zsideg István
Kértük a temető sírhely nyilvántartását, ami a törvény alapján kötelező, sajnos nem kaptuk meg. Nem
javasoljuk, hogy ma legyen lezárva ez a napirend. Újabb levelet írunk a szolgáltatónak és a következő ülésen
ismét tárgyalhatja a testület. Fontos elmondani, hogy 2013. január 1-jétől módosul a temetkezést szabályozó
törvény, változások várhatók, így egy esetleges új üzemeltetőt csak január 1-je után célszerű választani. Ha a
testület mégis úgy dönt, hogy felmondja az üzemeltetési szerződést, akkor egy a „közbeszerzéshez” hasonló
eljárást kell indítani, ami decemberig is eltarthat, addig pedig a temetőt üzemeltetni kell, ami költséggel jár.
Dosztály László
Ha új törvény lép életbe januártól, akkor is tisztán kell látnunk, a nyilvántartásokat mindenképpen be kell
tőlük kérni.
Stáhly-Zsideg István
Felszólítást fog kapni az üzemeltető, hogy ezeket a dokumentumokat küldje meg.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
79/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a temetkezési szolgáltatás
helyzetéről szóló napirend tárgyalását az októberi üléséig

elhalasztja. Felhívja a polgármestert, hogy a szolgáltató által
kötelezően vezetendő nyilvántartásokat az ülésig szerezze be.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: október 15.
9./ Előterjesztés a temetőkről, temetkezési szolgáltatásról szóló rendelet módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke
A rendelet felülvizsgálata megtörtént és megállapítható, hogy számos rendelkezése nem felel meg a
jogszabályi feltételeknek. Ezeknek a rendelkezéseknek a módosítását, hatályon kívül helyezését tartalmazza
a tervezet. Most csak a hatályos jogszabályoknak megfelelés kerül módosításra, viszont a január 1-jei
törvénymódosítás után átfogó módosításra is szükség lesz.
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2012 számú rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló
3/2000.(V. 15.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
10./ Tájékoztató a települést érintő Vidékfejlesztési pályázatok benyújtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A jövőben a két alapítvány fog pályázni, mert adminisztrációs hiba miatt az önkormányzat kizárta magát a
pályázás lehetőségéből. Az első, amin indulni szeretnénk egy rendezvénytér kialakítása, ahol a civilek 100
%-os támogatást nyerhetnek el, valamint a tájház újjáépítését szeretnénk megvalósítani. Az Önkormányzat
szerepe ebben csak annyi lenne, hogy biztosítja az alapítványoknak az előfinanszírozást.
Lakatos Enikő lelkészasszony távozása előtt rám bízta a templom külső felújításának menedzselését is.
A Képviselő-testület a tájékoztatást e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.
20:17 perckor Vidáné Wéber Adrienn elköszön és távozik az ülésről.
11./ Előterjesztés a Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalnál tartott belső ellenőrzés
tapasztalatairól
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke
A 2012-es évben a belső ellenőrzés során a Körjegyzőségi Hivatalt vizsgálták. Nagyon jó hír, hogy
intézkedési terv nem készült, tehát nem találtak hiányosságokat, ami a kollégák lelkiismeretes munkájának
köszönhető. Nagyon sok szabályzat, nyilvántartás pótlásra került. A belső ellenőrtől is dicséretet kaptunk.
A Képviselő-testület a tájékoztatást e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.

12./ Ingatlan ügy:
a./ Előterjesztés a makádi 756/27,28,29 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett
ajánlatok elbírálására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A kiírt pályázatra egy érvényes ajánlat érkezett, de a vételárként felajánlott 200 ezer forint alacsonyabb az
értékbecslő által megállapított értékkel, így javaslom, hogy nyilvánítsuk érvénytelennek a pályázatot és
írjunk ki újat.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a „makádi,
756/27, 756/28, 756/29 hrsz-ú belterületi lakótelek ingatanok
értékesítésére meghirdetett pályázatot a beérkezett ajánlatban
szereplő, az értékbecslésben szereplő árnál alacsonyabb ajánlat
miatt érvénytelennek nyilvánítja.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2012 (IX. 17.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező pályázati kiírásban szereplő feltételekkel értékesítésre
meghirdeti a makádi 756/27, 756/28, 756/29 hrsz-ú 3 db
belterületi lakótelek ingatlant (1008-1008 m2).
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: október 30.
13.) Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozásának szándékáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Februárban Makád, Lórév és Szigetbecse testületei állást foglaltak abban, hogy az új Önkormányzati
törvény előírásai alapján – tekintettel arra, hogy 2000 állandó lakos alatti települések nem tarthatnak fent
önálló hivatal – Közös Hivatalt hoznak létre. A mai napig több jogszabály megjelent, körvonalazódik a
hatáskörök megoszlása a járás és a helyi önkormányzatok, jegyzők között. A feladatfinanszírozás
feltételrendszere még ismeretlen. A Kormányhivatal is készített már felmérést arra vonatkozóan, hogy az
érintett települések testületei milyen döntést hoztak ez idáig. Tekintettel arra, hogy a februári döntést
határozati formában még nem erősítettük meg, javaslom, hogy most tegyük ezt meg. A részletek tisztázása,
a három település közötti megállapodás elfogadása az év végéig meg kell, hogy történjenek.

