
J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott       
                Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által   
                tartott együttes ülésről. 
 
Jelen vannak: Magasitz Lajos  Szigetbecse Község Polgármestere, 
                         Bogdán József Szigetbecse Község Alpolgármestere, 
                         Dr. Csernyi Zsuzsanna; Fejesné Schwarcz Erzsébet; Katona József; Takács András   
                         szigetbecsei  képviselők. 
 
                         Baski Gábor  Makád Község Polgármestere, 
                         Dosztály László Makád Község Alpolgármestere, 
                         Baski Mária; Márkus László; Vidáné Wéber Adrienn makádi képviselők. 
                        
Tanácskozási joggal részt vett: Katona Éva Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője 
                                                      Raffay Béla Iskolaigazgató 
                                                      Jónakné Riemer Judit volt gazdasági vezető 
                                                      Soós Sándorné Szigetbecse - pénzügyi főmunkatársa 
                                                      Schmidt Mihályné intézményvezető 
                                                      Lerner Mária Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                                                      Bodó Jánosné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                                                
Igazoltan távol:  Riedl Béla szigetbecsei képviselő, 
                             Száraz Ferenc és dr. Papp Botond makádi képviselők.                             
 
Jegyzőkönyvvezető:  Szabó Anikó 
 
Magasitz Lajos Szigetbecse Község Polgármestere köszönti az ülés résztvevőit, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen van, így az határozatképes. 
A polgármester javaslatot tesz Szigetbecse részéről a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 
- Takács András és Dr. Csernyi Zsuzsanna képviselők személyére. 
 
A szigetbecsei képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Magasitz Lajos Szigetbecse Község polgármestere átadja a szót Baski Gábor Makád Község 
Polgármesterének. 
 
Baski Gábor köszönti az ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 7 fős makádi  képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az határozatképes. 
A polgármester Makád részéről jegyzőkönyv hitelesítőinek Baski Mária és Vidáné Wéber Adrienn 
képviselőket javasolja. 
 
A makádi képviselő-testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
Magasitz Lajos Szigetbecse Község Polgármestere javaslatot tesz a közös testületi ülés napirendi 
pontjaira. 
 
1.) Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás 

(SZMKIKIFT) Óvoda és Általános Iskola 2012.  évi költségvetésének zárszámadása.   
      Előterjesztők:  Raffay Béla intézmény vezető 
                                Jónakné Riemer Judit gazdasági vezető 



2.) SZMKIKIFT Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzatának, Házirendjének és Továbbképzési  
     Tervének megvitatása. 
     Előterjesztő: Schmidt Mihályné intézményvezető 
       
A  szigetbecsei és a makádi képviselő-testületek  a javasolt napirendi pontokat egyhangúlag 
elfogadták. 
 
1.) napirend: 
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvoda és 
Általános Iskola 2012. évi költségvetésének zárszámadása. 
Magasitz Lajos: 
Az elmúlt évek gyakorlata alapján javaslom, hogy most is a megszokott sorrendben tárgyaljuk a 
napirendi pontot, és külön- külön hozzuk meg a határozatainkat. 
Elsőként tárgyaljuk meg a szigetbecsei iskola és óvoda 2012. évi költségvetésének zárszámadását. 
Másodszor tárgyaljuk a makádi iskoláét és óvodáét, majd legvégül a társulásét. 
Mivel ez a napirendi pont az iskoláról, óvodáról szól, átadom a szót Raffay Béla Igazgató Úrnak. 
 
Raffay Béla:   Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai közös testületi ülésünkön megjelent. 
Az írásos anyagot minden szigetbecsei és makádi testületi tag megkapta. 
Miután a testületek az anyagot már átnézték, javaslom, hogy most csupán a főbb számokat nézzük 
meg. 
 
Általános Iskola Szigetbecse 
- személyi kiadás mindösszesen 63.212.580 Ft   teljesítés: 98,75 % 
- dologi kiadás mindösszesen 27.023.282 Ft       teljesítés: 98,39 % 
Kiadás mindösszesen: 90.235.862 Ft                  teljesítés: 98,64 % 
Saját bevétel: 7.373.667 Ft                                  teljesítés: 100,16 % 
Finanszírozás: 84.116.047 Ft                               teljesítés: 100 % 
 
Tóparti Óvoda Szigetbecse 
- személyi kiadás mindösszesen 24.573.543 Ft     teljesítés: 99,36 % 
- dologi kiadás mindösszesen  8.461.576 Ft          teljesítés: 97,22 % 
Kiadás mindösszesen: 33.035.119 Ft                     teljesítés: 98,80 % 
Saját bevétel: 3.309.367 Ft                                     teljesítés: 100,01 % 
Finanszírozás: 30.126.815 Ft                                 teljesítés: 100 % 
 
 
Magasitz Lajos:   Ezek a számok nem ismeretlenek előttünk, sok egyeztetés alapján születtek meg 
a 2012. évi gazdálkodás során. 
 
Kérem, akinek van ezekkel a számokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele, az tegye fel. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Szigetbecse Község Képviselő-testülete a Szigetbecsei Általános Iskola és Tóparti Óvoda 2012. évi 
költségvetésének zárszámadását megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg a következő határozatát: 
 

40/2013. (IV.  18.) képviselő-testületi határozat: 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és a 
Tóparti Óvoda tagintézmények 2012. évi költségvetési beszámolóját elfogadja és  
rendeletalkotásra alkalmasnak tartja. 
Felelős:  Magasitz Lajos polgármester 
Határidő:  2013. április 30. 



              
Baski Gábor:  Megkérem Raffay Béla Igazgató Urat, hogy Szigetbecséhez hasonlóan, a makádi 
iskola és óvoda 2012. évi költségvetési beszámolóját is  ismertesse a testülettel. 
 
Raffay Béla:  Szigetbecséhez hasonlóan itt is a kiemelkedő számokat olvasom fel, akinek a 
számokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, azt kérem tegye fel. 
 
Makád Thúry József Általános Iskola: 
- személyi kiadás mindösszesen 44.478.865 Ft              teljesítés: 99,97 % 
- dologi kiadás mindösszesen 9.902.876 Ft                    teljesítés: 98,58 % 
Kiadás mindösszesen: 54.381.741 Ft                              teljesítés: 99,71 % 
Saját bevétel: 3.643.700 Ft                                              teljesítés: 101,43 % 
Finanszírozás: 50.945.756 Ft                                          teljesítés: 100 % 
 
Makád Hóvirág Óvoda 
- személyi kiadás mindösszesen 16.198.835 Ft               teljesítés: 97,93 % 
- dologi kiadás mindösszesen  4.320.851 Ft                    teljesítés: 90,06 % 
Kiadás mindösszesen: 20.519.686 Ft                               teljesítés: 96,16 % 
Saját bevétel: 1.235.676 Ft                                               teljesítés: 100,05 % 
Finanszírozás: 20.104.719 Ft                                           teljesítés: 100 % 
 
Baski Gábor:   Köszönjük Raffay Béla Igazgató Úrnak a beszámolóját. 
Megkérdezem a makádi képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Makád Község  Képviselő-testülete a Thúry József Általános Iskola és a makádi Hóvirág Óvoda 
2012. évi költségvetésének zárszámadását megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg a következő 
határozatát: 
 

 
30/2013. (IV. 18.) képviselő-testületi határozat: 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Thúry József Általános 
Iskola és a Hóvirág Óvoda tagintézmények 2012. évi költségvetési beszámolóját 
elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.  
Felelős:  Baski Gábor polgármester 
Határidő: 2013. április 30. 

 
Magasitz Lajos:   A mai testületi ülésünknek eljutottunk ahhoz a pontjához, amikor a társulás 
2012. évi költségvetési beszámolóját tárgyaljuk. 
Megkérem Raffay Béla igazgató urat, hogy az előzőekhez hasonlóan a társulásról készített 
beszámolót ismertesse a testületekkel. 
 
Raffay Béla:    
Társulás 
- személyi kiadás mindösszesen 11.728.937 Ft                teljesítés: 96,02 % 
- dologi kiadás mindösszesen  1.670.212 Ft                     teljesítés: 96,02 % 
Kiadás mindösszesen  13.399.149 Ft                                teljesítés: 94,23 % 
Saját bevétel: 124.868 Ft                                                  teljesítés:  94,23 % 
Finanszírozás: 14.093.106 Ft                                            teljesítés: 100 % 
 



Magasitz Lajos:  Mindkét testületet megkérdezem, hogy a társulási zárszámadással kapcsolatban 
van-e kérdés, kiegészítés? 
Amennyiben nincs  megkérem a testületeket hozzák meg határozataikat: 
 
A képviselő-testületek a napirendi pontot megtárgyalták és egyhangúlag hozták meg határozataikat: 
 

41/2013.  (IV.  18.) képviselő-testületi határozat: 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád 
Közös  Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvoda és Általános 
Iskola 2012. évi költségvetési beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra 
alkalmasnak tartja.  
Felelős:  Magasitz Lajos polgármester 
Határidő:  2013. április 30. 

 
31/2013. (IV.  18.) képviselő-testületi határozat: 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Szigetbecse-Makád Közös 
Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvoda és Általános Iskola 
2012. évi költségvetési beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak 
tartja. 
Felelős:  Baski Gábor polgármester 
Határidő:  2013. április 30. 

 
Magasitz Lajos:  Ezen a napirendi ponton belül már csak a  2012. évi pénzmaradványt kell 
megtárgyalnunk.  
Megkérem Raffay Béla Igazgató Urat, hogy folytassa a beszámoló ismertetését. 
 
Raffay Béla:   A 2012. évi pénzmaradványról készített írásos anyagot is megkapták a testületi 
tagok.  
A 2012. évi pénzmaradvány megosztása a tagintézmények között a következőképpen alakultak: 
 
Szigetbecse iskola 
- Helyesbített pénzmaradvány:  1.253.852 Ft 
- Kötelezettséggel terhelt rész:      -- 
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 1.253.852 Ft 
 
Szigetbecse óvoda 
- Helyesbített pénzmaradvány:  401.063 Ft 
- Kötelezettséggel terhelt rész:    -- 
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 401.063 Ft 
 
Makád iskola 
- Helyesbített pénzmaradvány:  207.715 Ft 
- Kötelezettséggel terhelt rész:     -- 
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 207.715 Ft 
 
Makád óvoda 
- Helyesbített pénzmaradvány:  820.709 Ft 
- Kötelezettséggel terhelt rész:   -- 
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 820.709 Ft 
 
Társulás 
- Helyesbített pénzmaradvány:  818.825 Ft 



- Kötelezettséggel terhelt rész:    -- 
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 513.386 Ft  - ebből Szigetbecse 67%-a  548.613 Ft 
                                                                                                  Makád 33%-a  270.212 Ft 
 
Comenius Pályázat iskola 
- helyesbített pénzmaradvány: 3.364.341 Ft 
- Kötelezettséggel terhelt rész: 3.364.341 Ft 
 
Magasitz Lajos:  Köszönjük szépen Igazgató Úrnak ezt a részletes tájékoztatást a 2012. évi 
pénzmaradványról. 
Megkérdem mindkét képviselő-testületet, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?   
Amennyiben nincs, javaslom, hogy az elhangzott kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány a 
Társulás számlájáról az önkormányzatok költségvetési számlájára 2013. május 15-ig kerüljenek 
átutalásra. 
 
A képviselő-testületek az elhangzott javaslattal egyetértettek. Ennek alapján egyhangúlag hozták 
meg a következő határozatokat: 
 

42/2013. (IV. 18.) képviselő-testületi határozat: 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Általános Iskola, a Tóparti Óvoda  tagintézmények és a Társulás  – Szigetbecsére 
eső részének - 2012. évi kötelezettséggel nem terhelt 2.203.528 Ft 
pénzmaradványát Szigetbecse Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
kerüljenek átutalásra a Társulás számlájáról. 
Felelős:  Magasitz Lajos polgármester 
Határidő:  2013. május 15. 

 
 

32/2013. (IV. 18.) képviselő-testületi határozat: 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Thúry 
József Általános Iskola, a  makádi Hóvirág Óvoda  tagintézmények és a Társulás 
– Makádra eső részének - 2012. évi kötelezettséggel nem terhelt 1.298.636 Ft 
pénzmaradványát Makád Község Önkormányzat költségvetési számlájára 
kerüljön átutalásra a Társulás számlájáról. 
Felelős:   Baski Gábor polgármester 
Határidő:  2013. május 15. 

 
 
Baski Gábor:  A képviselő-testületek nevében köszönöm mindenkinek a munkáját. 
Megkérem  Raffay Béla Igazgató Urat, hogy a jövőben is támogassa intézményeinket - az 
intézményfenntartó irányában is - és harcoljon azért, hogy az iskolabuszunkat a jövőben is 
finanszírozzák.  
A fenntartóval kötöttünk egy megállapodást, miszerint szeptembertől – decemberig a makádi 
önkormányzat átvállalja az oktatási intézményben a fűtés költségeit, ennek fejében bérleti díjat nem 
kell fizetnünk az iskola egy részének használatáért. Úgy gondolom a fűtés átvállalásával több millió 
forintot spórolunk a fenntartónak, a bérleti díj összegét bőven fedezi.  
Tájékoztatásként már elmondtuk, hogy a tavalyi évben a közös intézmény nevében beadott TÁMOP 
pályázatunk nyert, ezért reméljük, hogy ennek megvalósítása mindenkinek megelégedésére lesz. 
 
Magasitz Lajos:   Én is szeretném megköszönni igazgató úrnak és munkatársainak a takarékos 
gazdálkodást és köszönöm Makád Polgármesterének, Képviselő-testületének az egész éves korrekt, 
eredményes együttműködést.  



 
2. napirend: 
SZMKIKIFT Óvoda Szervezeti- és Működési Szabályzatának, Házirendjének és 
Továbbképzési  Tervének megvitatása. 
Magasitz Lajos:   A képviselő-testületek ezt a szép vaskos anyagot e-mailen megkapták, hogy át 
tudják olvasni. Megkérem Katona Éva Aljegyző Asszonyt mondjon néhány szót a napirenddel 
kapcsolatban. 
 
Katona Éva:   A köznevelésről szóló törvény szerint a Köznevelési Intézmények  SZMSZ-nek, 
Házirendjének,  Pedagógiai Programjának stb. érvénybelépéséhez a  fenntartónak, a működtetőnek 
egyetértése szükséges, amennyiben a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul. Mivel 
óvodáink esetében az önkormányzatok költségvetésükből támogatást nyújtanak a köznevelési 
intézményeknek, ezért az említett egyetértés szükséges. 
 
Schmidt Mihályné:   Elkészítettük ezt a valóban nagy terjedelmű anyagot. A törvény által előírt 
pontok kerültek kidolgozásra. A képviselő-testületek tagjai az anyagot megkapták. Megkérdezem, 
hogy az anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
Baski Gábor:   Szerintem az anyagot mindenki átolvasta, a lényeget kiszűrtük belőle. 
 
Fejesné Schwarcz Erzsébet:   Van-e olyan rész, ami rendkívüli kötelezettségvállalást ró az 
önkormányzatokra? 
 
Schmidt Mihályné:  Nincsen. A Továbbképzési Tervben lehetne, de ismerve az önkormányzatok 
helyzetét, ezért nem tettünk bele.  
Az anyag készítése közben, egy dolog okozott dilemmát, mégpedig a gyermekek egészségi védő, 
óvó előírásainál. 
Konkrét állásfoglalást nem írtam az SZMSZ-ben, mert, hogy ellentmondás van a köznevelési 
törvény erre vonatkozó részében. A törvényeket kihivatkoztam, amennyiben valamelyik szülőt 
érinti, az nézzen utána. 
 
Takács András:  Az anyag olvasása közben az tűnt fel, hogy az intézményvezetőnek teljes körű 
kötelezettségvállalása van. Mire terjed ki ez a teljes körű kötelezettségvállalás? 
A továbbképzés részben olvastam, hogy az állam finanszírozza a továbbképzéseket 6.500 Ft 
értékben. Ez tulajdonképpen mit takar? 
 
Schmidt Mihályné:  Ez azt jelenti, hogy az állam egy évben egy pedagógus továbbképzését 6.500 
Ft-al támogatja. Ezzel szemben egy 30 órás továbbképzés összege minimum 40 – 50 ezer forintnál 
kezdődik. 
 
Katona Éva:   A teljes körű kötelezettségvállalással kapcsolatban, annyit kell tudni, hogy ha kell 
venni egy csomag papírt stb., tehát kisebb dolgokat, vagy megbízási szerződést kell kötni (ami 
mögött pénz van) azt megteheti a költségvetési keretein belül.  
Schmidt Mihályné:   Az intézményi feladatmegosztáson belül a kötelezettségvállalás az a feladat 
ami nem átruházható, ezért van vastagon szedve az anyagban. 
 
Magasitz Lajos:   Köszönjük a tájékoztatást és azt a sok munkát, amit az SZMSZ, a Házirend és a 
Továbbképzési Terv elkészítésére fordítottak. Amennyiben nincs több kérdés, megkérem a 
testületeket szavazzunk. 
 
A képviselő-testületek a napirendi pontot megtárgyalták és egyhangúlag hozták meg a következő 
határozatokat: 



 
43/2013. (IV. 18.) képviselő-testületi határozat: 

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse-
Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvoda 
Szervezeti- és Működési Szabályzatát, Házirendjét és Továbbképzési Tervét 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalmával egyetért 
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a további szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Schmidt Mihályné intézményvezető 
Határidő: folyamatos 

 
 

33/2013. (IV. 18.) képviselő-testületi határozat: 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád 
Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvoda 
Szervezeti- és Működési Szabályzatát, Házirendjét és Továbbképzési Tervét 
az előterjesztés melléklete szerinti tartalmával egyetért. 
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a további szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Schmidt Mihályné intézményvezető 
Határidő: folyamatos 

 
 
Több közös napirend nem lévén, a közös képviselő-testületi ülés befejeződött, a képviselő-
testületek külön-külön folytatják munkájukat. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
     M a g a s i t z    Lajos                 B a s k i     Gábor 
Szigetbecse polgármestere             Makád polgármestere 
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