
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. február 13-i  üléséről a Makád 
és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 
Jelen vannak: 
   

Baski Gábor    polgármester 
Dosztály László  alpolgármester 

   Kocsis Tibor   képviselő 
Konta Gábor   képviselő 

   Márkus László   képviselő 
   Száraz Ferenc    képviselő 
   Vidáné Wéber Adrienn képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Stáhly Zsideg István  körjegyző 
 
Jelen vannak továbbá: 
 
   Horváthné Baracskay Veronika pénzügyi főelőadó  
   Vásárhelyi Nagy Antalné 
   Raffay Béla    SZ-M KIKI FT Igazgatója 
   Szabó Istvánné   Tagintézmény-vezető 
   Szűcs László    Ivóvízellátó Intézményvezető 
   Matis Károly    Pénzügyi Bizottság tagja 
   Jónakné Riemer Judit   SZ-M KIKI FT gazdasági igazgató 
    
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 8 fős testületből 7 fő jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Konta 
Gáborra és Kocsis Tiborra, 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 pontra. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal   e g y h a n g ú l a g   egyetértett, és az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el: 
 
N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D 
 

1. Előterjesztés Makád község Önkormányzat 2008. évi költségvetésére 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
2. Előterjesztés védőnői pályázat megjelentetésére 

Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 



3. Előterjesztés pályázat megjelentetésére a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás igazgatói posztjának betöltésére 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

4. Ingatlan ügyek: 
a. Gorgyán Zoltán Biharkeresztes, Kossuth u. 45. szám alatti lakos részére lakás 

bérbe adása 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

5. Egyebek 
a. Javaslat támogató nyilatkozat elfogadására a Csepel-szigeti gerincút mielőbbi 

megvalósítása érdekében 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
 

1. Előterjesztés Makád község Önkormányzat 2008. évi költségvetésére 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
Mindenki megkapta az anyagot, amiben van némi módosítás. 
 
Stáhly-Zsideg István 
A most kiosztott anyag már tartalmazza a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosításokat is. 
Átadja a szót Raffay Bélának, a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási 
Intézményi Fenntartó Társulás igazgatójának. 
 
Baski Gábor 
Mint azt a jegyző úr is említette a Pénzügyi Bizottság tárgyalta mind az önkormányzat mind 
az intézmények költségvetésének tervezetét. Felkérem Raffay Béla intézményvezető urat, 
tájékoztassa a képviselőket az intézmény költségvetéséről. 
 
Raffay Béla 
A polgármester és a jegyző úrral történt megbeszélés óta változtatás történt az intézmény 
költségvetésében: a társulás dologi kiadása 30 ezer forinttal csökken. Az idei költségvetés 
országszerte érzékenyen érinti az önkormányzatokat. Az oktatási normatívák jelentősen 
csökkentek.  
 
Száraz Ferenc 
Jelzi, hogy a Képviselő-testület nem kapta meg az iskola anyagát. 
 
Raffay Béla tételesen ismerteti a Thúry József Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, és a 
Társulás költségvetését. 
 
Baski Gábor 
Megköszöni Igazgató Úrnak a korrekt beszámolót. Az intézmény költségvetésében nem 
szerepelnek adható tételek, csak a törvényben kötelezően előírtak. 10-11 százalékkal 
csökkentek az oktatási normatívák, 30 százalékkal növekedtek az energiaárak. A tavalyi 
nehéz döntéseink eredménye, hogy sikerült egyensúlyban tartani az iskola és az óvoda 
költségvetését. Ha tavaly nem lépjük meg a létszámcsökkentést, idén 9 millió forinttal több 
lett volna az iskola finanszírozása, ami alapjaiban rengette volna meg az önkormányzat 
költségvetését. 
 



Baski Gábor 
Térjünk át az Önkormányzat költségvetésére. Akinek kérdése van az egyes tételekkel 
kapcsolatban, kérem, hogy jelezze. Kiegészítésül szeretném elmondani, hogy az idei évben 
nem kívánunk közhasznú munkásokat foglalkoztatni, ezt az évet nélkülük kell megoldanunk.  
Ismerteti a szakfeladatok szerinti tételeket. 
 
Száraz Ferenc  
Az Ivóvízellátó Intézmény hogy zárta a tavalyi évet? 
 
Szűcs László 
1,8 millió forint volt a számlánkon december 31-én. A tavalyi évről egy elszámolásnak kell 
készülni, akkor kapunk pontos képet a bevételekről. A tavalyi vízfogyasztás terv szerinti volt. 
 
Horváthné Baracskay Veronika 
Április 30-ig kell a testület elé terjeszteni a zárszámadást, addig egyeztetünk a vízművel is. 
 
Vásárhelyi Nagy Antalné 
2002-ben 2 millió forint volt a vízmű számláján, amit karbantartásra hagytunk az 
intézménynél. A könyvelés áprilisi egyeztetésével nem ért egyet. Tudni kell a konkrét 
adatokat: kiadásokat, bevételeket. Javaslom, hogy pénzügyi nehézség miatt drasztikusan ne 
emeljék a vízdíjat. 
 
Dosztály László 
A pénzügyi bizottság javaslatával kapcsolatban érdeklődik, hogy az átalánydíjas fizetés 
gazdaságosabb-e? 
 
Száraz Ferenc 
Véleménye szerint az Ivóvízellátó Intézménynél nem indokolt a 6 órás adminisztrátori állás az 
átalánydíj bevezetésekor.  
 
A Képviselő-testület rövid vita után 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                 18/2008 (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

  Makád Község Képviselő-testülete a Községi Vízmű                                             
  racionálisabb üzemeltetésének elérése érdekében  a következő  

                                                 feladatokat szabja a Körjegyzőségi Hivatalnak: 
- vizsgálja meg a kéthavonta történő, leolvasás nélküli    
      átalánydíjas számlázás lehetőségét, 
- az előzőekkel kapcsolatosan a leolvasás, a számlázás   
     egyszerűsödése  miatt egy státusz megszüntetésének   
     lehetőségét, következményeit, költségeit, esetleges      
     munkaügyi költségek állami forrásból történő       
       megtéríttetésének feltételeit,   
- a szervezet költségtakarékosabb működtetése érdekében     
      vizsgálja meg esetlegesen más vízművel történő    
      összevonás hatásait, jogi, pénzügyi és személyi feltételeit 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
              Stáhly-Zsideg István körjegyző 

      Határidő: 2008. március 31. 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                 19/2008 (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete az alábbi bérleti díjak 
emelését határozza el: 
- Pannon telefonátjátszó adótorony bérleti díját, 
- T Mobil telefonátjátszó adótorony bérleti díját 10%-al 

emeli,   
- Hiteles Kft. Internet átjátszó bérleti díját    

400.000.- Ft-ban állapítja meg, 
- Az Önkormányzati földek földhasználati díjának emelését 

10%-al határozza meg a testület 2008. március 1-től a 
megkötött szerződések vonatkozó feltételeinek figyelembe 
vételével. 

Felelős:  Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: február 29. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                 20/2008 (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 
„ Pályázati elszámolási „ és „ Fedezetbiztosítási „ OTP Bank 
Rt-nél vezetett számláját megszünteti. Felhívja a Körjegyzőségi 
Hivatalt, hogy a számlákon levő pénzt vezesse át az 
Önkormányzat költségvetési számlájára. 
Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: február 29.  

 
Baski Gábor 
A tiszteletdíjam és a költségtérítésem emelésével kapcsolatos javaslattal nem értek egyet. 
Megszorítások vannak a költségvetésünkben, kérem a testületet, hogy ne hagyja jóvá az 
emelést.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                 21/2008 (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
  

Makád község Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Szociális Bizottság javaslatát, mely 
szerint a polgármester tiszteletdíját – a köztisztviselői 
illetményalap 5 %-os emelkedéséhez igazodóan – 5 %-kal 
megemeli, elutasítja. 
A polgármester tiszteletdíja 2008. évben változatlanul 150.000,- 
Ft/hó, költségtérítése 55.000,- Ft/hó. 
Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: azonnal 

 
Baski Gábor 



Döntést kell hoznunk a vízdíjról is. A rendelet-tervezetet mindenki megkapta. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezet 1 §. a) pontjában szereplő alapdíj 150 Ft + 
ÁFA/mérő/ hó összeggel 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezet 1. §. b) pontjában szereplő közületi vízdíjat 195 
Ft/m3+ÁFA összeggel 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezet 2. §.-ában szereplő lakossági vízdíj összegét 150 
Ft/m3+ÁFA összeggel elfogadta. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Makád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2008 (II. 13.) rendelete 

Makád Község közigazgatási területén alkalmazandó vízdíj megállapításáról 
 

 
 A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Baski Gábor 
Kérem a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kiegészítve szavazzanak Makád község 2008. 
évi költségvetéséről. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Makád Község Képviselő-testületének 
3/2008 (II. 13.) rendelete 

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 

 
 A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2. Előterjesztés védőnői pályázat megjelentetésére 
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 

 
Stáhly-Zsideg István 
2006. óta nincs főállású védőnője a településnek. Az ellátás helyettesítéssel van megoldva. Az 
állásra korábban már volt kiírva pályázat, akkor nem volt jelentkező. Időszerű újból 
megpályáztatni az állást. Az OEP nem engedélyezi, hogy a helyettesítő védőnő két nyolc órás 
állást töltsön be, így csökkentenünk kell a munkaidejét. 
 
Vásárhelyi Nagy Antalné 
Nem ütközik akadályba az állami támogatásnál a részmunkaidős védőnő? 
 
 
Stáhly-Zsideg István 



Nem, mert 6 órában lesz foglalkoztatva. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
    22/2008 (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
védőnői állás betöltésére az alábbi feltételekkel: 

 
Munkahely és munkakör megnevezése:  

    -     Védőnői Szolgálat (2322 Makád, Szabadság u. 6.) védőnő 
-      határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése 

 Pályázati feltételek: 
-     szakirányú felsőfokú végzettség 
-     büntetlen előélet 
-     rövid életrajz 
-     iskolai végzettséget igazoló okmány, vagy annak hiteles másolata 
-     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 
Juttatások, egyéb információk:  

   -     bérezés Kjt. szerint, 
-    pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 30 
napon belül. 
- az állás azonnal betölthető 
- ellátandó terület: Makád és Lórév települések  
- pályázatok benyújtása: Baski Gáborhoz, Makád község 
polgármesteréhez a Körjegyzőségi Hivatal címére (2322 Makád, 
Kossuth L. u. 52.) 
- további információ kérhető a (24) 482-096-os telefonszámon Baski 
Gábor polgármestertől és Stáhly-Zsideg István körjegyzőtől. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívást 
az Egészségügyi Közlöny soron következő számában megjelentesse. 

 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
  

3. Előterjesztés pályázat megjelentetésére a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás igazgatói posztjának betöltésére 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
Raffay Béla igazgató úr 5 évre szóló jogviszonya idén lejár, a jogszabályi előírások szerint 
újból pályázatot kell kiírni az intézményvezetői állásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 
 
 
 



    23/2008 (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse-
Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó 
Társulás intézményvezetői állásra 2008-2013 időszakra pályázat 
kiírásával egyetért. 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatról értesítse Szigetbecse 
polgármesterét. 
Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: 2008. március 31. 

 
6. Ingatlan ügyek: 

a. Gorgyán Zoltán Biharkeresztes, Kossuth u. 45. szám alatti lakos részére 
lakás bérbe adása 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
Gorgyán József megkeresett azzal, hogy bérbe kívánja venni a Rákóczi utca 42. szám alatti 
önkormányzati lakást, mert a makádi pékséget kívánja üzemeltetni és a szállást nem tudja 
másképpen megoldani. A bérleti szerződés megkötéséhez kérem a testület hozzájárulását. 
 
    24/2008 (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 10/2004 (XI. 18.) számú rendeletben 
foglaltak alapján bérleti szerződést kössön Gorgyán Zoltánnal 
(Biharkeresztes, Kossuth u. 45. szám alatti lakos) a Rákóczi utca 
42. szám alatti önkormányzati lakásra havi 33.000.- Ft + rezsi 
összegért. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: 2008. március 15. 
 

5. Egyebek 
a) Javaslat támogató nyilatkozat elfogadására a Csepel-szigeti gerincút 

mielőbbi megvalósítása érdekében 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
    25/2008 (II. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Csepel-szigeti gerincút mielőbbi megvalósítását. 
Felkéri a Pest megyei Közgyűlés Elnökét, hogy a rendelkezésére 
álló eszközökkel támogassa a Ráckevei kistérség legfontosabb 
közlekedés-fejlesztési tervét. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: 2008. február 29. 
 
 



 
Baski Gábor 
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 B a s k i  G á b o r      Stáhly-Zsideg István 
     polgármester               körjegyző 
 
 
 
 K o n t a  G á b o r      K o c s i s  T i b o r 
        jegyzőkönyv-hitelesítő              jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 


