
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. július  7-i  üléséről a Makád és 
Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 

 
Jelen vannak: 
   

Baski Gábor    polgármester 
Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 
Kocsis Tibor   képviselő 

   Márkus László   képviselő 
   Száraz Ferenc    képviselő 
   Vidáné Wéber Adrienn képviselő 
 

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Stáhly Zsideg István  körjegyző 
   Szegedi Pálné   Gyertyaláng 2002 Kft. 
   Szegedi Elvira   Gyertyaláng 2002 Kft. 
 
Jelen vannak továbbá: 
 
   Vásárhelyi Nagy Antalné 

Bódis István 
Raffay Béla   SZ-M KIKI Ft. Igazgatója 
RÉV Alapítvány nevelőtestülete 
Szabó Tímea és 
Szűcs Sándor makádi lakosok    

 
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévő vendéget és képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fős 
testületből 6 fő jelen van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőkre: Kocsis Tiborra 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 pontra. Javasolja az Egyebek napirendi pontok 
kiegészítését 
 
c) Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi társulás intézményvezetője   
    illetményének megállapítása 
    Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
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. Tájékoztató a temető üzemeltetésével kapcsolatos megállapodásról 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

2. Előterjesztés a 2008. évi költségvetés módosítására 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

3. Előterjesztés a Közterület foglalás szabályairól szóló rendelet módosítására 
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 

4. Előterjesztés a RÉV Szakiskolával történő együttműködésről 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

5. Ingatlan ügyek: 
a./ Tájékoztató a makádi 942 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos pályázat eredményéről 
     Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 

 b./ Tájékoztató a makádi 756 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos pályázatról 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
 c./ Előterjesztés közérdekű (szolgálati lakás) bérbeadására 
                 Előadó: Baski Gábor polgármester 

6. Egyebek: 
a./ Tájékoztató az augusztusi falunap előkészületeiről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
b./ Tájékoztató a Bemutató Galéria beruházás helyzetéről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
c./ Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi társulás   

          intézményvezetője illetményének megállapítása 
       Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
18:15 perckor megérkezik Száraz Ferenc képviselő. 
 
Baski Gábor 
Napirend előtt szeretném tájékoztatni a jelenlévőket a két ülés között történt eseményekről. 
Június 26-án lakossági fórumot tartottunk a RÉV Alapítvánnyal kapcsolatban. 
Előző ülésünkön hoztunk egy határozatot: az Ivóvízellátó Intézmény részére szerettünk volna 
vásárolni egy tűzoltó autót, ha nem sikerül, akkor az önkormányzat vásárolja meg. Végül az 
önkormányzat vette meg 400 ezer forint + ÁFÁ-ért. 
Csatornával kapcsolatban: mindenki észrevette, hogy kb. 1,5 hónappal ezelőtt egy alku 
eredményeként megkezdődtek a munkálatok. Az Innoterv Rt. vállalta fel a garanciális javítást, 
akik egy olyan technológiával vonult fel - 2,5 méter mélységben szerette volna lecserélni ezt a 
vezetéket – amit már leszállítottak a vízmű területére –, de olyan területet érintett, ahol nem 
működött ez az eljárás, egy 50-60 métert tudtak csak haladni. Azóta nem történt semmi. 
Jegyző úr írt egy felszólító levelet. Jeleztük a hat település csatorna társulásának, hogy hívja 
össze a társulást. Az eredeti verzió szerint az vállalkozó árajánlatát már elfogadtuk, a társulat 
fizesse ki a vállalkozónak ezt a beruházást, cserélje ki az egész 1,5 km-es szakaszon az előírás 
szerinti csövet és majd az Innotervel a csatornatársulás pereskedjen. Reméljük záros határidőn 
belül megoldjuk ezt a problémát is.  
Szintén az előző testületi ülésen döntöttünk a dunai strand átalakításáról. A Képviselő-testület 
200 ezer forintos keretet határozott meg. 50 ezer forintot ajánlott fel Nagy Attila a büfé 
bérlője. Köszönetünket fejezhetjük ki Varga István vállalkozónak, aki felajánlotta a gépi 
munkát. Egy homokkal terített, közel száz méter hosszú strand alakult ki. Ez egy pici lépés a 
felé, hogy Makádot a szépségéről említsék meg. 



Szigetbecse és Makád Képviselő-testülete egy hangú szavazással újabb 5 évre a Társulás 
intézményvezetőjévé választotta Raffay Béla urat. Jó egészséget és jó munkát kívánunk a 
makádi Képviselő-testület nevében. 
A Körjegyzőség két pályázatot nyert: az egyik 16,7 millió forintos az iskola átalakítására, 
nyílászáró szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre. Ez makádi és kistérségi viszonylatban is nagyon-
nagy összeg. 
A Körjegyzőségi Hivatalra 7,5 millió forintot nyertünk. Ez összességében 25 millió forint, az 
elmúlt hetek nyereménye Makád településnek. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a 
tájékoztatást. 
 

1. Tájékoztató a temető üzemeltetésével kapcsolatos megállapodásról 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
A múlt héten egyeztető tárgyalásokat folytattunk a Gyertyaláng képviselőivel. Szerettük volna 
az 1999-ben kötött szerződést felülvizsgálni, a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
átalakítani. Más formában kell a szerződéseket megkötni. Beszéltünk az árakról, a 
szolgáltatásról, az elmúlt tíz év munkásságáról.  
Kényes témát is érintettünk, mégpedig, hogy jelentősen elszaladtak az elmúlt években a 
temetési költségek. Sajnálatos dolog, hogy egy temetés 350-400 ezer forint összességében, 
ami makádi viszonylatban jelentős összeg, van akinek hitelt kell felvenni. 
Felmerült jó néhány ötlet: a Gyertyaláng részéről, hogy a kellékek árán nem tudnak 
változtatni. Ügyeleti díjak, kiszállás, telefondíjak egyéb költségek, amin – véleményem 
szerint – lehetne változtatni. A másik lehetőség, hogy ezeket a szolgáltatásokat az 
Önkormányzat saját kezébe visszaveszi, a karbantartás és az energiaköltség az 
önkormányzatot terheli, és akkor az önkormányzat ezekből az összegekből engedményt tehet. 
Ezekről még tárgyalni kell, hogy melyik irányba lépünk. Véleményem szerint a szigorú 
előírások miatt már nem tudják a kis önkormányzatok ezt a szolgáltatást önállóan nyújtani. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Két dologról kell beszélnünk, az egyik a temető üzemeltetése, fenntartása. Erre van 
szerződésünk a Gyertyaláng 2002 Kft-vel, ennek feltételeit a Képviselő-testület határozza 
meg. A másik pedig a temetkezési szolgáltatások díjai. Ezeket a Kft. szabadon határozza meg. 
Amit a képviselő-testület meghatároz az a sírhely és az urnahely díja.  
A jelenlegi szerződés régi, az akkori jogszabályoknak megfelelt, most ha új szerződést 
kötünk, akkor már koncessziós szerződést kell kötni.   
Az elmúlt évben sikerült pályázati pénzből felújítani a ravatalozót, ehhez az önkormányzat 
biztosította a sajáterőt. Úgy gondoljuk, hogy ez már egyfajta előrelépést jelent.  
A testület kétirányú döntést hozhat: vagy saját üzemeltetésbe veszi a temető fenntartását, vagy 
pedig köt egy koncessziós szerződést. 
 
Baski Gábor polgármester átadja a szót a Gyertyaláng 2002 Kft. képviselőinek. 
 
Szegedi Elvira 
Először is megköszönöm a meghívást. Elkészítettem a 2007. évi üzemeltetésről a beszámolót, 
ami tükrözi a temetések számát, a költségeket és a bevételeket. Az éves árbevétel 701.400,- 
forint volt, az üzemeltetés költsége 654.000 forint volt. A 18 darab temetésből, 47 ezer 
forintos bevétel van. A 18 temetésből 5 hamvasztásos és 13 hagyományos temetés volt. A 



polgármester úr felvetette, hogy a régi telephelyünkről kivonultunk. Szeretnénk átalakítani, 
mivel olyan körülmények voltak, ami nem volt megfelelő sem a családok, sem a mi 
számunkra. A körülmények nem tükrözték a színvonalat és az árakat. Polgármester úrnak 
felvezettük azt az ötletet, hogy a gázcseretelepet felújítanánk, és ugyanoda visszahelyeznénk a 
telephelyünket. Ebben majd kérem a képviselő-testület véleményét, ötleteit. Mindenképpen 
Makádon szeretnénk üzlethelységet nyitni, hogy ne legyen gond, hogy a makádi lakosnak 
máshova kelljen kellékért, szolgáltatásért menni. 
 
Baski Gábor 
A mai nap folyamán nem biztos, hogy döntést kell hoznunk. Tisztázni kell azokat a sarkalatos 
pontokat, ami a szerződéskötéshez kell. 
Várom a kérdéseket, ötleteket. 1999-ben az akkori testület térítésmentesen biztosította a 
telephelyet, véleményem szerint ez továbbra is így lehet, hiszen ez a település lakosságának 
érdekét szolgálja. 
 
Dosztály László 
A mostani szerződésben szerepel a ravatalozó karbantartásának kötelezettsége. Kérdezem, 
hogy az eltelt időszakban mik voltak azok a felújítások, amiket elvégeztek. Már említettük, 
hogy az önkormányzat pályázat útján felújította a ravatalozó épületét, melyhez a Kft. nem 
járult hozzá. Az elektromos hálózat felújítását mi csináltuk meg, ami a ravatalozó és a hűtő 
működtetéséhez volt szükséges. Célszerű lenne az üzemeltetésre pályázatot kiírni. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Polgármester úrral tájékozódtunk. Van olyan település, ahol az önkormányzat látja el ezt a 
feladatot, de ez mind nagy település. A település üzemeltetését végző Kft. látja el ezt a 
feladatot. Koncessziós szerződés megkötését javaslom. 
 
Dosztály László 
Nem kívánom, hogy az önkormányzat üzemeltesse. 
 
Baski Gábor 
Megkérem Szegedi Elvirát, hogy tájékoztassa a testületet, hogy 1999. óta milyen fejlesztések 
történtek a temetőben. 
 
Szegedi Elvira 
Ravatalozó berendezési tárgyait fejlesztettük: új ravatalozó asztalt és urnaasztalt terítővel 
vásároltunk. Az alpolgármester említette, hogy a ravatalozó felújításához nem járultunk 
hozzá. A polgármester és a jegyző úrnak is elmondtam, hogy mi nem is tudtunk erről a 
felújításról. Semmi információnk nem volt, egyszer csak észrevettük, illetve azzal járultunk 
hozzá, hogy az építkezés alatt mi fizettük a villanyszámlát. Munkaerővel, vagy bármilyen 
formában hozzá tudtunk volna járulni a munkákhoz. Nem kaptuk meg az információt kellő 
időben. 
 
Vásárhelyi Nagy Antalné 
Temető üzemeltetés során felmerülnek költségek, karbantartás, energiadíjak. Ha a szolgáltató 
nem kap kizárólagos díjat, hogy ezt a szolgáltatást kizárólag ő végezhesse, akkor miből szerez 
bevételt, amiből ő ezt a költséget fedezi. 
 
Stáhly- Zsideg István 
A karbantartási átalányt az ott temetést végző vállalkozónak is ki kell fizetnie. 



Baski Gábor 
Természetesen nem most kell döntenünk a szerződéskötésről. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
     93/2008 (VII. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat 
 
 

Makád község Képviselő-testülete a makádi köztemető 
    üzemeltetésére vonatkozó, a Gyertyaláng Kft-vel 1999.  

augusztus 2-án kötött szerződést elavultnak tartja.  
Felhívja a polgármester, hogy a napirend tárgyalása 
során felmerült érvek, javaslatok figyelembe vételével 
tekintsék át temető üzemeltetésével kapcsolatos 
megoldásokat, amely során a saját üzemeltetésbe vétel 
lehetőségét is vizsgálják meg. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: szeptember 30. 

 
Szegedi Pálné és Szegedi Elvira távoznak az ülésről. 

 
2. Előterjesztés a 2008. évi költségvetés módosítására 

Előadó: Baski Gábor polgármester 
 

Baski Gábor 
Az eddigi döntéseink lettek átvezetve a költségvetésben. A gazdálkodás biztonsága érdekében 
mi beépítettünk egy 5 millió forintos folyószámla hitelkeretet. Ez azért szükséges, mert 
vannak olyan tételek, amelyeket azonnal rendezni kell, az előfinanszírozásos pályázatoknál 
előre ki kell fizetni a beruházásokat. Erre jelentene megoldást a folyószámlahitel. Kizárólag a 
pályázatok és a megkötött szerződések átmeneti finanszírozására szolgálna. 
 
Száraz Ferenc 
8.326 ezer forintos általános tartalék szerepel a költségvetésben, és mégis 5 millió forintos 
folyószámlahitelt kell igénybe vennünk, ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs egy fillér sem a 
kasszába. 
 
Baski Gábor 
De van. 
 
Száraz Ferenc 
Akkor abból lehet fizetni, gondolom. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Ez hitelkeret, tehát nem azt jelenti, hogy a hitelt felvesszük, ráadásul a testület majd, ha az 
OTP-vel tárgyalunk, meg tudunk egyezni vele a kondíciókról, akkor születik majd egy döntés, 
hogy nyissák meg a keretet. Ez nem jelenti azt, hogy pénzt kell felvennünk. Lehet, hogy 



egyáltalán nem lesz rá szükségünk. Pontosan azért hívják folyószámla keretnek, mert ez csak 
a költségvetésben lévő kiadások teljesítésére lehet fordítani. A fedezete is a költségvetés. Ez 
csak azért fontos, mert ha a bevételek nem érkeznek a kiadásokkal arányban, akkor 
átmenetileg lehet fedezni. 
 
Száraz Ferenc 
Ezelőtt két hónappal volt egy határozatunk arról, hogy a Makádi Polgárőrség kap 100 ezer 
forintot. Ez a mai napig nem érkezett meg. A Pistitől megérdeklődtem, és azt mondták, hogy 
nem tudják elutalni. Ezek szerint nincsen pénz. 
 
Baski Gábor 
Nagyon szeretnék, mielőtt más fórumokon megjelenik, nyilatkozatot tenni: Az Önkormányzat 
fizetésképes, hogy esetleg Pisti nem tud egyik napról a másikra átutalni 100 ezer forintot, ez 
egy dolog, a számlánkon van pénz. Éppen valamelyik nap utaltunk át 1 millió forintot, előtte 
500 ezer forintot. Én azt mondom, hogy ezt a költségvetést elfogadtuk, a döntéseink mind 
megalapozottak voltak. Szerdán felhívom a Pisti figyelmét, hogy azonnal rögzítse a 
Polgárőrségnek megszavazott 100 ezer forintot. Természetesen van pénzünk rá, ki tudjuk 
fizetni. Én azt mondom, hogy ez a fajta kételkedő, én azt mondom, hogy nem kellene 
továbbiakban ezt az utat folytatni, biztonságos gazdálkodást folytatunk és a döntéseink 
megalapozottak. Én azt mondom, hogy lehet hibákat elkövetni, de azt mondom, hogy 
állandóan hátba támadni a költségvetést nem hiszem, hogy ildomos lenne.  
 
Száraz Ferenc 
Ez nem hátba szúrás, ez egy kérdés volt. Legalábbis ez a véleményem. 
 
Baski Gábor 
További kérdés, hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 7 fő képviselő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2008 (VII. 07.) sz. rendelete 
a 2008. évi költségvetésről szóló  

2/2008 (II. 13.) rendelet módosításáról 
 

  A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

3. Előterjesztés a Közterület foglalás szabályairól szóló rendelet módosítására 
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 

 
Stáhly-Zsideg István 
A Közigazgatási Hivataltól jelzés érkezett a rendeletünkre. Régen általános, bevett gyakorlat 
volt, hogy a filmfelvételeknél fizetni kell közterület foglalási díjat. Makádnak ebből régen 
komoly bevétele származott.  
 
A Képviselő-testület 7 fő képviselő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 



Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2008 (VII. 07.) sz. rendelete 

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 
11/2003 (X. 7.) számú rendelet módosításáról 

 
 A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

4. Előterjesztés a RÉV Szakiskolával történő együttműködésről 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
Néhány mondatot szeretnék csak mondani. A két héttel ezelőtt szervezett falufórum, zsúfolt 
ház volt, közel hetvenen vettek részt, különböző kérdésekkel. Megpróbáltuk az információkat 
átadni a lakosságnak. Tükröződött az, hogy hibát követtünk el azzal, hogy nem megfelelően 
és nem időben tájékoztattuk úgy a lakosságot, hogy értsék, hogy miről szeretnénk beszélni. 
természetesen mindenkinek meglehet saját, szuverén véleménye a településéről. Idő hiánya 
miatt, különböző törvényi háttereket és különböző dolgokat kellett megfogalmazni még, amit 
nem tudtuk, hogy hogy. Amikor konkrétumok elé tudtuk állítani az embereket, és mi is már 
világosan láttuk, hogy miről kell beszélnünk, abban az időben tartottuk meg a lakossági 
fórumot. Mi a mai napon természetesen felvettük napirendi pontok közé ezt a támogatást, de 
tudni kell mindenkinek, hogy pénteken tartottunk egy informális testületit, ahol gondolatokat 
cseréltünk, érveket próbáltunk megfogalmazni. Nem meggyőzés számára, hanem hogy mi az 
előnye, hátránya, hogy mindenki lássa, hogy miről szeretnénk beszélni, és miről szeretnénk 
dolgozni. Azt hiszem, hogy egy kardinális problémát azért ki tudtunk küszöbölni, 
véleményem szerint – én úgy éreztem. Azért vettük fel a napirendek közé, hogy az idő 
sürgetése miatt döntenünk kellene, de hozzá kell tenni, hogy tényleg abba a megállapodásba 
váltunk el a tisztelt képviselőkkel, hogy a döntés ne előzze meg a lakossági fórumot, ami 
szerdán lesz. Éppen ezért a szerdai nap folyamán fogunk döntést hozni ezzel kapcsolatban. 
Még a mai nappal ugye természetesen beszélnünk kell róla, hogy beadvány érkezett az 
önkormányzathoz helyi népszavazás kezdeményezésével kapcsolatban, ami természetesen a 
jegyző úr hatásköre, hogy ezt felülvizsgálja és eldöntse. Természetesen, hogyha a 
jogszabályok lehetővé teszik, akkor állunk elé. De az a lényeg, ezt hangoztatom, hogy a teljes 
település érdekeit észrevételeit figyelembe véve, megalapozott döntést hozunk. Ehhez, 
hogyha a széles skála tudja, hogy miről beszélünk és az alapján dönt, akkor van az, hogy 
reális döntést hozhatunk. Van, aki tudja, hogy miről beszélünk, van, aki nem akarja tudni, 
hogy miről beszélünk. Ez két különböző dolog, éppen ezért ma meghívást tettem, hogy a 
képviselők még tudják érzékelni ezt a fajta dolgot, hogy a dolgok átláthatóvá lássák, aki már 
döntött egyik irányba, másik irányba. Itt az a lényeg, hogy a demokrácia szabálya szerint 
mindenkinek vélemény nyilvánítása van és természetesen a többségnek a véleménye kell 
majd a polgármester és a képviselő-testület is megtegye. A lakossági fórumon kérdésként 
merült fel a végén, hogy mi van ha nem akarja az egész falu. Természetesen meg kell hajolni 
és a döntést el kell fogadni és úgy továbbiakban menni, ahogy a település a képviselő-testület 
döntött. Mi nagyon sok munkát tettünk bele, ha ez elvész, akkor természetesen a település–
véleményem szerint - vész el. Nem azt mondom, hogy rövid időn belül, de tájékoztatást 
kapunk ezekről a dolgokról. Itt testületi ülésről kell beszélni és itt minden szónak nagy súlya 
van. Tudni kell arról, hogy olyan információk kerültek napvilágra, hogy már a személyes 
dolgokat sérti, de viszont nem megalapozott megfogalmazások és nem azok a 
megfogalmazások. Utánajárás, körbe Én úgy veszem észre, hogy meg kell nyugtatni az 
embereket és elmondani nekik világosan, mert mindenki értelmes ember, nem szabad azt 
hinni, hogy zsákba bedugjuk a fejünket, és majd mi mondjuk meg, hogy mi legyen. 



Tájékoztatni kell őket, eljött az az idő, hogy konkrétam tudtuk őket tájékoztatni. De én azt 
hiszem, hogy nagyon, de nagyon sokan nem tudják, hogy miről beszélünk. Ez lehet a mi 
hibánk is az idő hibája is. Még egyszer visszatükrözve a település lakosságának a többsége 
fogja véleményem szerint kimondani és a testület fog dönteni természetesen kimondani 
szerdán, hogy igen vagy nem. Én megkérném, hogyha a képviselőknek most nincs kérdése. 
Bocsánat a jegyző úrnak átadom a szót. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Tisztelt Testület! Ma délután két beadványt kaptam. Egyik népszavazási kezdeményezésről 
szól. A jogszabály előírásai szerint, mint a Választási Iroda vezetőjének, mint a település 
jegyzője, jóvá kell hagynom az aláírásgyűjtő ívet, amit biztos sokan láttak már. Erre 15 nap 
áll a jegyző rendelkezésére. Én ezt meg fogom tenni. El fogom küldeni vagy hitelesítve, vagy 
a hitelesítés megtagadásával ezt az ívet. Ha hitelesítem, akkor elkezdhetik az aláírásgyűjtést, 
tehát csak erről van szó, hogy megkezdhetik majd, ha ez meglesz . A másik: pedig érkezett 
egy százharmincvalahány aláírással egy beadvány. Ez egy más vonulat. A polgármester úrnak 
és a képviselő-testületnek szól. Felolvasom. Mellé van téve százharmincvalahány aláírás. 
 
Stáhly-Zsideg István felolvassa a beadványt (jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
Baski Gábor 
Jó tehát ez a mai nap folyamán történt, tehát tájékoztatva van mindenki. Nem érhet az a vád, 
hogy nem tájékoztattuk tisztességesen. Nem kell erről beszélni, de úgy gondoltuk, hogy erről 
kell beszélni. Nem szeretnék semmi információt senki elől.  
 
Juhász Ildikó 
A múlt heti lakossági fórumra én úgy érkeztem, hogy először is abszolút tiszta szándékkal. 
Abszolút tiszta szándékkal oly értelemben, hogy kollegáimmal együtt eldöntöttük, hogy 
feldúlni akarunk, vagy békességben együtt élni a településsel. Van mögöttünk tíz év, van 
mögöttünk 10 év pedagógiai tapasztalat. Itt a szigeten egy másik településnek az életét sem 
dúltuk fel, mindig tettünk hozzá valamit. A lakossági fórumon eléggé különös helyzetben 
voltam, mert még az Ezermester Alapítvány Speciális Szakiskola igazgatójaként jöttem. 
Rögtön, jogosan jött az első kérdés: miért kell nekünk onnan eljönni? Valószínű Önök 
egyetértenek azzal, hogy az ember ahol eszik, oda nem piszkít és ez vonatkozik a jövőnkre is, 
ezért én akkor nem nyilatkoztam, most meg tudom tenni. Azért, mert a jelenlegi fenntartó 
bezárja az intézményt, a mi megkérdezésünk nélkül, a mi munkánk elismerése nélkül, 
gazdasági érdekből. Itt be is fejezném, gondolom Önök tapasztaltabbak a közügyekben, hogy 
ez milyen dolgokra vezethető vissza. Mindenki a saját szíve szerint vállalkozik arra, hogy egy 
közoktatási intézménytől 2008-ban megtagadja, vagy támogatja a létjogosultságát. Itt vannak 
kollegáim, ők ennek az iskolának az alapításán fáradoznak. Hisszük azokat a garanciákat, 
amelyekkel mi felelősséggel tudunk Makád település érdekeit tiszteletben tartva, Önöket 
segítve, nem reflektorfényben működni. Az előbb a kegyeleti kérdésben majdnem feltartottam 
a kezem, hogy mi ebben is tudunk segíteni. Fekete László kollegámat azért kértem, hogy 
cseréljen a tanítványunkkal helyet, mert ez nekünk nem gond, hogy ha javítani kell valamit, 
hogy megtegyük. Tisztelt Képviselő-testület! Makádon a RÉV Speciális Szakiskola kezdené 
meg a működését. Kollégiumot nem kezdenénk működtetni. Őszinteséggel azért, mert 
egyszerűen nincsenek meg a feltételei. Ez azt jelenti, hogy Makádon, tehát a szakképzésünk 
Kiskunlacházán lenne. A szakképzésünkbe 60 fő vesz részt az engedélyezett 105 fő tanuló 
közül, és 45 fő érintené Makádot. Ők sem minden napon, mert pályaorientáció, valamint 
szakmai előkészítés keretén belül Kiskunlacházára mennének. Amikor itt vannak, akkor mi 
valamennyien – én remélem kollegáim nevében is mondhatom – kezeskedünk azért, hogy ne 



feldúlják Makád települést, hanem minimum ugyanazokat tegyék meg, amiket megtettünk 
Szigetszentmártonért. Maximálisan visszautasítom azt a kósza hírt, hogy az Ezermester 
Alapítvány Speciális Szakiskolában napos vendég volt a Rendőrség. Tessenek utánanézni, 
2005. óta nálunk nem járt a rendőrség. Nem véletlenül férfi kollegákkal dolgozom együtt, 
mert az ifjúság szemében egy férfi tanerő sokkal meghatározóbb, bár nekem kifejezettem 
markáns női kollegáim is vannak. Kérem tisztelettel Önöket, hogy támogassák a jövőt. 
Csökken a tanulólétszám, az Önök iskolájának a létéről is szó van, mert azért ez a fő, ez a 
mennyiség tanulóban, a változó közoktatásban még lehet akár Szigetbecse, akár Makád 
térségében is meghatározó szakképzést hoznánk. Azoknak a lakosoknak, akiknek nincsen 
meg az iskolai végzettségük segítséget nyújtanánk és foglalkoztatásban mi az iskolánkban 4 
szabad helyet hagytunk, hogy azt a helyi lakosokkal szeretnénk elláttatni. A mi munkánkat is 
minden nap lehet látni, mondják el a véleményüket, valamennyien edzettek vagyunk, de 
kérem tisztelettel Önöket, hogy legyenek partnerek ebben. Szeretném zárószóként a 
pedagógiai felfogásunkat mondani: „Építés, rombolás helyett, közösség banda helyett”. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Baski Gábor 
Három úriembert ugye már személyesen közel egy éve ismerünk, és nem mondhatják a 
képviselők azt, hogy nem tudja miről beszélünk. Barta Péternek egy éve adtuk át a szolgálati 
lakást két évre, tehát több, mint egy évvel ezelőtt tudott a képviselő-testület arról, hogy mit 
szeretne a falu vezetése. Nemcsak, hanem egyhangúlag. Beszéltünk arról, hogy mit 
szeretnénk, hogy a következő lépés a felnőttképzés, amit meg tudnak oldani Makádon. 
Munkaügyi Hivatalok, Minisztériumok támogatják ezeket. Következő lépés, épp a Péter már 
jelezte, hogy szeretné a lakosságot olyan irányba, hogy aki beteges, nem tud eljárni, hogy 
tudná azt a munkavégzést megteremteni, rávezetni ötletekkel, de még idő előtt vagyunk. 
Olyan ötletek vannak, ami azt hiszem, hogy segíthetne a lakosságnak. Nem arról beszélünk, 
mert vannak kósza hírek, és azt mondom, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy miről 
beszélnek, hogy 60 szellemileg fogyatékos, drogos fog Makádra érkezni, mert ezek mind 
alapjába véve hazugságok. Hazugságra nagyon sok politikát lehet építeni. Ahhoz hogy 
felelősségteljesen ilyen tanári kar, ha azt mondom, hogy ne hozzatok ide tíz gyereket, mert 
nem szeretném azt, hogy cirkuszi majomként mustráljuk, és ezek a gyerekek segíteni akarnak 
saját magukon. A mi gyerekeink is kerülhetnek ilyen közegbe, kerülhetnek olyan helyzetbe, 
hogy a szülők elválnak, alkoholisták lesznek, a szülők meghalnak egy autóbalesetben és senki 
nem segít nekik. Demagógiai baromság, és ezt így fogalmazom meg, ami szanaszét hírekkel 
ilyen megaláztatásban részesít egy olyan iskolát, ahol felsőfokú végzettségű tanárok vannak, a 
szakmájuknak szentelték az életüket és természetesen meg akarnak ők is élni és a tudásuk 
legjavát akarják, amiről most a szőnyeget és a talajt kihúzták alóluk. Ha valaki nem így tenne 
az ő helyükben, az hazudik, szintén csak ezt tudom mondani. Ők ezt a garnitúrát kidolgozták, 
szeretnének segíteni. Én nagyon jó ötletnek tartottam, és ugye régóta tárgyalunk róla, hogy 
igenis Makád vállalja be az ilyen lehetőséget, mert hogy felépíteni tudjunk itt épületeket, 
parkokat közösen, én azt hiszem, hogy ez lenne a cél. Ha ez az iskola arról szól, hogy hatvan 
drogos, és más etnikum feldúlja a falut, akkor természetesen az első tárgyaláson felálltunk 
volna, hogy a továbbiakban ne tárgyaljunk erről, mert nincs miről, ezt természetesen mi sem 
vállaljuk. De mi utánajártunk és tudjuk az igazságot. Esetleg akik nem tudják anélkül, hogy 
megfogalmaznám politikai tőkét kovácsolnak jelen pillanatban az elesett gyerekekből, aki 
saját élete előtt ott van és saját gyereke ugyanilyen keretek közé kerülhet még sajnos a mai 
társadalomban. Én ennyit szerettem volna mondani. 
 
 
 



Bódis István 
Számomra a második információ ebben a témában. Egy képviselő-testületi ülésen kaptam 
tájékoztatást, amikor ez a téma napirenden volt. Mint állampolgár azért úgy gondolom, hogy 
az állampolgárokat illik felnőtt embereknek tekinteni. Az előző fórumról egy nappal előtte 
szereztem tudomást. Most azt hallom, hogy két nap múlva lesz egy másik fórum. Kérem 
szépen az ember általában attól a dologtól fél, amit általában nem ismer. Amit nem ismer, de 
van ideje megismerni, attól általában nem szokott félni. Kérdezem a tisztelt Képviselő-
testületet, hogy ki hány állampolgárral beszélgetett ebben a témában? És milyen fontossági 
visszajelzések voltak ebben a témában. Én negatívumokat hallottam zömében, ez nem jelenti 
azt, hogy maga az egész téma mindenképpen az. De én úgy gondolom, hogyha emberekkel 
emberi hangon, számokkal és tényekkel alátámasztott téma van megvitatva, akkor esetleg ez a 
patthelyzet nem jöhet szóba. Minden elismerésem azoké, akik ezen a szakterületen dolgoznak, 
az én lányom is pedagógus, tudom, hogy mit jelent egy ilyen szakma, azon túl, hogy a 
Önöknek még létéről is szó van. Megértem azt a védekezést, amelyeket elmondanak, az 
érveléseiket el tudom fogadni. Nekem az a véleményem, hogy a lakosság véleményét is el 
kell fogadni. A képviselő-testület és a polgármester úr is ezért a faluért van, a falu döntését 
kell, jó lelkiismerettel akár pozitív, akár negatív vélemény alapján elfogadni. Én sajnálom, 
hogy ezek a hiányosságok bekövetkeztek, mert talán akkor ez a dilemma most nem lenne 
ilyen nagy dilemma. Köszönöm szépen! 
 
Baski Gábor 
Köszönöm szépen a korrekt hozzászólást! Annyit szeretnék csak válaszolni és nem vitatkozni, 
hogy akkoriban minden lakosnak kb. egy héttel előtte kivittünk szóróanyagot lakásra. 
kimondottan azért, hogy ne plakátról kapják, és itt ugye felmerültek azok az aggályok, hogy 
amikor én ott bejelentettem, hogy ugye van miről beszélni, tehát egy-két hét múlva legyen. 
Most a testületi plakátok és a másik ma mentek ki megint csak szintén a lakosság részére. Az 
idő rövidsége, tehát az, hogy az intézmény, tehát, hogy a tájékoztatás miért ilyen szűkszavú: 
lehet, hogy kellene egy esetleg bővebb időintervallumot hagyni neki, de viszont június 30-
ával szűnt meg ez az intézmény. Mi addig nem igazán hozhattuk olyan módon 
nyilvánosságra, amíg a finisbe nem ér, hogy őnekik semmiféle anyagi vagy fizikai hátrányuk 
ne származzon belőle. Nem volt ilyenről szó, és most van az idő, amikor beszélnünk kell és 
ténylegesen, tájékoztatni kell az embereket. Én azt mondom, hogy, ha úgy hozza az élet, nem 
tudom, hogy az időintervallumba belefér-e, nem kell nekünk szerdán dönteni, de ezt majd 
megvizsgáljuk, de itt az idő rövidsége miatt a Minisztérium és az Alapító Okiratot készítői 
ránk várnak. Tehát itt már olyan, hogy szeptemberben elindul, vagy nem indul. 
 
Vidáné Wéber Adrienn 
Én szintén pedagógus vagyok, tehát én is egyetértek azzal, amit a Pista bácsi mondott, hogy 
átérzem amit mondanak. Nem tudom, hogy szerdán még, amikor azt gondolom, hogy egy 
nagyobb számú falugyűlés, és azt gondolom, hogy a Kultúrházban lesz, ugye? Egy 
konkrétabb és részletesebb bemutató. Tehát én amit a múltkor vártam és amit hiányoltam, 
hogy most tudtam meg, hogy hány főről lesz szó, hogy nem lesz kollégium. Ezek a múltkor 
nem hangzottak el. Hogy néz ki ezeknek a gyerekeknek a napirendje: idejönnek reggel, itt mit 
csinálnak, meddig vannak, ki jön délután, ki jön délelőtt. Hogyan kapcsolódnak be 
alkalmanként, vagy rendszeresen a falunak az életébe. A fő, a lényeg, hogy a falunak ebből mi 
a haszna. Ezt így pénteken, amikor itt voltunk ezen az informális megbeszélésen, akkor mi 
megbeszéltük, de ott nem voltak a lakosok. Tehát én azt gondolom, amit én pénteken is 
elmondtam, hogy itt innen, onnan jöttek a hírek, elmentek a faluba, ugye kicsi falu, ismerjük: 
hozzátettek, elvettek és azt látom, hogy ők nem ellenállnak, hanem – lehet, hogy az szűrődött 
le itt a múltkor, hogy ők ellenállnak – félnek, mert nem tudják, hogy most mi lesz, nem 



tudják, hogy mit várjanak. Hogyha ott szerdán azzal kezdenénk, hogy egy olyan blokkban, 
amikor nem kérdezhetnek, hanem nagyon részletesen elmondanák ezt még egyszer ugyanazt, 
akár másodjára, megismételve, hogy hány gyerek, hogy ők mit fognak itt napokig csinálni, 
hogy a falunak ebből milyen haszna lesz, hogy pályázatokat tudunk és ettől a falu felvirágzik, 
akkor utána lehetnek erre vonatkozó kérdések, ha még vannak ködök, homályok az emberek 
fejében és ez még lehet, hogy egy nagy pozitívum. Ez, hogy hány gyerek, ezt most tudtam 
meg, én jómagam sem tudtam, vagy hogy ez most hogyan működik: 45 fő, ahogy olvastam itt, 
3 csoport: délelőtt egy csoport, délután kettő, ha ez még így van. Ez hogyan változik, vagy 
hogy nem lesz kollégium, ezt sem hallottuk itt a múlt héten. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 
bevezető után jöhetnének a kérdések. Utána, hát meglátjuk. 
 
Bódis István 
Szeretném az előbbit kiegészíteni, amit elfelejtettem, hogy ez az intézmény hogyan 
kapcsolódik a makádi iskolához, a működéséhez? Ez a leglényegesebb momentum. 
 
Baski Gábor 
Két héttel ezelőtt a fórumon még úgy hangzott el, hogy a makádi általános iskolába épül be. 
Úgymond helyileg is ott fogja a tevékenységét folytatja az Alapítvány. Pénteken, hála 
istennek, amiről a napirendi pontok előtt beszámoltunk, sikeres pályázaton vettünk részt, 15 
millióért mentünk és 7,5 milliót nyertünk, ami azt jelentette, hogy a 15 millió helyett 7,5 
millióból nem tudjuk az eredeti elképzeléseinket megvalósítani, hogy ezt az egész épületet 
átalakítsuk olyan komfortúra, amilyet szerettünk volna. Ebbe a 7,5 millióba, az eredeti 15 
millióba kb. 5 millió a technikai eszközökre volt, a mai világba 21. századnak megfelelően,  
előírás volt, hogy az elnyert összeg 20 %-át gépekre, berendezésekre lehet költeni. Jött egy 
lakossági ötlet, amit megfontoltunk és megnéztük, hogy az általános iskolába nem a RÉV 
Alapítvány, hanem az önkormányzat vonulna át, és ki tudnánk alakítani egy hasonló 
színvonalú, és úgymond egyszerűbb, mert nem kell akkora távolságot a polgármesteri és a 
jegyzői iroda és a könyvelők között megtenni nagyon sokszor, hanem egy úgymond 
ütőképesebb szép kis önkormányzatot, egy részleget tudnánk az általános iskolán belül 
létrehozni és ezt az épületet adnánk át a RÉV Alapítványnak természetesen hasznosításra. 
Persze ez megint csak szerda után egy pénteki nap és hétfőn tudtuk úgy igazándiból csak 
hétfőn tudtuk megmutatni, mert pénteken már senkiről. Erről már tudtunk a múlt héten 
beszélni és úgy informálni a kollégiumról is. Az első verzió, amiről beszéltünk, hogy a 
Művelődési Ház kerül esetleg az ő bérleményükbe, felül a kollégium, alul az iskola. Egy-két 
év alatt, amíg rendezzük a tulajdoni viszonyokat, ami bírósági úton van és nem tudnak egy 
falat sem átalakítani, hogy ők hozzájárulnának és az idő rövidsége miatt lépni kell. Éppen 
ezért az épület akkor nem, és jött a következő verzió, hogy akkor a legegyszerűbb, ha az 
iskola épületén belül kezdik meg. Nagyon sok szülő és ez egy jogos félelem volt, hogy az első 
ha bemegy az óvodás az iskolába és már a második osztályostól is fél, nemhogy esetleg még a 
hetedikes, nyolcadikostól, akik esetleg hangoskodnak és ezt mérlegeltük azonnal és ezt a 
verziót természetesen. Én azt mondom, hogy itt nagyon jól tudnák végezni a 
mindennapjainkat ez a verzió minden nap változik annak irányába, hogy szerdán még nem 
tudtunk a pályázat nyeréséről, ha 15 milliót nyerünk, akkor megint csak egy új verzió, mert 
azt ráköltöttük volna erre az épületre, de nem jövünk ki ebből a pénzből, muszáj volt más 
irányba elmenni és akkor most jön ez a másik verzió, nem beszélve arról, hogy költségekben 
is, mert az önkormányzat az önálló épületét nem tartja fent, hanem mi beépülünk az iskolának 
megint csak idézőjelbe a költségvetésébe. 
 
 
 



Vásárhelyi Nagy Antalné 
Az előttem szólók már nagyrészt vázolták az én aggályaimat és az én általam felteendő 
kérdéseket, de én még amiben nagyon bizonytalan vagyok és kérdezem a Raffay igazgató 
úrtól, hogy egyáltalán beépül-e ez az újabb intézmény az iskola költségvetésébe. Ha nem, 
akkor teljesen különálló, akkor az intézmény finanszírozását egyértelműen az önkormányzat 
hatáskörébe utalja, mert ugye meg kell előlegezni a finanszírozás előtt a normatívát, meg 
ilyesmit. Tehát erre az önkormányzat nyitott-e és alkalmas-e? Egyéb más minden dologban 
osztom azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy nem kaptak elég tájékoztatást. Én is 
igyekeztem innen, onnan, amonnan és kialakítottam a saját véleményem, de nagyon sok 
mindenben én sem láttam tisztán, és egy pillanatra elítéltem a népszavazást 
kezdeményezőknek az igényét, de egy picit talán meg is értem őket olyan szempontból, hogy 
lehet, hogy őket is a kósza hírek vezérelték és a falu iránti aggodalmuk. Én meg vagyok 
győződve arról, hogy ezen a szerdai fórumon, hogyha elhangzik minden pozitívum, 
negatívum, itt a finanszírozást is beleértve, amit én kérdeztem és azokat, amik itt 
elhangzottak. Én azt mondom, hogy meg kell, hogy változzon azoknak a véleménye, akik 
akarják ezt a népszavazást, mert teljesen más tájékozottsággal bírtak, bírnak a mai napig. Én a 
magam részéről már eléggé kikristályosodott előttem a dolog. Én azt mondom, hogyha azok a 
gyerekek reggel jönnek, a tanítás után mennek, tehát az az aggodalom is eloszlik, hogy itt 
maradnak a faluban, habár abban sem hiszek, mert nem kell messze menni a makádi 
gyerekek, az itt élő gyerekek is csináltak is, csinálnak is problémákat anélkül, hogy idegen 
gyerekek nem járnak iskolába. Ez az előző évekbe is megvolt. Volt alkalmam megfigyelni, 
Önök nem tudják, öt évig voltam a község elöljárója, 12 évig polgármester. Én nyitott 
szemmel járok, és ismerem a gyerekeket. Minden iskolába évről-évre rosszabbak, 
kezelhetetlenebbek a gyerekek, tehát a mieink is. Nem kell ehhez a szomszédba menni és 
idegen gyereknek bejutni ahhoz, nem akarom felsorolni, hogy mi mindent tettek tönkre napról 
napra és hogyan. Nekünk is megvannak a saját problémáink a saját gyerekeinkkel, nem kell 
ide behozni a problémát. A másik: ha elmennek innen délután, tehát nem lenne gond, hogy itt 
van a kollégium, az az aggodalom is eloszlana, hogy az iskolában a gyerekekkel úgymond 
keverednének, tehát nem keverednének. Ha a finanszírozást az önkormányzat be tudja 
vállalni, nem gond, akkor én azt mondom, hogy minden újra nyitottnak kell lenni, annál is 
inkább, mert ez a falu nagyon-nagyon rá van szorulva a létszámra. Mindegy, hogy gyerek 
vagy felnőtt. Nagyon-nagyon csökken a falu lélekszáma, csökken a gyereklétszám, nem 
fiatalodik a falu, a költségek meg maradnak. Az, hogy a falu aggályoskodik, én nem 
csodálkozom rajta, hiszen élő példa volt a dömsödi Művészeti Iskolánál mennyit vívtam a 
Köntös Ágival, hogy tudjunk velük kapcsolatot teremteni. A német oktatásnál szabályszerűen 
remegett a lábam a szülők előtt, hogy miért akarunk mi németet. Az is jó volt. 
Szigetbecsével megcsináltuk a társulást, semmilyen referencia nem volt előttünk. Mentünk 
minden fele az országban. Senki nem tudott olyan támpontot adni, hogy hogyan kell csinálni. 
Azzal vádoltak bennünket, hogy elnémetesítjük a falut. Ha nem lenne ez a társulás, akkor a 
falu már nem tudná ezt az iskolát fenntartani.  
Azután nem mondok valótlant, mert ez így van, mert egyre kevesebb a normatíva és nem 
tudnánk fenntartani a falu iskoláját, hiába feladata a községnek, az önkormányzatnak ez az 
alapellátás biztosítása. Ha minden pozitív és negatív oldalát megismeri a lakosság, és valaki 
azt mondja, hogy nem, az magyarázza meg, hogy mi az a negatívum, ami miatt egyáltalán 
nem. Ha megfelelő az érv, akkor én azt elfogadom, de nem tudom mi lenne az a rettenetes, 
borzasztó nagy tragédia, amiért azt mondja valaki, hogy azért se! Ez makádi szokás, ez egy 
nagyon csúnya magyar mentalitás, hogy azt mondom azért se, mert nem én találtam ki, vagy 
valakire haragszom, mert már csak ne ez legyen! Több pozitívumot és a negatív oldalát is 
meg kell nézni. Tájékoztató után nem hiszem, hogy ellenállás lesz, hacsak nincs valami, amit 
még nem tudunk. 



Én belemennék, és én azt mondom, hogy igen, ha – ismétlem önmagam – nincs még egy 
olyan számomra nem érthető és nem látható negatív dolog, ami miatt azt kell mondani, hogy 
mégse. 
 
Juhász Ildikó 
Nagyon nagy tanulság volt számunkra. Még egy tájékoztatás, én ezt nem szerettem volna, 
majd csak akkor, amikor elfogadták. A Norvég Civil Támogatási Alaphoz beadtunk egy 
pályázatot: Jövőépítés Makádon. Azért, hogy letegyünk valamit az asztalra. Ez egy 20 milliós 
pályázat, ennek a 20 milliós pályázatnak a 75 százalékát személyesen Makádnak adnánk át. 
Polgármester úrnak éppen a napokban adtam át egy pályázatot. Ez elbírálás alatt van, 
befogadták, az első szűrőn túl vagyunk. Közösek a célok, a céljaink, pontosan azt fogalmazza 
meg, hogy tenni azért, hogy egy zsáktelepülés ne szűnjön meg, hogy a zsáktelepülésen az élet 
fellendüljön, hogy ne idegenedjenek el az emberek, hogy közösségek jöjjenek újra létre és 
hogy a közösségek egymásért dolgozzanak. Lehet, hogy túl idealista vagyok, mint ahogy 
bízok a tanítványaimban is. 
 
Péteri Szilveszter 
Tisztelettel Üdvözlök mindenkit, Péteri Szilveszter vagyok és ennek a csapatnak a tagja, 
akiből néhányat is látnak. Pár gondolatot szeretnék mondani az itt elhangzottakhoz, és 
megköszönöm a volt polgármester asszony szavait. Megértem a makádi emberek 
kíváncsiságát, de nem atomtemetőt, nem szemétégetőt akarunk idehozni, és nem védekezünk 
még akkor sem, hogyha támadnak. Nem így működünk. Ezek a gyerekek, az hogy félnek 
tőlük, nem kell tőlük félni! Egy itt van közülük, nem dísznek hurcolásszuk magunkkal. Talán 
majd egyszer beszélni fog magáról. Az hogy az általános iskolában a másodikos fél a 
nyolcadikostól, pedagógia kérdése, egyértelműen. Hogy kapcsolódna ez az egész Makádhoz: 
már kapcsolódott. Azok az idegenek, akik - természetesen az önkormányzat segítségével – ezt 
a parkot itt létrehozták, azok MI vagyunk, akik nem makádiak, illetve most már egy közülünk 
makádi. Azok az idegenek, akik rendbe hozták a temetőt, ami most már megint gazos, azok az 
idegenek MI voltunk, akiknek semmiféle érdekük nem fűződött semmi érdekünk ahhoz, hogy 
Makádon egy szalmaszálat is keresztbe tegyenek, MI ezek vagyunk. Nem belopni akarjuk 
magunkat Makádra, hanem egy szimbiózist akarunk, egy normális emberi együttélést, ami 
mindenkinek jól esik. Mi nem feldúlni akarunk, hanem adni. Tudom messziről jött ember azt 
mond, amit akar, de csak erre a 10 évre, amit talán nem ismernek, de talán elhiszik azt, amit 
mondunk, erre tudok hivatkozni. És azt ajánlom fel, azt a munkát, amit Szigetszentmártonban 
végeztünk, amit igazából a fenntartó nem hagyott kiteljesíteni, azt mi itt ki akarjuk teljesíteni. 
Hogy miért Makádon? Pontosan ezeknek a gyerekek miatt, mert ha a gyerek elmegy Csepelre, 
a nagyvárosba, ahol drogtanya, bűntanya van. Nem ez az első intézmény, ahol tanítok, akkor a 
munka szertefoszlik. Ezeknek a kis településeknek, mint Szigetszentmártonnak is, megvannak 
a maga hagyományai, maga életérzése, megvan ezzel a maga fegyelmező ereje, ami erre a 
nevelési módszerre rásegít. Természetesen én is állok elébe majdan a kérdéseknek. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Dosztály László 
A polgármester asszony említette, hogy annak idején a két település intézményeinek 
egyesítésében döntött a testület, részese tudtam ennek a testületnek és örülök. Akkor is ilyen 
szintű ellenvélemények voltak, mint ennél a döntés előtt. Azt hiszem, hogy akkor sem volt 
több idő a döntésre, mert egy év végi időszak volt, gondolkodnunk kellett azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan tudjuk működtetni az intézményt. Azok az emberek, akik aggályokat hoztak fel 
érvként, azok az emberek most perpillanat nem mondják, hogy mégis jól gondolkodtunk és az 
intézmény hogyan tud működni, mert másként már a makádi intézmény nem működne, 



hogyha akkor nem hoztuk volna meg ezt a döntést. Ha már egyszer egy beadvány született és 
ez a beadvány a kettőnél ugyanazok a személyek kezdeményezték a népszavazást, akik a 
beadványt adták. Ha már név szerint is említettük és itt van a Tímea: én azt szeretném 
megkérdezni, hogy azok, akik a 130 aláírást aláírták, meg-e tudhatnánk azokat a dolgokat, 
hogy mik az aggályok. Azokat a híreket, amiket elmondtak a polgármester úr is elmondta, az 
intézmény vezetője is. Természetes dolog, hogy ha döntés születni fog, akkor a működéssel 
kapcsolatban, amit a polgármester asszony is mond, le kell tisztázni a működéssel kapcsolatos 
költségeket, finanszírozási dolgokat és egyéb dolgokat. Ezeket le kell írni és tényként, én azt 
szeretném, hogyha ez már szerdára azért kikristályosodna, és tájékoztatva lennének az 
emberek. Tényleg a döntésnél ezeket a dolgokat – tisztánlátás szempontjából – ők is látnák. 
Én az aggályokat szeretném tudni azért, mert ha ezek a gyerekek elkülönítve lennének, reggel 
jönnek, este mennek. Ha vége az óráknak a pedagógus vállalja, hogy akár a buszig 
foglalkozik velük, vagy akár a busz indulásakor kikíséri őket, akkor ezeken az aggályokon 
kívül mik azok az aggályok, amik a községet érintik. 
 
Baski Gábor 
Bocsánat, csak egy pillanatra egyeztessünk, hogy a Laci feltett egy kérdést, köteles-e erre 
válaszolni? 
 
Stáhly-Zsideg István 
Nem köteles, ha akar válaszol. 
 
Baski Gábor 
Ha szeretnél esetleg te, mint nem meghívott vendég, csak mint megfigyelő, ha kívánsz esetleg 
hozzászólni, akkor nagyon szívesen, de nem vagy köteles. 
 
Szabó Tímea 
Én sokat nem kívánok hozzászólni. A múltkor nem láttunk bizonyos dolgokban teljesen 
tisztán. Azt mondták, hogy 115 gyerek, nem hatvan. 
 
Juhász Ildikó 
105, ez az iskolalétszám. 
 
Szabó Tímea 
115 főből 5 osztály lesz, ebből kettő délelőtt, három délután és 15 fős csoportok lesznek, ez 
így hangzott el.   
 
Baski Gábor 
Igazad van, ez így hangzott el, mert ez még az a verzió, hogy az iskolában működik. 
 
Szabó Tímea 
Nem tudták megmondani, hogy ez a gyerek 6 éves, 7 éves, 15 vagy 17. Ez a kérdés is 
felvetődött, nem kaptunk választ rá. 
 
Juhász Ildikó 
12 év fölött vehetünk fel. Elmondtam azt, hogy minél korábban kezdjük a fejlesztését, annál 
hatékonyabb, annál kevésbé rombol. 14 éves kortól 25 éves korig vehetünk fel. 
 
 
 



Szabó Tímea 
Ez konkrétan nem hangzott el. Nem hangzott el az sem, hogy tényleg hogy fog működni a 
tanítás. Az elhangzott, hogy 5 perccel rövidebbek az órák, de akkor már zavarják a makádi 
gyerekeknek az óramenetét, azzal, hogy előbb kijönnek. Miért nem lehet elmondani azt, hogy 
fog működni egy nap. Erről nem kaptunk tájékoztatást. Tehát nagyon sok olyan kérdés volt, 
ami vetődött fel, de nem kaptunk rá választ. Amikor elszabadultak itt az indulatok, akkor 
viszont fontosabb volt egy Európa bajnoki labdarúgó mérkőzés, amit nagyon sajnáltam. Úgy 
tizenketten - tizenhárman maradtunk még itt kérdésekkel, és nem kaptunk választ, mert 
fontosabb volt befejezni egy meccs miatt. Amiben én nagyon nagyon csalódtam, az az volt, 
hogy a polgármester úr szájából hangzott el, hogy az összes képviselő igennel megszavazta 
ezt egyöntetűen, hogy igen, jöhetnek ide ezek a gyerekek. Én nem láttam testületi 
jegyzőkönyvet, mert nem volt időm bejönni elolvasni bármelyiket is, de amint kimentünk ott 
két képviselő közölte, hogy ő nemmel szavazott, illetve hogy ott sem volt. Nem tudom, hogy 
a képviselők közül ki szavazott igennel, nemmel és miért nem álltak fel a képviselők, hogy 
Gábor ne haragudj én nemmel szavaztam. Én a képviselőt nem azért választottam meg, hogy 
saját véleményét ne merje hangoztatni, vagy pedig minket képviseljen. 
 
Baski Gábor 
Igen, és akkor szeretnék rá válaszolni. Tényleg amit te mondasz, az lehet hogy a más 
szempontjából egy jogos kritika, én azt mondom, hogy úgy elszabadultak az indulatok két óra 
hossza után, hogy ezt érdemben tovább nem szabadott folytatni. Ez az én részemről, valaki azt 
mondta itt, hogy cinikus, de szoktam általában poénosan, és ezt annak szántam az Európa 
bajnokit, tényleg siettem, de két óra után majdnem hogy családok voltak, de azt hiszem, hogy 
a lakossági fórumot illik olyankor bezárni és ez időben volt bezárva. Tehát, amit mondasz, 
hogy egy Európa bajnoki selejtező mérkőzés fontosabb volt, mint a falunak a dolga, akkor te 
nem ismersz. Amit mondasz az jogos kritika, tehát azokat amiket felvetettél, hogy nem 
tudtuk, hogy mennyi gyerek, az ténylegesen az iskola létszáma megközelítőleg hangzott el, 
hogy 105-110. Tényleg láthattuk volna, hogy délelőtt kettő osztály, mivel már meg is néztük 
az intézményt, hogy délután három tanteremben kezdi el az oktatást. Változtak különböző 
törvényi szabályozások, és hogy hol tudtak nekik helyet adni, ezek az információ hiányába, de 
ezek mind az utóbbi két hétben változtak. Tehát ugyanúgy, mint ahogy említettem, hogy 
szerdán még az volt, hogy az iskolában, pénteken már azt döntöttük, mert azt láttuk 
célszerűnek, hogy itt legyen. Változik nap, mint nap. A lakosokat nem tudjuk állandóan 
tájékoztatni. Lehet, hogy most ez lenne a fontosabb, hogy minden nap, minden nap és minden 
nap és beszéljünk róla, ezért van a mai testületi is így kiszélesítve, és örülök, hogy a lakosság 
részéről is többen megjelentek. Látják azt, átlátják, hogy mit szeretnénk tenni. Amire 
érdemben a lakossági fórumon konkrét választ adtam, az volt igaz. Hat igen szavazattal a 
nyolcból elfogadtuk, kettő képviselő azon a testületi ülésen nem vett részt, tehát a hat igen 
szavazat benne volt. A határozati javaslat arról szólt, hogy akkor egy olyan verzió volt, hogy 
költségvetésileg betársul a RÉV Alapítvány a makádi iskolába, amit azonnal elvetettünk, két 
nap múlva tárgyalás, de a testületnek tudniuk kell, hogy én miről tárgyalok. Arról tárgyaltunk, 
hogy meg lehetne, de mi két nap után láttuk, hogy ezt nem lehet megvalósítani, mert nagyon 
sok problémát vetne fel, ha ezt így megcsinálnánk, és nem szabad. Éppen ezért a határozati 
javaslat úgy szólt, hogy társulásban nem, hogy nem megy be a társulásba a RÉV Alapítvány, 
de a többitől nem zárkózik el, dátum nélkül. Nem azt mondtuk, hogy augusztus 1., szeptember 
1. Tehát a tárgyalást folytatni kell, ha kell, akkor egy pillanat alatt behozom a szószerintit, 
mert kimondottan ezt mazsoláztuk ki, ezt hallgattuk végig, hogy én tudom mire emlékszem, 
tudom mit mondtam, én ezt mondtam kihangsúlyozva, jegyző úr, én, hangfelvétel, hogy miről 
döntünk. Természetesen nem arról döntöttünk, hogy szeptember 5-től a RÉV Alapítvány 
megkezdi a működését. Hanem ez egy éves információ, ami a művelődési házzal kezdődött, 



szolgálati lakást adtunk egy tanárnak, tehát senki nem dughatja homokba a fejét, hogy nem 
tudott róla. Mindenki tudott róla, folyamatosan, hála a jó istennek, tájékoztatva volt mindenki. 
Tudták, hogy a kertészek jönnek, mivel a költségvetés tárgyalásakor az összes közmunkásnak 
felmondtam, hogy ez a pénz is maradjon pályázati pénznek. Szükség van a munkájukra, de 
jönni fognak majd az iskolások, akik nekünk a parkokat rendbe tesznek, kimondottan ezért. 
Tehát tudtunk az év folyamán mindenről. A határozati javaslat pedig az volt, hogy nem 
társulunk a makádi iskolával, de a tárgyalásokat a továbbiakban folytatjuk, arról, hogy ez az 
intézmény Makádon létesüljön. És ezt meghallgathatja bárki. Jogos a kritika, elismerem azt, 
hogy nem volt időben tájékoztatás, ebben hibásak vagyunk.  
 
Juhász Ildikó 
Amiért én nem szóltam, a Raffay Béla igazgató úrral kell a működést egyeztetni. Nyilván, 
hogy mi alkalmazkodunk. Én akkor mondtam azt, hogy nem úgy működnénk, hogy fogadd be 
a tótot kiver a házadból, szó sincs róla. Tehát azt mindenféleképpen a makádi-szigetbecsei 
intézmény társulás igazgatójával kell a működést megbeszélnünk, én nem nyilatkozhatom 
ebben. Köszönöm szépen Béla, hogy ezt megengeded. 
 
Vidáné Wéber Adrienn 
Én most már azt látom, amit mondtam is, hogy igazából összeáll, hogy a falu ezért volt olyan 
hangulatú, amilyen volt, hogy konkrétumokat várunk szerdán és amit az úr az előbb itt 
elmondott, hogy parkokat, temetőt, nem biztos, hogy itt a faluban mindenki tudja, hogy azok a 
gyerekek már ezek a gyerekek. És akkor el lehet mondani, hogy nem rongáltak buszmegállót, 
nem törtek be sehová, nem szívtak füves cigit. Itt voltak a faluba, itt jöttünk mentünk 
mellettük és semmi gondot nem okoztak. Sokan nem tudják itt szerintem, mert a múltkor volt 
idős néni, aki azzal állt fel, hogy fél, hogy majd itt rám törnek nappal. Tehát ők már itt voltak, 
jelen voltak közöttünk és nem voltak problémák. 
 
Vásárhelyi Nagy Antalné 
Én javaslatot szeretnék tenni. Ahhoz, hogy a Timikének se legyen kellemetlen, hogy minden 
egyes embernek elmagyarázza ami ma itt elhangzott, mert ugye ez szerdán lesz, a holnapi nap 
folyamán mindenkinek tessék a postaládájába bedobni egy ilyen tájékoztatót. Tessék leírni, 
ami itt ma elhangzott. Külön épületbe jönnek, mit csinálnak, mert különben elbukik a téma, 
ezt higgyétek el nekem. Mert minden egyes emberhez nem tud a Timike se odamenni, én sem. 
 
Baski Gábor 
Ma még megvizsgáljuk, hogy fizikailag ezt hogy tudjuk megtenni. A hangsúly nem a 
megíráson, hanem a megfogalmazáson van. 
 
Stáhly-Zsideg István 
Lehet, hogy félreérthetően mondtam: Az aláírás kezdeményezésről szóló gyűjtőívet kell 
nekem jóváhagyni, ha az törvényes, akkor megkezdhetik gyűjteni az aláírásokat. Ez nem azt 
jelenti, hogy itt a papír, hogy ki kell írni a népszavazást, ha ez jogszerű, akkor jóváhagyom és 
e-szerint megkezdik ugye az aláírásgyűjtést. Lehet, hogy aztán a szerda már tárgytalanná teszi 
az egészet, mert lehet, hogy elállnak az egésztől. 
 
Szabó Tímea 
Nagyon bántották ezeket a gyerekeket. Én próbáltam megvédeni őket, de – több emberrel 
beszéltem – én például 5 éve dolgozom cigányokkal. Én nem védem őket, öt éve tisztességes 
emberekkel dolgozom, ha cigányok, cigányok. Én ezt soha nem hánytorgattam és soha nem is 
fogom. Itt is nagyon sokszor elhangzott az, hogy cigányok jönnek ide. Azt mondtam, hogy 



nem mindenki az. Nemezt kell nézni, hogy cigányok vagy nem, nem kell erről beszélni. 
Elismerésem azért, hogy itt kézzel-lábbal kapaszkodik mindenki, mert harcolnak egy 
dologért, de tájékoztatva nem voltunk. 
 
Péteri Szilveszter 
Megengedik, hogy feltegyek néhány kérdést? Az első kérdésem: Bizonyára megértette, hogy 
miről szól ez a RÉV Alapítvány most? 
 
Szabó Tímea 
Igen. 
 
Péteri Szilveszter 
Tehát akkor úgy gondolja, hogy ez egy rossz dolog? 
 
Szabó Tímea 
Azt gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog. 
 
Péteri Szilveszter 
Köszönöm szépen! Hadd kérjem meg valamire: akkor legyen szíves mondja már el azoknak 
is, akik aláírták ezeket a dolgokat. Ez nem egy olyan dolog, amit el kellene vetni. 
 
Szabó Tímea 
Nem elvetették az emberek, de voltak azért dolgok, amiben nem látnak tisztán. 
 
Péteri Szilveszter 
Éppen azért kértem, hogy 
 
Szabó Tímea 
És én sem látok tisztán dolgokat, mert nekem nagyon sok ismerősöm van 
Szigetszentmártonban és bizonyos tájékoztatást onnan is kaptam. 
 
Juhász Ildikó 
Szabad ezt megtudnunk? 
 
….. Zsolt 
Itt voltam szerdán is, én sem látok tisztán mindent és ez szerintem nem meglepő. Itt olyan 
egyeztetések vannak, olyan szinten. Én ugyan külső munkatársként vagyok most itt jelen, de 
azért a kezdetektől fogva tájékoztatva vagyok, hiszen a cégünk is képviselt az iskolával 
történő együttműködésben és mi sem látunk tisztán mindent. Megbízom az igazgató úrban, 
megbízom a testületben, a polgármester úrban, megbízom a lakosságban, megbízom Juhász 
Ildikóban. Ha a lakosságot kivesszük ebből, mert ők nem tudnak bizonyos dolgokat, de akik 
ezzel foglalkoznak érdemben, én azt látom, hogy nagyon felelősségteljesen foglalkoznak 
ezzel. Ez is ezt mutatja. Én úgy látom, hogyha valami nem jól működik ebben a helyzetben és 
valami miatt hátrány érné Makád lakosságát vagy a gyerekeket, ők azonnal lépnek. És nem a 
lakosság fog lépni, hanem lépni fog az igazgató úr, a jegyző úr, polgármester úr vagy bárki 
más a tanári karból. Amikor bementünk az iskola épületébe, akkor is egyből olyan jó 
elképzelések voltak, hogy mit hogyan lehetne lépni. Én ebben maximálisan megbízom, hogy 
ők kialakítják és még most sem tudunk mindent. Mit tudunk mondani ezen felül, tájékoztatni 
még sok mindenről lehetne, rávezetni részletekre, ami a lényeg, hogy alakul ki, lehetőleg 
augusztus elején, közepén egy olyan nagy változás lesz talán a körülményeket tekintve. Én 



most kívülről ezt így láttam, mint egy külsős cég munkatársa és nagyon jónak láttam, hogy 
együttműködnek itt mindannyian és a jó megoldást keresik. Biztos, hogy ahogy egyre jobban 
megy az idő, egyre jobb lesz. Ezek a tájékoztatások pedig fontosak, de én úgy érzem, hogy 
olyan dolgok ezek, amibe fokozatosan lehet tájékoztatni. 
 
Szabó Tímea 
Amíg egy makádi azt látja, hogy felül a 7:55-ös buszra és rettegve ül, amíg Mártonba 
leszállnak ezek a gyerekek, az a baj, hogy a makádi csak ezt látta belőlük még eddig. Nem 
tudom, nem sokat utaznak gondolom a 7:55-ös makádi-Csepeli járaton? De sajnos ez van! Ez 
van, hogy a makádi ember csak ezt látta. 
 
….. Zsolt 
Azért a tájékoztatón elhangzott, hogy átesnek egy szűrőn az ide járó gyerekek, elhangzott, 
hogy azért nem fognak ide járni olyan „zűrös” gyerek, aki össze-vissza veri a buszt, erről szó 
nincs. Itt ki van élezve erre a lakosság véleménye és ez nagyon jó, erre érzékeny az iskola is 
nyilvánvalóan, hogy majd ezek után is mit fog mondani a lakosság. Biztos vagyok benne és 
bízom a további jó együttműködésben. Bízom benne, hogy egyből lépések és szankciók 
lesznek, ha ilyen előfordul esetleg a sok közül előkerül. 
 
Bódis István 
Jegyző Urat kérdezném, hogy a népszavazás, amennyiben megesik és minden szabályos lesz, 
annak mi az átfutása? Tudniillik, hogyha az iskola akar indulni szeptember 1-től. 
 
Stáhly-Zsideg István 
15 napon belül kell jóváhagyni az aláírásgyűjtő ívet, ha valaki meg kívánja fellebbezni, arra is 
15 nap áll rendelkezésre. Ha ez megvan, másnaptól lehet gyűjteni az aláírást, ezt 30 napig 
lehet gyűjteni. Ez maximum 60 nap, nem vitás, hogy akkor már tanítani kellene az iskolában. 
Ha a képviselő-testület döntést hoz szerdán, vagy mondjuk pár napon belül, akkor az egy 
érvényes döntés, az alapján meg lehet kapni a működési engedélyt az iskolának és elkezdheti 
az oktatást, mert a népszavazás, aláírásgyűjtés később történik. Nem vitás, úgy gondolom, 
hogy azért kaptam én ma ezt a papírt, mert azért gyűjtötték a testületnek ezeket az aláírásokat, 
hogy ennek tudatában tárgyaljanak most és hozzák meg a valamikori döntést. Ha lesz 
egyáltalán belőle népszavazás, mert még csak elindult egy kezdeményezés, még nincs aláírás, 
még ez nagyon korai, hogy ez népszavazás lesz. 
 
Kocsis Tibor 
Szeretném megkérdezni a Tímeától vagy a Sándortól, ha lehetne? 
 
Baski Gábor 
A nem meghívott vendég mondhatja azt, hogy nem válaszol rá. 
 
Kocsis Tibor 
Amit hallott beszámolók alapján változott-e a megítélésük az iskolával kapcsolatban? Csak 
egy igent vagy nemet? 
 
Szabó Tímea 
Nagyobb tájékoztatást kaptam most, mint a múltkor. 
 
 
 



Szűcs Sándor 
Az iskolának működnie kell, csak ha valaki erőszakkal a javadat akarja, az általában a károdra 
válik és ez egy jó mondás. Úgy kaptuk a múltkor is a tálalást, hogy az első lépés elindult. Az 
első lépés az volt, hogy megvalósult intézményrendszer, majd a következőkben lesz saját 
helységük az intézménynek, az alapítványnak. Aztán később még tovább halad a dolog, tehát 
ez már egyből úgy volt adagolva a makádiaknak is, hogy már el van döntve. Ha valaki 
erőszakkal a javadat akarja, akkor egy ellenállás fog létrejönni. Polgármester úr már több 
hónapja, egy éve tárgyal az alapítvánnyal, makádiak ezt a múlt héten, én ezen a héten tudtam 
meg, hogy létrejött egy ilyen szerződés. Most itt van 130 aláírás, ami pár órának a termése, 
egy töredéke csak. És ha szerdán is lesznek majd vélemények és remélem, hogy eljönnek 
majd a lakosok, akkor valószínűaz Alapítvány is elgondolkodik, hogy tényleg idejöjjön, vagy 
esetleg Ráckeve, vagy netán máshol. Nem tudom, hogy ráckeveiektől kaptak-e ajánlatot? 
Nem vagyok benne biztos, ezt csak fél füllel hallottam. 
 
Juhász Ildikó 
Nem kaptunk Ráckevétől ajánlatot. 
 
Szűcs Sándor 
Én nekik, polgármester úrnak és a Tibornak mondanám, hogy ezt már úgy tálalták, hogy a 
döntés már megvolt és a testület elfogadta. Egy erőszakos dolgot kívánt a lakosság fele. Úgy 
érezzük. Ha a lakosság szemszögéből nézzük, akkor tényleg egy ellenállási pont alakult ki. 
Lehet, hogy ez nőni fog, lehet, hogy ez csökkenni fog a szerdai nappal. Nem biztos, hogy 
Makádon kellene működni, jegyző úr is mondta, ha elfogadják az aláírásgyűjtést, akkor mi 
lesz a vége. 
 
Kocsis Tibor 
Te személy szerint, mi a te meglátásod? 
 
Szűcs Sándor 
Úgy látom, hogy egy ilyen iskolát folytatni kell, most hogy Makádra jön, vagy máshova megy 
azt Tibor, nem tudom megmondani neked. Én nem mondhatok más csak a magam részéről, én 
is aláírtam, én nem tagadom, ott vagyok rajta a nemmel. Én nem olyan vagyok, hogy nem 
vállalom fel, amit én mondtam. 
 
Kocsis Tibor 
Most ennek tudatában mit gondolsz? 
 
Szűcs Sándor 
Én azt mondom, hogy Makádra ne jöjjenek. Ennyi az én véleményem. Makád túl kicsi ahhoz. 
Ez az én véleményem, megkérdezték és elmondtam. 
 
Szabó Tímea 
Nekem nincsen gyerekem, de nagyon sokan azt mondják a faluba, hogyha ők idejönnek, 
akkor elviszik a gyerekeiket. 
 
Vásárhelyi Nagy Antalné 
Erre én egyet mondok: már, már olyan szinten van a költségvetés szempontjából az iskola, 
hogy már így is borotvaélen táncol. Én erre meg azt mondom, hogy én viszem el az 
unokáimat innen, ha nem kapnak finanszírozás híján megfelelő oktatást. Mert nagyon áll a 
zászló és nem mindegy, hogy ki fizeti a révészt. A pálya széléről könnyű ítéletet mondani, de 



belülről látni, egy község finanszírozását, annak lehetőségeit, a döntéssel kapcsolatos 
megelőző dilemmákat, hogy belemenjek, ne menjek, a lakosság véleményére is alapozzak.  
Nem hiszem és állítom, hogy ez nem egy olyan dolog, amiből a községnek kára származna, 
hogy ezért vigye el valaki a gyereket. Én nem vagyok kisebbség ellenes, de a ráckevei 
iskolával mi van? Elmennek Becsére meg mindenfelé a gyerekek, mert többségben van a 
kisebbség lassan már. Ez a szemlélet ma nem állja meg a helyét. Meg kell barátkozni sajnos 
azzal a gondolattal, hogy ilyen a magyar szaporulat. 
 
Fekete László 
Fekete László vagyok, egy három gyermekes családapa. Egy másik község Képviselő-
testületének vagyok a tagja. Én azt gondolom, meg azt is állítom, mint volt hivatásos katona, 
hogy  az vezessen csatába embereket, aki képes adott esetben megfékezni őket, mert ha nem, 
és akkor elszabadul a nihil és akkor nem tudni, hogy mi lesz a végkimenetel és lehet, hogy 
engem fognak hátba lőni. Ez az egyik, a másik: ha az a gyerek, akinek egyébként nincs 
családja vagy olyan a családja, hogy nem nyújt neki létjogosultságot ahhoz, hogy tisztességes 
gyermekként nevelkedjen, mert elutasítjuk, akkor hova? Kérdezem, hogy hova? Ráckevére? 
Budapestre? Miért Makád? Miért Makádra kerül? Mert én egy olyan tisztességes, jószívű 
ember vagyok, aki a demokráciánál fogva megadom neki a lehetőséget, azért. Köszönöm 
szépen! 
 
Baski Gábor 
Én nem szeretném ragozni az egészet, mert rendesen kibeszéltük, és megint csak oda fogunk 
kilyukadni, hogy megint csak azokról a dolgokról beszéljünk.  
 
Száraz Ferenc 
Nekem csak egy rövid hozzászólásom volna. A két iskola egyesülését nem lehet 
összehasonlítani Szigetbecse - Makádot ezzel az egésszel. Ott nyilvánvalóan lehetett látni a 
fejkvóta miatti hasznot, ki lehetett mutatni gyereklétszámra stb. Ebben az esetben azonban 
abszolút nem látom az egész dolgot, hogy fog beépülni az iskolába. Mi haszna lesz belőle a 
makádi általános iskolának, ha ez egy teljesen különálló iskola, tehát nem épül be sem a 
gyereklétszámba, sem a működésbe. Hát akkor nem értem abszolút a hasznot.  
 
Raffay Béla 
Az első lehetőség az volt, hogy szervezetileg, tehát alapító okirat szerint csatlakozzék be az 
Sz-M KIKI FT-be az alapítványi intézmény. Ezt én azt gondolom, hogy elég gyorsan elvetette 
a képviselő-testület, a testület azon a májusi ülésen erre szavazott nemmel. Nem társul és nem 
engedi be a társulásba. A következő az volt, hogy bérbe tudunk-e biztosítani tantermet. 
Vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy délelőtt ennyi, délután meg annyi szabad tantermet 
áttudunk-e adni. Amikor elkezdtük nézegetni, vizsgálni arra az eredményre jutottunk, hogy 
igen megfelelő viszonzásért tudtuk biztosítani azt a termet, mert meg tudjuk oldani azoknak a 
gyerekeknek az oktatását. Tehát nem sérül a makádi gyerekek oktatása és a nevelése sem. 
Viszont megint csak itt volt a szerda, amikor nagyon-nagyon sokan mégis ettől féltek, hogy 
oda bemegy az iskolába ez a gyermek, együtt lesz az övével, ennek kiküszöbölésére is van 
egy helyzet, ami azt jelenti, hogy nem jön be oda egyáltalán a gyerek, hanem itt lesz egy 
önálló, alapítvány. Hozzáteszem közoktatási, nem az önkormányzat tartja fenn, ez nagy 
különbség, hanem alapítványi iskola, amely önállóan működik, de itt is úgy, hogy nem grátisz 
kapja meg az épületet, hanem megállapodás alapján, hanem meghatározott bérleti díjért. Hogy 
milyen formában történik ennek a kifizetése, hogy mondták itt az előttem szólók, a kollegák 
megcsinálják a parkot és stb., mert ezt is át lehet fordítani pénzre bármikor, az emberi 
munkaerőt. Az, hogy mi az amit effektív belevisznek, az már az ő megállapodásuk kérdése. 



Tehát én azt gondolom, hogy ha megkérdezik, hogy miért mentem bele, nagyon egyszerű a 
dolog, én csak a makádi intézmény érdekeit néztem, igenis hogy ha pluszjuttatáshoz tudunk 
jutni, akkor erre szükségünk van, amikor arról volt szó, hogy mi adjuk bérbe. Most már az 
nincsen, hanem itt van egy ilyen dolog, amivel majd bevételhez jut az önkormányzat. Ez azért 
jó, mert mikor majd költségvetési tárgyalás van, és majd önöknek dönteni kell arról, hogy 
van-e valami pénze az önkormányzatnak, hogy azt a kevés normatívát, amit az állam ad ki 
tudja egészíteni., akkor jól fog jönni az az összeg is, amit mondjuk megspórol vele az 
önkormányzat, vagy megkap. Mert kifizetne x forintot park kialakítása, viszont az neki benne 
marad a központi költségvetésébe és azt másra tudja fordítani, akár pályázatra, akár 
költségvetési kiadásokra. Ez itt a lényeg. 
 
Bódis István 
Az igazgató úr által elmondottak felvetettek bennem pár kérdés, gondolom másoknál is. Az 
igazgató úr befogadta volna ezt az intézményt, mert ahogy az igazgató úr elmondta, ebből az 
iskolának haszna lett volna. 
 
Raffay Béla 
Bocsánat, tisztázzunk egy fogalmat: nincs szó befogadásról. 
 
Bódis István 
A lényeg az, hogy ezért kaptak volna valamennyi juttatást. Ebben az esetben, ha az 
önkormányzat megy oda és az alapítványi iskola jön az önkormányzat helyére, ez esetben 
most elesik az iskola, vagy beszámítja a polgármesteri hivatalnak az önkormányzat abba a 
támogatásba, amit egyébként is adnak az iskolának vagy odaadja azt a pénzt, amit ezért az 
épületért kap, hogy az iskola szabadon gazdálkodjon vele. 
 
Raffay Béla 
Ha az önkormányzat bejön a mi épületünkbe, a fűtés, világítás kevesebb fizetését említem, 
már az nagy összeg lehet. Amit ezért az épületért kap pluszba, akkor nem kell a fenntartáshoz. 
Mindenféleképpen az önkormányzat költségvetését növeli és a képviselők tudnak dönteni 
róla, hogy hogyan legyen a felhasználása. 
 
Stáhly-Zsideg István 
A gazdasági dolgokhoz szeretnék még hozzászólni. Ugye a társulási megállapodásnak a 
lényege, hogy a becsei és a makádi iskola mindenki saját maga fedezi a költségeit. Az 
önkormányzat fizeti a normatíva feletti költségeket. Ezekkel nagyon komolyan minden 
költségvetéskor, zárszámadáskor elszámolunk. Mindenki tudja, az előző testület biztos, hogy 
Becsén szerencsére bővül, korszerűsödik az iskola, mellette van Ráckeve, ahonnan bizony 
elég szép számmal jönnek a gyerekek, és ott ilyen gond nincsen, sőt talán egyre kevesebb a 
fejkvóta és a költségek közötti különbségek. Most már látszik a költségvetésből, hogy egyre 
nehezebb biztosítani. Nem szeretném azt, hogy Makádé legyen a szegényebb testvér, mert 
Becsének sok tanulója van., mert Becsének van pénze, Makád meg adja hozzá a pénzét, de 
nem tudjuk, mert minimális a bevételünk, nincs vállalkozás, alacsonyak az adók. Nem tudjuk 
követni Becsét, oda mennek a gyerekek, mert mi messze vagyunk Ráckevétől. Igaz, hogy az 
önkormányzat részesül közvetve mind pénzben vagy szolgáltatásban, juttatásban ezen a 
területen, de ezekkel tudnánk segíteni. Olyan források szabadulnak fel, amikkel tudnánk 
segíteni. Még akkor is ha ezt az ingatlant adnánk bérbe, nem az iskola, mi meg mennénk oda, 
mint Községháza. Az itteni rezsiköltséget oda fizetnénk.  
 
 



Raffay Béla 
A szigetbecsei iskola bővítésénél nem arról van szó, hogy plusz létszámot szeretnénk növelni. 
Az a 200 fő, amiben mi a maximális létszámot meghatároztuk, azt most is tartjuk. Mert 1-8 
osztály van és nem akartunk párhuzamos osztályt indítani. Lehet, hogy annyi gyerek nem is 
jönne össze, hogy két párhuzamos osztály indulna. Ott arról van szó, hogy nincsenek meg a 
feltételek, amelyek a 21. századi oktatáshoz szükségesek. Ezért adtuk be a pályázatot és 
nyertünk közel 200 millió forintot.  
Ha megnézzük a létszám kérdést, konkrétan a makádi gyermeklétszámot, meg a szigetbecsei  
létszámot, akkor semmi különbség nincs a két település között gyereklétszámban. 
 
Szabó Tímea 
Meg tudná mondani, hogy az önkormányzat mikor festette ki a makádi iskolát? És még egy: 
tanítási idő alatt volt-e a gyerek wc-ben? 
 
Raffay Béla 
Igen voltam, többször is. Többször volt beszélgetésünk a polgármester úrral és kértem a 
segítségét, mert csöpögött a csap. Azt mondták, hogy amint lehetőségük lesz rá, mivel a mi 
költségvetésünkbe nincs ilyen betervezve, amint lehetőségük lesz, akkor természetesen 
megadják. A meszelésről meg annyi: Lehet, hogy az előző polgármester úr is megerősít 
benne, hogy már akkor sem volt akkora összeg, hogy az egész iskolát ki lehetett volna festeni, 
ennek következtében közmunkások segítettek a festésben. És sokszor, én ezt elmondtam, a 
múlt ülésen Ön nem volt itt, a péntekin, és nem hallhatta, hogy sok-sok hölgy segített, 
méghozzá úgy, hogy a hozzá legjobban, minden tehetségét beleadva, ki is volt festve. 
Egészségügyi festés a mellékhelyiségekben, és ahol szükséges, olyan még egyik évben sem 
volt, hogy ne történt volna meg. 
Amennyiben az alapítvány odajött volna az iskolába, akkor arról már beszéltünk, hogy 
átalakítják, bővítik a mellékhelyiséget.  
 
Baski Gábor 
Igazgató Úr, ha nem haragszol, ezt a vitát ne folytassuk. Egyébként, aki itt volt az ülés előtt, 
annak tudom mondani még egyszer, ha nem volt világos, 17 millió + 5, 22 milliót fogunk az 
idén az iskolára rákölteni. Nyílászárók, amik 21 éve nem, szigetelés, ami soha az életbe nem. 
Én azt mondom, hogy büszkék lehetünk rá, vannak, akiknek ez is kevés. 
Én azt mondom, hogy hagyjuk ezt a dolgot és lépjünk tovább. Azt hiszem minden 
mélységben megtárgyaltuk ezt a dolgot, és tartsuk magunkat a megállapodásunkhoz, amit 
pénteken meghoztunk, tehát a falu lakosságával szemben még vannak olyan háborúk, és ez 
most nem csak a RÉV Speciális Iskolával kapcsolatosak, hanem már voltak is, csak most 
kerültek felszínre. Elhalasztjuk a döntésünket, tehát ma nem hozunk döntést. A képviselő-
testülettel természetesen ezt a nézetet formáltuk meg., hanem megadjuk a lehetőséget szerdán. 
Az idő rövidsége és még egy mondattal az egy éves tárgyalási alap az az, hogy a kezdetektől a 
végéig, az nem azt jelenti, hogy az első találkozásunk az Ildikóval mindenről tájékoztatni kell, 
arról, hogy barátilag beszélünk. A polgármestert azért választják, hogy intézze azokat a 
dolgokat, és ha már bizonyos stádiumba van az a dolog, mert felesleges pletyka és 
lehetőségként valamilyen dologról beszéljen, hanem konkrétumokról beszéljen. Nem 
szeretnék minden héten feleslegesen arról beszélni, hogy mik az elképzeléseim, mert akkor 
beszélhetnék egész nap, hanem amikor konkrétummá válik, akkor kell eldönteni. Tehát 
elhalasszuk a döntést, akkor felteszem a Képviselő-testületnek, hogy ki ért azzal egyet, hogy 
felfüggesszük a tárgyalást a következő ülésre? 
 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
     94/2008 (VII. 07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete a RÉV Speciális 
Szakiskolával kapcsolatos tárgyalást a következő 
testületi ülésig felfüggeszti. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 
 

20:15 perckor a RÉV  Speciális Iskola tantestülete távozik az ülésről 
 

5. Ingatlan ügyek: 
a./ Tájékoztató a makádi 942 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos pályázat eredményéről 
     Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 

 
Stáhly-Zsideg István 
A pályázaton meghirdetett jegyzőkönyvet és a határozati javaslatot mindenki megkapta. Van-
e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés, észrevétel nem volt, így Baski Gábor szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
     95/2008 (VII. 07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete a makádi 942 hrsz-ú 
ingatlanra kiírt pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek tekinti. 
A beérkezett pályázatok  közül Dosztál Miklós, Makád, 
Farkashát 18. szám alatti lakos pályázatát fogadja el, és 
részére értékesíti az ingatlant a pályázatban megjelölt 
áron, 180.000.- Ft-ért. 
Felhívja a polgármestert az adás-vételi szerződés 
előkészítésére, majd a vételár megfizetése után annak 
aláírására, földhivatalhoz történő megküldésére. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: július 15. 

 
 
 b./ Tájékoztató a makádi 756 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos pályázatról 
      Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
 
Baski Gábor 
Ajánlat nem érkezett. Javaslom, hogy újból hirdessük meg. A pályázati előkészítő szakaszban 
kiderült, hogy a terület megközelítésével gond van. 
 



Száraz Ferenc 
Fixre kell venni a terület nagyságát. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
     96/2008 (VII. 07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 

Makád község Képviselő-testülete a makádi 756 hrsz-ú 
ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja 
tekintettel arra, hogy a felhívásra pályázat nem érkezett. 
Felhívja a Körjegyzőségi Hivatalt, hogy a pályázati 
felhívást aktualizálva, ugyanazon fő paraméterekkel 
ismét tegye közzé. 
Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: azonnal 
 

 c./ Előterjesztés közérdekű (szolgálati lakás) bérbeadására 
                 Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Elnapoltuk a RÉV Speciális Szakiskoláról történő döntéshozatalt, javaslom e napirendi pont 
tárgyalásának elnapolását is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
     97/2008 (VII. 07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete közérdekű (szolgálati 
lakás) bérbeadásának tárgyalását a következő ülésig 
elnapolja. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 

 
20:20 órakor Bódis István távozik az ülésről. 
 

6. Egyebek: 
a./ Tájékoztató az augusztusi falunap előkészületeiről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
A Képviselő-testület akar-e munkával falunapot szervezni? 
 
A képviselők   e g y h a n g ú l a g   részt kívánnak venni a tevőleges szervezésben. 
 
 



Baski Gábor 
Javasolja, hogy a falunap idén ne augusztus 20.-án, hanem előtte 16.-án, szombaton legyen. 
Felvette a kapcsolatot a civil szervezetekkel. 
 
Dosztály László 
Nem kell túlszárnyalni a tavalyit. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
     98/2008 (VII. 07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete a 2008. évi  falunapot 
2008. augusztus 16.-án tartja meg. 
Elfogadja a polgármester által előterjesztett program 
tervezetet, azzal, hogy aránytalan költségnövekedés, 
vagy egyeztetési problémák esetén attól eltérhet. 
A 2008. évi költségvetésben meglevő 400.000.- Ft 
költség előirányzatot nem léphetik túl, de a szponzori 
bevételek mértékéig növekedhet a falunap költségvetése. 
Fordítsanak nagy gondot a propagandára a falunap 
sikeres megrendezése érdekében. 
Felhívja a Körjegyzőt, az intézmények vezetőit, hogy 
munkatársaik közreműködésével segítsék elő a falunap 
sikerét. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
   Intézményvezetők 
Határidő: 2008. augusztus 16. 

 
 
 

b./ Tájékoztató a Bemutató Galéria beruházás helyzetéről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor 
A galéria átadásának és pénzügyi elszámolásának határideje: július 30. A galéria jelenleg 
festés alatt áll, a fotók és a keretek készen vannak. Készülnek a tárlók. A megnyitó 
időpontjáról mindenkit értesítünk. 
 
A tájékoztatót a Képviselő-testület  e g y h a n g ú l a g   tudomásul vette. 
 
 

c./ Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi társulás   
          intézményvezetője illetményének megállapítása 
       Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
 



Baski Gábor 
Megkeresett minket Szigetbecse község polgármestere, Raffay Béla intézményvezető 
illetményével kapcsolatban. 
 
Baski Gábor felolvassa a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad: 
 
 
     99/2008 (VII. 07.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                                Makád Község Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád  

Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó 
Társulás Társulási Megállapodása 11. pontja a./ 
bekezdésére hivatkozva egyetért Raffay Béla 
intézményvezető illetményének kinevezésével, 2008. 
augusztus 1-től – a társulási feladatok                                                  
ellátásáért kapott pótlék 8.000.-Ft-os emelésével –  
270.500.-Ft-ban történő megállapításával.                                                
Felhívja a polgármestert, hogy ezen határozatról értesítse  

                                                  Szigetbecse polgármesterét. 
                                                  Felelős: Baski Gábor polgármester,                                      
                                                  Határidő: július 10. 
 
Baski Gábor 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 B a s k i   G á b o r     Stáhly-Zsideg István 
   polgármester               körjegyző 
 
 
 
 
 K o c s i s   T i b o r     M á r k u s  L á s z l ó 
          jegyzőkönyv-hitelesítő     jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 
 


