
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. február 18-i  ülésérõl a Makád 
és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor polgármester
Baski Mária képviselõ

 Márkus László képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ
Vidáné Wéber Adrienn képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 5 fõ jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:  
Száraz Ferencre és Vidáné Wéber Adriennre, jegyzõkönyvvezetõnek Jancsó Emõkét 
javasolja.

A képviselõ-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 pontot 
kiegészíteni b) SZ-M KIKI FT 2008. évi költségvetésének módosítása ponttal, valamint c) 
Elõterjesztés a makádi 2126/5 hrsz-ú üdülõ ingatlan megvásárlására.

Száraz Ferenc
Az Erdészet úthasználatával kapcsolatban is beszéljünk az Egyebek napirendben.

A Képviselõ-testület a javaslatokkal e g y h a n g ú l a g   egyetértett, és az alábbi napirendi 
pontot fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1. Elõterjesztés Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetésére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

2. Tájékoztató Makád, Lórév Község Körjegyzõségi Hivatal 2009. évi költségvetésére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

3. Egyebek:
  a) Elõterjesztés a március 15-i ünnepség megrendezésérõl
   Elõadó: Baski Gábor polgármester

 b) SZMKIKI FT 2008. évi költségvetésének módosítása
   Elõadó: Raffay Béla igazgató 

  c) Elõterjesztés a makádi 2126/5 hrsz-ú üdülõ ingatlan megvásárlására   
   Elõadó: Baski Gábor polgármester

  d) Erdészet felszólítása úthasználat utáni rendbetételrõl
 4. Szociális ügyek (zárt ülés)



1. Elõterjesztés Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetésére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A Pénzügyi Bizottság az oktatási intézmény költségvetés-tervezetét átvizsgálta.

Raffay Béla
A Pénzügyi Bizottság ülése óta változás történt az iskola és az óvoda költségvetésében.

Stáhly-Zsideg István
A Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás Makádra
jutó finanszírozása a kiküldött írásos elõterjesztésben szereplõ 23,5 millió forintnál 2, 716 
millió forinttal több.

Baski Mária felolvassa a Pénzügyi Bizottság 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban hozott 
határozatait.

Stáhly-Zsideg István
Az óvodaépítésre még 5-6 millió forintot lehet pluszban elõlegként igényelni 
jogszabályváltozás miatt. A csatorna elõleg is megjön, azt is lekötjük. Ez a kamatbevétel egy 
kicsit javít a költségvetés egyensúlyán.

Baski Gábor
Egy év alatt 60 fõvel csökkent a lakosság, ami jelentõs normatíva kiesés a településnek.

Stáhly-Zsideg István
Hiányos költségvetése még nem volt Makádnak, de olyan sem, hogy 30 millió forintot 
fordítunk fejlesztésre.

Baski Gábor
Az Ivóvízellátó Intézmény költségvetésének szóbeli kiegészítésére felkéri Szûcs László 
intézményvezetõt.

Szûcs László
A tartalék szivattyú felújítására 600 ezer forint + ÁFA összeg lett tervezve. Most érkezett egy 
árajánlat 510 ezer forint + ÁFÁ-ról. Meg kellene csináltatni.
Kérdés volt, hogy mennyi a vízmû villanyszámlája éves szinten 900 ezer forint volt.

Vidáné Wéber Adrienn
Hány fõvel mûködik a Vízmû?

Szûcs László
1,9 státusszal rendelkezik.

Vidáné Wéber Adrienn
Volt egy feltétele a hat órás adminisztrátor állásnak, A hat órás státusznál a négy órás 
reálisabb.

Szûcs László
Igen, de volt egy másik feltétel is, hogy invesztáljunk be technikába, de ez sem történt meg.



Száraz Ferenc
Vannak az Önkormányzatnál olyan dolgozók, akik mindenhova besegítenek, mások meg ki 
sem dolgozzák a munkaidejüket.

Száraz Ferenc
Maximum 3 hónapon belül zárjuk le a témát.

Baski Gábor
30 napon belül tárgyalni fogja a Pénzügyi Bizottság.

Baski Gábor, mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta Makád 
község 2009. évi költségvetésével kapcsolatos határozati javaslatokat, valamint a rendelet-
tervezetet

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

 24/2009 (II. 18.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete a Thúry József Általános Iskola (2322 
Makád, Szabadság utca 25-27.), valamint a Napköziotthonos Óvoda 
(2322 Makád, Kossuth L. u. 39.) közmûóráinak Makád község 
Önkormányzat nevére történõ átírása mellett dönt. A szükséges 
szerzõdések aláírására felhatalmazza a polgármester.

  Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: március 31.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

25/2009 (II. 18.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete a 2009. évi költségvetés 
egyensúlyának helyreállítása, a szeptembertõl várható gyermeklétszám 
csökkenés (kb. 10 %) miatti normatíva kiesés kompenzálása érdekében 
2009. július 1-tõl 1 fõ pedagógus státuszt elvon a Thúry József 
Általános Iskola tagintézménytõl.
A várható költségmegtakarítás 1,5 millió forint, amelyet a konkrét 
munkaügyi intézkedés megtétele után kell pontosítani és a költségvetés 
késõbbi módosításakor a költségvetés elõirányzatain átvezetni. Az 
esetlegesen felmerülõ munkaügyi intézkedések költségeinek nagyobb 
részét az állami költségvetés utólag megtéríti, ezt igényelni kell.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: június 30.

A Képviselõ-testület 5 fõ képviselõ jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:



Makád Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2009. ( II.20. ) számú rendelete

Makád Község közigazgatási területén alkalmazandó vízdíj megállapításáról

A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

A Képviselõ-testület 5 fõ képviselõ jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Makád Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
2/2009. ( II.19.) számú rendelete

a Képviselõ-testület 2009. évi költségvetésérõl

A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

Baski Gábor
Döntenünk kell a csapadékvizes pályázat lebonyolításához alszámla nyitásáról.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

26/2009 (II. 18.) sz. Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a Makád belterületi 
  csapadékvíz elvezetõ rendszer és befogadó tó  revitalizációja

 beruházásának pénzügyi feladatainak áttekinthetõbb
 lebonyolítása, a pályázati elszámolás korrektsége, az ellenõrzés
 megkönnyítése érdekében al számlát nyit. Az al számlát a
 számlavezetõ pénzintézetnél az OTP Bank NyRt-nél kell
 megnyitni. Felhatalmazza a tisztségviselõket az al számla
 megnyitásával kapcsolatos dokumentumok aláírására.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester

  Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: február 27.

- Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás 
 2008. évi költségvetésének módosítása
 Elõadó: Raffay Béla igazgató

Baski Gábor
Az írásos anyag szóbeli kiegészítésére átadja a szót Raffay Béla igazgatónak.

Raffay Béla ismerteti a módosuló számokat. Elmondja, hogy a finanszírozás nem változik, 
tulajdonképpen átcsoportosításról van szó.



A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

 27/2009 (II. 18.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete a Szigetbecse-Makád Közös 
Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás 2008. évi 
költségvetés elõirányzat módosítási javaslatát az alábbiak szerint 
jóváhagyja, azt rendeletalkotásra alkalmasnak tartja:

Napköziotthonos Óvoda Makád
Személyi kiadás: 18.958.960.- Ft
Dologi kiadás:  4.746.200.- Ft
Saját bevétel:  1.115.063.- Ft
Finanszírozás: 20.884.240.- Ft

Thúry József Általános Iskola Makád
Személyi kiadás: 51.283.490.- Ft
Dologi kiadás: 15.214.280.- Ft
Saját bevétel:  6.040.370.- Ft
Finanszírozás: 60.457.400.- Ft

Társulás
Személyi kiadás: 15.553.922.- Ft
Dologi kiadás:  2.019.500.- Ft
Saját bevétel:  89.222.- Ft
Finanszírozás: 17.484.200.- Ft

 Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Raffay Béla intézményvezetõ 

   Határidõ: azonnal

- Elõterjesztés Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Szervezeti és 
 Mûködési Szabályzatának módosítására a polgármesteri megbízatás fõállásban történõ  
 ellátásáról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ  ( az alpolgármester távollétében )

Stáhly-Zsideg István
Az elõttünk álló nagy beruházások indokolttá teszik a polgármesteri tisztség fõállásban 
történõ ellátását. A képviselõk megkapták Polgármester Úr levelét, amelyben kérte a testület 
hozzájárulását. Ehhez szükséges az SZMSZ módosítása, valamint a polgármester 
illetményének meghatározása március 1-tõl.

A Képviselõ-testület 5 képviselõ jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:



Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
3 /2009. (II. 19.) rendelete

Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete és Szervei
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
6/2007.(V.21.) számú rendelete módosításáról

A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

Stáhly-Zsideg István 
A polgármester illetményénél a határozati javaslatban a törvényben adható legalacsonyabb összeg 
szerepel.

Száraz Ferenc
Ha a Polgármester Úrnak az alsó határ megfelel, akkor a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

Márkus László
Úgy gondolom, hogy a Polgármester Úr hozott annyit a falu kasszájába, hogy magasabb legyen az 
illetménye, 10-es szorzót javaslok.

Baski Gábor
Nem élünk olyan világot, hogy az egyik oldalon szigorítunk a másik oldalon emeljünk. Ha emelést 
javasol a testület, javaslom, hogy a költségtérítésen emeljen, mert az kevesebb kiadás az 
önkormányzatnak. A falu vagyonának védelmében szeretnék fõállásban itt lenni.

Száraz Ferenc
A költségtérítést emeljük meg 20 százalékról, harmincra.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:

28/2009 (II. 18.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Makád község Képviselõ-testülete Baski Gábor polgármester 
illetményét 2009. március 1-tõl bruttó 328.525.- Ft-ban, 
költségtérítését 98.557.- Ft-ban állapítja meg.
Felhívja a körjegyzõt a szükséges munkaügyi okmányok 
elkészítésére, azok Magyar Államkincstárhoz történõ 
felterjesztésére, a korábbi tiszteletdíj és költségtérítés 
folyósításának megszüntetésére.
Felhatalmazza az alpolgármestert a munkaügyi okmányok 
aláírására.
Felelõs: Dosztály László alpolgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: 2009. február 23.

2. Tájékoztató Makád, Lórév Község Körjegyzõségi Hivatal 2009. évi költségvetésérõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A Körjegyzõség költségvetését 2009. február 24-i ülésünkön fogadjuk majd el Lórév Község
Képviselõ-testületével közösen.. Az írásos anyagot a mai anyaggal együtt már kiküldtük, van-
e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?



Kérdés, észrevétel nem volt.

 A Képviselõ-testület a tájékoztatást  e g y h a n g ú l a g   tudomásul vette.

3. Egyebek

 a) Elõterjesztés a makádi 2126/5 hrsz-ú üdülõ ingatlan megvásárlására   
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Stáhly-Zsideg István
Meg kell erõsíteni a tavaly vételi szándékot.

Baski Gábor
Nem növeli a kiadásokat, mert be lett tervezve az idei költségvetésbe.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

29/2009 (II. 18.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a Dobos Zoltán és neje 
Dobos Zoltánné Koszta Gyöngyi 1163 Budapest, Hunyadvár u. 
2. szám alatti lakosok tulajdonában lévõ, makádi 2126/5 hrsz-ú 
442 m2 kiterjedésû üdülõ telket 1.000.000.- Ft vételárért 
megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzõdés 
elõkészítésére, aláírására, illetve ezzel egyidejûleg a vételár 
kifizetésére.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: február 27.

b) Erdészet felszólítása úthasználat utáni rendbetételrõl

Száraz Ferenc
Az erdészeti dolgozók a fakitermeléshez a Jegenyesort használják, teljesen besározták. 
Csinálják meg azt a szakaszt a csatornáig, vagy adjanak pénzt a sóderezésre. Egyeztetni kell 
az Erdészettel.

Baski Gábor
Az új vezetéssel jó a kapcsolatunk. Annyira le vannak maradva az erdõtermeléssel a rossz 
idõjárás miatt, hogy kénytelenek sárban is kimenni. Az egyeztetésbe véleményem szerint be 
kellene vonni a Vízügyet is, hiszen az Itatóhoz levezetõ út is katasztrofális.

Szûcs Sándor
A Posta közben is van egy nagy gödör pont a Posta elõtt.



c) Elõterjesztés március 15-i ünnepség megrendezésérõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A Kulturális Bizottságot szeretném felkérni a megrendezésre. Reményeink szerint megvalósul 
a Kossuth szoboravatás. Javaslom, hogy a falunapra elkülönített összegbõl az ünnepségre 
vegyünk el valamilyen összeget.

Száraz Ferenc
Bízom benne, hogy lesz szoboravatás, mert nagyon idõjárásfüggõ, hogy elkészül-e a 
környezete. A Makád községért Alapítvány dolgaiba nem szeretnék belefolyni, bízom, benne, 
hogy meg tudják oldani ezt a dolgot, mert úgy tudom, hogy felvállalják a szoboravatáshoz 
szükséges park kialakítását. A testületnek csak az ünnepségre kellene koncentrálnia.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

30/2009 (II. 18.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Makád község Képviselõ-testülete a 2009. évi 
költségvetésében a Falunapra elkülönített kiadási 
elõirányzatból 200.000.- Ft-ot átcsoportosít a március 
15-i ünnepség, valamint a Kossuth szobor avatására.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: március 15.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.


