
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. március 8.-i  ülésérõl a Makád 
és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor polgármester
Dosztály László alpolgármester
Baski Mária képviselõ
Kocsis Tibor képviselõ

 Márkus László képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ
Vidáné Wéber Adrienn képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Jelen vannak továbbá:
Raffay Béla SZ-M KIKI FT igazgatója
Szabó Istvánné SZ-M KIKI FT tagintézmény vezetõ
Lakatos Enikõ Református lelkész
Vásárhelyi Nagy Antalné korábbi polgármester

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 7 fõ jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:  Baski 
Máriára és Dosztály Lászlóra, 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 pontokra.

Vidáné Wéber Adrienn
Március 14.-i ünnepség elõkészületeivel kapcsolatos megbeszélést javasolja felvenni az 
Egyebek napirendi pontok közé.

A Képviselõ-testület a javaslatot   e g y h a n g ú l a g   elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./  Beszámoló a Szigetbecse - Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó    
 Társulás munkájáról
 Elõadó: Raffay Béla igazgató

2./   Elõterjesztés a belterületi útépítési beruházással kapcsolatos önerõ biztosítási  
 lehetõségekrõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester



3./   Elõterjesztés a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola Makádi telephelyével kapcsolatos     
 támogatási igényrõl 
 Elõadó Baski Gábor polgármester

4./   Egyebek
 a./ Elõterjesztés a Makádi Református Egyházközség kérelmérõl

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
 b./ Elõterjesztés helyiség bérleti díjak megállapítására

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
 c./ Március 14.-i ünnepség elõkészületei

5./   Szociális ügyek ( zárt ülés )

1./  Beszámoló a Szigetbecse - Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi 
 Fenntartó Társulás munkájáról
 Elõadó: Raffay Béla igazgató

Baski Gábor
Átadja a szót Raffay Bélának, a beszámoló megtartására.

Raffay Béla
Ismereti az elkészített prezentációját, melyet a jelenlévõk projektor segítségével követnek 
figyelemmel.
Kiegészítésként elmondja, hogy az iskolában a pénzügyi oldalról január 1-tõl december 31-ig 
tart az év, pedagógiai oldalról szeptember 1-tõl augusztus 31-ig. Megalakult az iskolatanács
is, ami a tagintézmény vezetõkbõl, munkaszervezetek vezetõibõl és az igazgatóból áll. 
Munkáltatói jogokat is gyakorol. 

17:55 perckor megérkezik Fekete János György leendõ településõr.

Baski Gábor
Makád 1999-ben jó döntést hozott a társulás létrehozásával. A huszonegyedik órában 
vagyunk, mert a gyermekek után járó normatíva drasztikusan lecsökkent. Az idei évben 27 
millió forinttal kell kipótolni a településnek az iskola-óvoda költségvetését. Most 97 
gyermekrõl beszélünk, ha 30 gyerek jönne az iskolába, akkor is csak „levegõhöz jutnánk”. 
Kérdéseim az igazgató úrhoz:
- Logopédus, pszichológus mennyiben segíti a gyerekek fejlõdését?
- Veszélyeztetett gyermekeknél van-e változás?
- A makádi gyermekekben benne van a kisebbrendûségi érzés, mi lehet ennek az oka:
- Változtak-e a célok a továbbtanulásnál?
- Tempus Alapítvánnyal kapcsolatban: van ami van Szigetbecsén, de Makádon nincs? Mi 
ennek az oka?
- Miért mennek el Makádról a tanárok?
Elmondja, hogy az utóbbi egy évben jó viszony alakult ki az iskola és az önkormányzat 
között. A település rendezvényeinek lebonyolításában az iskola is partner.



Raffay Béla
A beszámolómban egy dolog nem szerepelt, mégpedig a köszönet. Köszönjük a fenntartónak 
és a Képviselõ-testületnek, hogy erején felül is próbálja fenntartani az intézményt. Köszönet 
jár a tagintézmény vezetõ asszonynak is, aki évrõl-évre hatalmas munkát végez. 
Ha ’99-ben nem jön létre a társulás Makádon, már nem lenne iskola.
- A pszichológus segít a pedagógusoknak. Beszél a szülõvel, és a gyerekkel is. Szomorú az a 
dolog, hogy a veszélyeztetett gyerekekrõl a családsegítõnek jelzést adunk, de  utána már nem 
kapunk tájékoztatást.
- A makádi gyerekek kisebbségi érzését jól látja a polgármester úr.
- Továbbtanulásban változott-e a szemlélet? A régi szakmunkás iskolák, ma szakiskolák. A 
középfokú iskolák képzésénél nagy gond van, 1-2 évente változtatják a képzési rendszert, 
módszereket.
- Tempus Alapítvány. 2007-ben és 2009-ben lett beadva. Minden évben 4 pályázat volt 
beadva. Kettõt egybõl levettek. A tapasztalatok alapján többet nem fogjuk beadni.
- Munkaidõ, óvoda, fegyelem. Az óvónõknek tartottam egy munkaértekezletet. Jelen 
pillanatban még nagy az öröm, de a legfontosabb az, hogy az oviban olyan nevelõ munka 
folyjék, hogy híre menjen a környezõ településeken.
- Elmennek a tanárok? A nyáron távozott kollega úr helyzete különleges volt. Magánéleti 
problémái adódtak és rosszul érezte magát az iskolában. A becsei iskola által átvett két fiatal 
pedagógus is el akart jönni.

Baski Gábor megköszöni az Igazgató Úrnak a kérdésekre adott választ, felkéri a képviselõket, 
ha esetleg kérdésük lenne, tegyék fel.

Vidáné Wéber Adrienn.
Fontosnak tartja, hogy a környékbeli településekrõl be kell csábítani a gyerekeket az új oviba, 
a felújított iskolába. Elmondja, hogy konkrétabb iskolára vonatkozó adatok érdekelték volna. 
Érdeklõdik, hogy az Útravaló pályázaton miért nem indul az iskola?

Raffay Béla
Nem elõször próbáltuk Ráckevét megkörnyékezni azzal, hogy a szülõk vegyék igénybe a 
makádi óvodát, de a jegyzõ megtiltotta. Amelyik szülõ úgy döntött, hogy megnézi az ovit, 
amikor meglátta az ovi épületét meggondolta magát. Ez most már nem lehet gond. Szívesen 
várja az ötleteket, meg lehet beszélni.

Vásárhelyi Nagy Antalné
Kérése lenne az igazgató úrhoz. Amikor igazgató választás volt Szigetbecsén, örült, hogy a 
Raffay Úrra esett a választás, hiszen alkalmas erre a feladatra: megfelelõ diplomáciai 
érzékkel, jó képességekkel rendelkezik. Kéri, hogy a szülõk körében is alkalmazza ezt a 
diplomáciai érzékét. Ebbõl a képességébõl juttasson többet a Makádiaknak.

Baski Gábor
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



26/2010 (III. 08.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a  
Szigetbecse - Makád Közös Igazgatású Közoktatási 
Intézményi Fenntartó Társulás munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: azonnal

Stáhly-Zsideg István
A februári Ráckevei Újságban megjelent a Hóvirág Óvoda hirdetése, a márciusiban nem. Az 
okát nem tudjuk, a szerkesztõtõl meg fogom kérdezni.

19:50 perckor Raffay Béla igazgató és Szabó Istvánné tagintézmény-vezetõ elköszönnek és 
távoznak az ülésrõl

2./   Elõterjesztés a belterületi útépítési beruházással kapcsolatos önerõ biztosítási     
 lehetõségekrõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Két hete tárgyaltunk az OTP-vel. 1994-1996 magasságában voltak utoljára fejlesztve ezek az 
utak. Egy 160 milliós beruházást csak hitelbõl tudunk megfinanszírozni. Három variációról 
tárgyaltunk.
1. Önerõ pályázatot nyújtunk be. Általában aki beadta az meg is nyerte, ez a pályázat 40 %-át 
jelentette volna a saját erõnek. Sajnos, mint kiderült, ezen nem indulhatunk, mert nem 
vagyunk hátrányos helyzetû kistérség települése és nem ÖNHIKI-s.
2.  Önkormányzati vagyont jelzálogosítani. Egyenlõre sajnos nincs mit.
3. OTP Garancia Zrt. garanciát vállal erre a fedezetre. Éves szinten 5-600 ezer forintos 
költséggel, néhány százalékos kamattal, két év türelmi idõvel hitelt nyújtana. Talán ebben 
tudunk majd részt venni. 
Konkrétumokról még nem beszéltünk. Ha döntés szükséges újból tájékoztatjuk a testületet.

A képviselõ-testület az elhangzott tájékoztatót   e g y h a n g ú l a g  tudomásul vette.

Baski Gábor
Az útépítéshez kapcsolódva tájékoztatja a testületet, hogy a Kossuth Lajos és Kulcsi utcai
útépítés április elsõ napjaiban megkezdõdik.



3./   Elõterjesztés a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola Makádi telephelyével 
 kapcsolatos támogatási igényrõl 
 Elõadó Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Az adatokat mindenki megkapta. Átadja a szót Köntös Ágnesnek a Mûvészeti Iskola 
Igazgatójának.

Köntös Ágnes
Köszönti a jelenlévõket. Mint minden oktatási intézményt minket is utolért a normatíva 
elvonás. A mûvészeti oktatási intézmények fenntartása nem kötelezõ feladata az 
önkormányzatoknak. Dömsöd fenntartja az alapfokú mûvészeti oktatási intézményét, és 
nagyon-nagyon szeretnénk megtartani a makádi kihelyezett tagozatot is. A költségvetéshez 
bekértek egy számítást, hogy milyen térítési díjakat, normatívákat tudunk beszedni a 
telephelyekrõl, és milyen kiadásaink vannak telephelyenként.
A kettõ közötti különbséget szeretnénk kérni a képviselõ-testülettõl. A térítési díj 
kimutatásból kiderül, hogy nem mindenki egyformán fizet. Aki gyermekvédelmi 
támogatásban részesül, annak nem kell fizetni. Makádon 42 gyermek van beiratkozva az 
iskolába. Ez éves szinten 440 ezer forintot jelent.

Baski Gábor
Sajnos -4,3 milliós a költségvetésünk, ebbõl már a régi mûvészeti oktatást nem tudjuk 
biztosítani. Az iskola beszámolójában 10 fõ szerepelt, ezzel szemben itt 42 gyermekrõl van 
szó!

Köntös Ágnes
Azért mert nem mindenki általános iskolás!

Stáhly-Zsideg István
A 440 ezer forint egész évre szól?

Bognár Gáborné
Az év végéig. Rengeteg energia és pénz van már a makádi telephelyben. Kiváló minõsítést 
kaptunk. Vannak a listán olyan gyerekek is, akik nem szeretnek szerepelni, de a háttérben 
segítséget jelentenek.

Dosztály László 
Nem az a probléma, hogy idõsek is járnak az iskolába, hanem az, hogy az általános iskolának 
– ami kötelezõ feladat – 27 millió forinttal kellett kipótolni a költségvetését.

Baski Gábor
Nem lehetne a mentesektõl is legalább 500,- Ft/hó támogatást kérni?

Vásárhelyi Nagy Antalné
A Makádi Mezõgazgasági Kft. felajánlja a Mûvészeti Iskolának a tanév végéig elegendõ 220 
ezer forintot.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



27/2010 (III. 08.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete megköszöni a Makádi 
Mezõgazdasági Kft. (székhely: 2322 Makád, Szabadság 
utca 31.) Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola 
Makádi telephelyének felajánlott 220.000,- Ft-os 
támogatását.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: azonnal

20:34 perckor Köntös Ágnes és Bognár Gáborné elköszönnek és távoznak.

4./  Egyebek
 a./ Elõterjesztés a Makádi Református Egyházközség kérelmérõl

 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A lelkész asszonytól érkezett egy levél, amelyet – úgy gondolom – ma már nem íródott volna
meg. Az önkormányzat írt egy megkeresést a Református Egyháznak, amely a Kulcsi utca 
952 hrsz-ú ingatlan 1/8-ad részének csatornázásáról szól. A levélben a Szabadság utcai 113-as 
hrsz-ú ingatlanról ír a lelkész asszony. A félreértés tisztázódott. Ez a bevétel nem az 
önkormányzaté, a Társulás helyett szedjük be.

Lakatos Enikõ
Elnézést, megíródott volna!

Baski Gábor
A levélben morális mérlegelésre hívjátok fel a Képviselõ-testületet. Mi becsületesek vagyunk. 
Ezt senki sem kérdõjelezheti meg!

Lakatos Enikõ
Hangvétellel nem volt bántási szándékom. Megerõsítem a kérésemet, hogy tekintsen el a 
testület a Református Egyház csatorna hozzájárulási kötelezettségérõl. Mindössze 5 ezer 
forintról van szó. Hozzunk róla határozatot! 

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

28/2010 (III. 08.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testület a Makádi Református 
Egyházközség (2322 Makád, Kossuth L. u. 49.) Makád, 
Kulcsi utca 952 hrsz-ú ingatlan Egyház részére jutó 
5.812,- Ft csatorna közmûfejlesztési hozzájárulást a pót-
hagyatéki eljárás lefolytatását követõen átvállalja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: december 31.



Baski Gábor
A következõ napirendi pont tárgyalása elõtt szeretném bemutatni a leendõ településõrünket, 
Fekete János Györgyöt.

Fekete János György
Elõre is megköszöni a képviselõ-testület bizalmát. Elmondja, hogy 1960-ban született, 15 
éves kora óta dolgozik. Bízik benne, hogy elégedettek lesznek a munkájával.

Baski Gábor
A ráckevei Rendõrkapitány által tartott értekezleten is szó volt a településõrökrõl. A 
kapcsolattartás miatt szükség lesz egy bemutatkozó beszélgetésre. A településõr heti 40 
órában látja el feladatát, amibõl napi 2x2 óra kötelezõ, a többit kötetlen munkaidõben látja el.
Szolgálati telefonnal ellátjuk.

Stáhly-Zsideg István
A településõr munkaköri leírása megtekinthetõ a Hivatalban.

Száraz Ferenc
Javasolja, hogy a településõr kapjon egy fényképezõgépet is.

20:56 perckor Lakatos Enikõ elköszön és távozik az ülésrõl.

Váráshelyi Nagy Antalné
Biztosan nem volt tudatos, de az óvoda átadásával egy idõben az M1-en leadott tv interjúban 
a Polgármester Úr kihagyta a képviselõket. Javaslom, hogy a Makádi Újságban köszönje meg 
az õ munkájukat, közremûködésüket is!

Baski Gábor
Nem volt szándékos. Gratulálok annak az embernek, akik élõ adásban, idegesen össze tudja 
szedni a gondolatait!

21:00 Vásárhelyi Nagy Antalné és Fekete János elköszönnek és távoznak az ülésrõl.

 b./ Elõterjesztés helyiség bérleti díjak megállapítására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A választási kampány miatt már megkerestek a pártok. Döntenünk kellene a Mûvelõdési Ház 
helyiségbérleti díjáról.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



29/2010 (III. 08.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház 
helyiségeinek bérleti díjára az alábbi díjtételeket 
határozza meg:
2010. évi országgyûlési választási kampánnyal
kapcsolatos gyûlések: 10.000,- Ft/alkalom
2010. évi önkormányzati választási kampánnyal
kapcsolatos gyûlések: 5.000,- Ft/alkalom
2010. évben kereskedõknek, árusításra: 10.000,- Ft/ 
alkalom /2 óra
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: december 31.

Baski Gábor
A Mûvelõdési Ház felsõ szintjét 2009. október 1-tõl kiadtuk Csíkné Kis-Nádai Évának. A 
bérleti díjról kellene döntést hoznunk.

A Képviselõ-testület rövid vita után 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

30/2010 (III. 08.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete a Mûvelõdési Ház 
felsõ szintjét bérleti díj nélkül, csak a rezsi költség 
megfizetése mellett rendelkezésre bocsátja Csíkné Kiss 
Nádai Éva részére. A szükséges megállapodás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: május 31.

 c./ Március 14.-i ünnepség elõkészületei

Vidáné Wéber Adrienn
Az ünnepség 11 órakor kezdõdik. Kérem, hogy a tanárok, óvónõk, civil szervezetek vezetõi is 
kapjanak meghívót. A hetedik osztályosok fognak egy 20 perces mûsort elõadni. Színpadra 
szükség lesz. Meg kellene keresni a civil szervezeteket, hogy ki szeretne koszorúzni.

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

Baski Mária
A Makádi Polgárõrség a kilencvenes évek elején jött létre, az alapító okirata módosításra 
szorul.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



31/2010 (III. 08.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete a Makádi Polgárõrség 
alapító okiratának módosításához szükséges ügyvédi 
költséget átvállalja. 
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ:


