
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2010. december 13-i  üléséről a 
Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 
Jelen vannak: 

Baski Gábor    polgármester 
Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 

   Márkus László   képviselő 
Száraz Ferenc   képviselő 
dr. Papp Botond Eörs  képviselő 
Vidáné Wéber Adrienn képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 
   Antal Mária   főtanácsos 
  
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 
Dosztály Lászlóra és Baski Máriára. 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 pontokra. Javasolja, hogy további napirendi pontokat 
is vegyenek fel:   10./ Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Kistérségi 
Társulásból történő kilépés kérdésének megvitatására, 11./ Előterjesztés a Csapadékvíz 
elvezető rendszer kiépítése, befogadó tó revitalizációja c. projekt jó teljesítési garanciája 
felszabadítására, 12.a/ Kérelem Művelődési Ház jótékonysági óvodai karácsonyi bál tartására  
vonatkozóan, b./ Előterjesztés Makád Község belterületi közútjainak burkolat felújítása című 
projekt fel nem használt állami támogatásáról történő lemondásra 
 
A képviselő-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./a.  Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójáról   
         Előadó: Baski Gábor  polgármester 

          b.  Tájékoztató Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése I – III.  
               negyedévi  helyzetéről 
               Előadó: Baski Gábor polgármester 

 2./ a./Előterjesztés Makád és  Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi     
          költségvetési koncepciójáról   
          Előadó: Baski Gábor  polgármester 
       b./Előterjesztés Makád és  Lórév Község Körjegyzőségi hivatala 2010. évi  
           költségvetése  I – III. negyedévi helyzetéről  
           Előadó: Baski Gábor polgármester 



  3./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése módosítására  
         Előadó: Baski Gábor  polgármester 
  4./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervére 
       Előadó: Baski Gábor polgármester 
  5./ Előterjesztés helyi adók módosítására 
       Előadó: Baski Gábor polgármester 
  6./ Előterjesztés vízdíj módosítására 
        Előadó: Baski Gábor polgármester 
  7./ Előterjesztés hulladékszállítási díj módosítására 
        Előadó: Baski Gábor polgármester 
   8./ Előterjesztés kommunális szennyvízcsatorna díj módosítására 
        Előadó: Baski Gábor polgármester    

          9./Előterjesztés a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás  
              elnökhelyettesének  megválasztásáról 
              Előadó: Baski Gábor  polgármester 
        10./ Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásból történő  
               kilépés kérdésének megvitatására 
               Előadó: Baski Gábor polgármester 
        11./ Előterjesztés a Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, befogadó tó revitalizációja 
               c. projekt jó teljesítési garanciája felszabadítására 
              Előadó: Baski Gábor polgármester  
         12.a/ Kérelem Művelődési Ház jótékonysági óvodai karácsonyi bál tartására  
                  vonatkozóan  
                  Előadó: Baski Gábor polgármester 
              b./ Előterjesztés Makád Község belterületi közútjainak burkolat felújítása című  
                   projekt fel nem használt állami támogatásáról történő lemondásra 
                   Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
         13./Szociális ügy ( zárt ülés )  
 
Beszámoló a két ülés között történt eseményekről: 
 
Baski Gábor a napirendi pontok tárgyalása előtt beszámolt a két ülés között történt 
eseményekről: 
 

1. 2010.12.10-én elszámolásra került és a Pro Regió átutalta számunkra a KMOP-3.3.1. B 
„Belterületi csapadékvíz elvezetés és befogadó tó revitalizációja beruházás fennmaradó 
összegét 4.929.733.- forintot, melyet azonnal továbbítottuk az OTP számára. Ezzel az 
összeggel csökkentve a hitel állományunkat. 

2. 2010.december 06-án megjelent a közbeszerzési értesítőben a KMOP-2009/2.1.1/B Makád 
közlekedésének fejlesztése. Az ajánlatok 200.000.- forintért válthatóak ki. 

3. 2010.12.09-én önjáró gréderrel javítottuk, kátyúkat eligazította, a padkákat lenyestük.            2 
fuvar 0-25-ös murvát szállítottunk az érintett utcákra, 32 m3 mennyiségben. A számlát február 
hónapban kell rendezni. Összességében a gépi munka 110.000.-+áfa, a tömítő anyag 120.000.-
+áfa (Sygnus Alfa kft), Mély-víz bau kft biztosított 2 db munkagépet a padka felszedésére, a 
föld elszállítására és a murva elterítésére. 

4. 2010.12.06-án elrendeltem az I. fokú belvízvédekezést. 2010.12.08-án elrendeltem a III. 
belvízvédekezést. AKDV-KÖVIZIG biztosította 12.09-én a 2 db Honda szivattyúkat, a 
Makádi önkéntes tűzoltó egyesület pedig a tömlőket és az éjszakai ügyeletet. A büge tó 
szivattyúzását 0-24 órában, folyamatosan végezzük.(nappal közcélú, éjjel önkéntes 



személyzettel). A védekezés napi 40.000.- forintba kerül. Segítséget nyújt a CSÖSZ a 
felmerülő költségekre. 

5. Az iskola és az óvoda részére a mikulás csomagok átadásra kerültek. A megszavazott 
összegbe belefért az ajándék. 

6. A karácsonyi ünnepség szintén sikeres volt, kb. 150 fő vett részt rajta. Köszönjük Dosztály 
László alpolgármester úr felajánlását. A plusz fényeket a Makád községért alapítvány 
vásárolta. Az önkormányzatnak a fa vételárába került, mely 5.000.- forint. 

 
A Képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
tudomásul vette. 
 
 

1./a.  Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési  
   koncepciójáról   

         Előadó: Baski Gábor  polgármester 
 
 
Baski Gábor 
Az írásos anyagot mindenkinek kiküldtük, a szóbeli tájékoztatásra átadom a szót Antal Mária 
pénzügyi munkatársnak. 
 
Antal Mária 
A költségvetési törvény-javaslat elfogadása folyamatban van. Sok változás van betervezve. A 
koncepció tartalmazza a főbb változásokat: Széchenyi terv, közcélú foglalkoztatás 
rendszerének átalakítása január 1-től, amelyről még kevés konkrétumot tudunk, 70 és 100 %-
os támogatás lesz. Változik a személyi jövedelemadó rendszere, a magánnyugdíjpénztári 
rendszer. 2011-től csökkentik az adófajtákat, megszűnik a vállalkozók kommunális adója, 
valamint az építmények utáni idegenforgalmi adó.  
A koncepció fő irányai: oktatási intézmények, Körjegyzőségi Hivatal működését biztosítani 
kell, cafeteria juttatás jövőre maximum bruttó 200 ezer forint lehet. Makád Közlekedésének 
Fejlesztése című nyertes pályázat lebonyolítása, önerő biztosítása. 
Hiteleket 2011-től el kell kezdeni törleszteni. 
Baski Gábor 
Van-e kérdés az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal kapcsolatban? 
 
 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 



    144/2010 (XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 

Makád Község Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési 
koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. Az alábbiak 
figyelembe vételével kell a 2011. évi költségvetési tervezetet 
előkészíteni: 
- A hatályos költségvetési törvényben foglaltak alapján kell a 

végleges tervezetet összeállítani: 
- A helyi adók tekintetében 

= az iparűzési adó  
= az építményadó  
= a kommunális   
    adót emelni. 

- A vízdíj tekintetében az előterjesztés szerint kell intézkedni. 
- A bérleti szerződéseknél 6 % emeléssel kell igazítani a bérleti 

díjnöveléseket. 
- Keresni kell a lehetőséget az önkormányzati bevételi források 

összetételének és mértékének növelésére, 
- A kötelező önkormányzati feladatokon túlmenően kiemelt 

figyelmet kell fordítani az 
= az igénybe vett hiteleknél a törlesztés határidőre történő 

teljesítésére, ilyen jellegű kötelezettségek tervezésére, 
= óvodaépítési, csatornaépítési beruházások végleges 

elszámolására, 
= az útépítési pályázati önerő tervezése, 
= a még elbírálás alatt levő pályázatok esetleges döntéshez 

igazodó tervezésére, ( Leader, EMVA ) 
= Az iskolában a normatíva feletti finanszírozási igény 

ismeretében meg kell vizsgálni a létszám racionalizálás 
végrehajtását a korábbi döntésnek megfelelően 

Felelős: Baski Gábor polgármester 
Stáhly-Zsideg István körjegyző 

Határid ő: 2011. február 15. 
 
 
         1/b.  Tájékoztató Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése I – III.  
                 negyedévi  helyzetéről 
                 Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítésére ismét átadom a szót Antal Máriának 
 
 
 
 



Antal Mária 
Az elmúlt ülésen már beszélt a testület a költségvetés helyzetéről. Az utolsó negyedévben a 
Hivatal nagy hangsúlyt fektetett az adókintlévőségek behajtására. A vízdíj kintlévőség is 
magas. A csatornázással kapcsolatos lakossági hozzájárulások behajtása sikeres volt.  
A csapadékvíz elszámolása lezárult, 5 millió forintos hitelt visszafizettük. Az óvoda projekt 
végelszámolása is folyamatban van. 
 
17:53 perckor megérkezik dr. Papp Botond Eörs képviselő. 
17: 57 perckor megérkezik Vidáné Wéber Adrienn képviselő. 
 
Száraz Ferenc 
Az önkormányzat hitele 30.688 ezer forint? 
 
Antal Mária 
A folyószámla hitel 11 millió forint. 
 
Száraz Ferenc 
Akkor is marad 6 millió forint, ha az óvoda végelszámolásából bejön 5 millió, ehhez még fel 
kell venni 50 millió forintot az útberuházás miatt. 
 
Baski Gábor 
Jövőre szigorú költségvetés kell. Lehet, hogy ez állásokba fog kerülni. Még 5-6 cég idehozta a 
székhelyét. Az utat mindenképpen meg kell csinálnunk. A következő célkitűzés pedig az lesz, 
hogy ebben a ciklusban törlesszük az összes hitelünket. 
 
A háromnegyed éves beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem érkezett. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
    145/2010 (XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
    

Makád község Képviselő-testülete Makád község 
Önkormányzat ¾ évi beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Baski Gábor polgármester, 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határid ő: azonnal 

 
 
 
 
 
 



2./ a./Előterjesztés Makád és  Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2011. évi     
          költségvetési koncepciójáról   
          Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Antal Mária 
A körjegyzőség 4 évvel ezelőtti megállapodás alapján jött létre. A megállapodás alapján 
2011-ben változatlan formában lesz tervezve, a jelenlegi létszámmal. A fejlesztési 
kiadásokhoz – mivel évek óta nincs megfelelően vezetve a tárgyi eszköz nyilvántartás – 
beírtunk egy szoftver vásárlást, valamint egy korszerűbb nyomtató megvásárlását. 
 
A Körjegyzőség háromnegyed éves beszámolójával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 
érkezett. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
    146/2010 (XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
    

Makád Község Képviselő-testülete Makád és Lórév Község 
Körjegyzőségi Hivatalának 2011. évi költségvetési koncepcióját az 
előterjesztés szerint elfogadja  
Felelős: Baski Gábor polgármester, 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határid ő: azonnal 

 
2./b./Előterjesztés Makád és  Lórév Község Körjegyzőségi hivatala 2010. évi  

  költségvetése  I – III. negyedévi helyzetéről  
  Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 

Az írásos előterjesztéssel és a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem 
érkezett. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
    147/2010 (XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
    

Makád község Képviselő-testülete Makád és Lórév község 
Körjegyzőségi Hivatalának ¾ évi beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Baski Gábor polgármester, 
   Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határid ő: azonnal 

 
  



 
3./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetése módosítására  
     Előadó: Baski Gábor  polgármester 
 
Antal Mária 
A költségvetés módosítására az I. félévi beszámoló óta kapott pótelőirányzatok, valamint 
kötelezettségvállalások átvezetése miatt van szükség. 
 
A Képviselő-testület 7 fő képviselő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

MAKÁD  KÖZSÉG  KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2010. (XII. 13) számú rendelete 
a 2010. évi költségvetésről szóló  

2/2010. (II.23.) számú  rendelet módosítására 
 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
    
4./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervére 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Az előterjesztésben megjelölt időpontok mindenkinek megfelelőek? 
 
A Képviselő-testület rövid vita után 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
    148/2010 (XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező 2011. évi üléstervet jóváhagyja. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határid ő: folyamatos 

  5./ Előterjesztés helyi adók módosítására 
       Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Stáhly-Zsideg István 
A koncepció tárgyalása során már kiderült, hogy 2011-ben jelentősen csökkennek a 
normatívák. Az adó mértékeknél véleményem szerint ezt is figyelembe kellene venni. 
 
Dosztály László 
A kommunális adónál 5.000,- Ft/év-et javasol, az építményadónál 800 Ft/m2-t. 
 



A Képviselő-testület rövid vita után 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2010 (XII. 13.) sz. rendelete 

a helyi adókról szóló 8/2003 (VI. 26.) Kt. sz. rendelet módosításáról 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
  6./ Előterjesztés vízdíj módosítására 
        Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Száraz Ferenc 
Minimum 5 %-os emelést javasol, mivel a tolózárak a jövőben máshol is tönkre mehetnek, 
ami sok pénzbe fog kerülni. A vízdíj pedig évek óta nem tartalmaz amortizációs költséget. 
 
Baski Gábor 
Igen előfordulhat. Ha marad tartalék abból lehet korszerűsíteni a hálózatot. 
 
Dr. Papp Botond 
7 %-os emelést javasol. 
 
A Képviselő-testület dr. Papp Botond javaslatát 7 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2010 (XII. 13.) sz. rendelete 

Makád Község közigazgatási területén alkalmazandó vízdíj megállapításáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 

   7./ Előterjesztés hulladékszállítási díj módosítására 
   8./ Előterjesztés kommunális szennyvízcsatorna díj módosítására 
        Előadó: Baski Gábor polgármester    

 
Baski Gábor 
A szolgáltatók megküldték a javaslataikat. A Bio Pannónia 5 %-os szemétdíj emelést, a Keve-
Víz Kft. 3 %-os szennyvízdíj emelést javasol. 
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotta: 
 



Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
12/2010 ( XII.13. ) számú rendelete 

a köztisztaságról szóló 
a 10/2003.( X.7.) számú rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
  9./Előterjesztés a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás   
      elnökhelyettesének  megválasztásáról 
      Előadó: Baski Gábor  polgármester 
 
 
Baski Gábor 
A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás Tanácsa döntött a Társulás  
elnökhelyettesének  személyéről: Szadai Józsefet, Ráckeve Város Polgármesterét választotta. 
A tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértésükről határozatot kell hozniuk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
    149/2010 (XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége 
Önkormányzati Beruházási Társulás Társulási Tanácsa által helyettes 
elnöknek megválasztott Szadai József Ráckeve Város 
polgármestere személyével  egyetért. Felhatalmazza Baski Gábor 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határid ő: január 31. 

 
 
   10./ Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásból történő  
          kilépés kérdésének megvitatására 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
   
Baski Gábor 
A CSÖSZ-ben kialakult egy úgymond Észak-Dél ellentét. A nagy önkormányzatok nem 
igazán partnerek. Kiskunlacházán volt egy értekezlet, ahol arról a lehetőségről volt szó, hogy 
esetleg a déli települések kilépnének ebből a Kistérségi Társulásból és egy másikat hoznának 
létre. Egyenlőre még csak a lehetőségeinket vizsgálnánk meg. 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
  
    150/2010 (XII. 13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                    Makád Község Képviselő-testülete - Apaj Község, 
                                                               Áporka Község, Dömsöd Nagyközség, Kiskunlacháza  
                                                               Nagyközség, Lórév Község, Ráckeve Város,  
                                                               Szigetbecse Község, Szigetcsép Község,  
                                                               Szigetszentmárton Község, Szigetújfalu Község  
                                                               Képviselő-testületeivel közösen – kezdeményezi a    
                                                               Csepel-sziget és Környéke Többcélú Kistérségi  
                                                               Társulásból történő  kilépés kérdésének megvitatását. 
                                                               Felelős: Baski Gábor polgármester, 
                                                                             Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                               Határidő: 2011. február 28.   
 
 
11./ Előterjesztés a Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, befogadó tó revitalizációja 
       c. projekt jó teljesítési garanciája felszabadítására 
         Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                                                151/2010.(XII.13.) számú h a t á r o z a t: 
                                                Makád Község Képviselő-testülete, a közte és a MÉLY-VÍZ- 
                                                BAU Kft között, 2009. augusztus 9-én létrejött vállalkozási  
                                                szerződésben rögzített bankgarancia 2010. december 16-i  
                                                hatállyal történő felszabadításához hozzájárul, amennyiben a  
                                                2010. december 15-i garanciális bejárás sikeres lesz. 
                                                Felelős: Baski Gábor polgármester, 
                                                              Stáhly-Zsideg István körjegyző 
                                                Határid ő: 2010. december 16.     
 
 
 
 
12.b/  Előterejesztés Makád Község belterületi közútjainak burkolat felújítása című  
           projekt fel nem használt állami támogatásáról történő lemondásra 
           Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



                                                           152/2010 (XII.13.) számú h a t á r o z a t : 
                                                           Makád Község Képviselő-testülete a Makád község  
                                                           belterületi közútjainak burkolat felújítása című projekt  
                                                           130010509U számú Támogatási szerződése szerint a  
                                                           felújítás során – a közbeszerzési eljárás során elért  
                                                           alacsonyabb vállalási ár miatt –  fel nem használt  
                                                          120.000.-Ft állami támogatásról ezennel lemond. 

Felelős: Baski Gábor polgármester, 
              Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határid ő: december 15. 
 
 
 

Baski Gábor 
Felolvassa Németh Jenő levelét, melyben megköszöni, hogy édesanyját és elhunyt édesapját 
Makád Község Díszpolgárává választotta a település vezetősége. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, így Baski Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 

 


