Jegyzőkönyv
Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott
Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által
tartott közös ülésről.
Jelen vannak: Baski Gábor Makád község polgármestere,
Dosztály László Makád község alpolgármestere,
Baski Mária; Márkus László; Vidáné Wéber Adrienn; dr. Papp Botond makádi
képviselők.
Magasitz Lajos Szigetbecse község polgármestere,
Bogdán József Szigetbecse község alpolgármestere,
Fejesné Schwarcz Erzsébet; Katona József; Takács András szigetbecsei képviselők.
Tanácskozási joggal részt vett: Jancsó Emőke Makád-Lórév körjegyzője
Katona Éva Szigetbecse község jegyzője
Stáhly-Zsideg István Címzetes Főjegyző
Raffay Béla Iskolaigazgató
Jónakné Riemer Judit gazdasági vezető
Soós Sándorné Szigetbecse - pénzügyi főelőadója
Antal Mária Makád – pénzügyi főtanácsosa
Bodó Jánosné Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Igazoltan távol: dr. Csernyi Zsuzsanna és Riedl Béla szigetbecsei képviselők,
Száraz Ferenc makádi képviselő.
Jegyzőkönyvvezető: Szabó Anikó
Baski Gábor Makád község polgármestere köszönti az ülés résztvevőit, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen van, így az határozatképes.
A polgármester javaslatot tesz Makád részéről a jegyzőkönyv hitelesítőkre:
- Márkus László képviselő és Dosztály László alpolgármester személyére.
A makádi képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Baski Gábor Makád Község polgármestere javaslatot tesz a közös testületi ülés napirendi pontjára.
Baski Gábor Makád Község polgármestere átadja a szót Magasitz Lajos Szigetbecse Község
polgármesterének.
Magasitz Lajos köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 fős szigetbecsei képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az határozatképes.
A polgármester Szigetbecse részéről jegyzőkönyv hitelesítőinek Bogdán József alpolgármestert és
Fejesné Schwarcz Erzsébet képviselőt javasolja.
A szigetbecsei képviselő-testület a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
Magasitz Lajos Szigetbecse Község polgármestere javaslatot tesz a közös napirendi pontokra.
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1.) Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és
Iskolája 2011. évi költségvetésének zárszámadása.
Előadók: Raffay Béla intézmény vezető
Jónakné Riemer Judit gazdasági vezető
A makádi és a szigetbecsei képviselő-testületek
elfogadták.

a javasolt napirendi pontot egyhangúlag

1.) napirend:
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás 2011. évi
költségvetésének zárszámadása.
Magasitz Lajos:
Az elmúlt évek gyakorlata alapján javaslom, hogy most is a megszokott sorrendben tárgyaljuk a
napirendi pontot, és külön- külön hozzuk meg a határozatokat.
Elsőként tárgyaljuk meg a szigetbecsei iskola és óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadását.
Másodszor tárgyaljuk a makádi iskoláét és óvodáét, majd legvégül a társulásét.
Mivel ez a napirendi pont az iskoláról, óvodáról szól, átadom a szót Raffay Béla igazgató úrnak.
Raffay Béla: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai közös testületi ülésünkön megjelent.
Az írásos anyagot minden szigetbecsei és makádi testületi tag megkapta.
Miután a testületek az anyagot már átnézték, javaslom, hogy most csupán a főbb számokat nézzük
meg.
Általános Iskola Szigetbecse
- személyi kiadás mindösszesen 63.100.453 Ft
- dologi kiadás mindösszesen 24.925.900 Ft
- beruházási kiadás mindösszesen 154.000 Ft
Kiadás mindösszesen: 88.180.353 Ft
Saját bevétel: 6.824.289 Ft
Finanszírozás: 83.044.186 Ft

teljesítés: 98,08 %
teljesítés: 98,22 %
teljesítés: 102,67 %
teljesítés: 98,13 %
teljesítés: 100,05 %
teljesítés: 100 %

Tóparti Óvoda Szigetbecse
- személyi kiadás mindösszesen 21.517.763 Ft
- dologi kiadás mindösszesen 7.963.092 Ft
Kiadás mindösszesen: 29.480.855 Ft
Saját bevétel: 2.939.468 Ft
Finanszírozás: 26.973.024 Ft

teljesítés: 99,95 %
teljesítés: 94,98 %
teljesítés: 98,56 %
teljesítés: 99,98 %
teljesítés: 100 %

Magasitz Lajos: Ezek a számok nem ismeretlenek előttünk, sok egyeztetés alapján születtek meg
a 2011. évi gazdálkodás során.
Megköszönöm az iskola és az óvoda minden dolgozójának, vezetőjének, hogy a költségvetési
nehézségek ellenére ilyen jó gazdálkodást folytattak.
Kérem, akinek van ezekkel a számokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele, az tegye fel.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Szigetbecse Község képviselő-testülete a szigetbecsei iskola és óvoda 2011. évi költségvetésének
zárszámadását megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg a következő határozatát:
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28/2012. (IV. 23.) számú határozat:
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola és a
Tóparti Óvoda tagintézmények 2011. évi költségvetési beszámolóját elfogadja és
rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.
Felelős: Magasitz Lajos polgármester
Határidő: 2012. április 30.
Baski Gábor: Megkérem Raffay Béla igazgató urat, hogy Szigetbecséhez hasonlóan, a makádi
iskola és óvoda 2011. évi költségvetési beszámolóját is ismertesse a testülettel.
Raffay Béla: Szigetbecséhez hasonlóan itt is a kiemelkedő számokat olvasom fel, akinek a
számokkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, azt kérem tegye fel.
Makád Thúry József Általános Iskola:
- személyi kiadás mindösszesen 44.685.813 Ft
- dologi kiadás mindösszesen 8.483.373 Ft
Kiadás mindösszesen: 53.169.186 Ft
Saját bevétel: 2.630.735 Ft
Finanszírozás: 51.861.660 Ft

teljesítés: 97,81 %
teljesítés: 91,84 %
teljesítés: 96,81 %
teljesítés: 85,97 %
teljesítés: 100 %

Makád Hóvirág Óvoda
- személyi kiadás mindösszesen 15.294.152 Ft
- dologi kiadás mindösszesen 3.838.926 Ft
Kiadás mindösszesen: 19.133.078 Ft
Saját bevétel: 1.083.155 Ft
Finanszírozás: 18.491.680 Ft

teljesítés: 97,19 %
teljesítés: 99,27 %
teljesítés: 97,6 %
teljesítés: 97,41 %
teljesítés: 100 %

Baski Gábor: Köszönjük Raffay Béla igazgató úrnak a beszámolóját.
Megkérdezem a makádi képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés,
hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Makád Község képviselő-testülete a Thúry József Általános Iskola és a makádi Hóvirág Óvoda
2011. évi költségvetésének zárszámadását megtárgyalta és egyhangúlag hozta meg a következő
határozatát:
21/2012. (IV. 23.) számú határozat:
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Thúry József Általános
Iskola és a Hóvirág Óvoda tagintézmények 2011. évi költségvetési beszámolóját
elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 30.
Magasitz Lajos: A mai testületi ülésünknek eljutottunk ahhoz a pontjához, amikor a társulás
2011. évi költségvetési beszámolóját tárgyaljuk.
Megkérem Raffay Béla igazgató urat, hogy az előzőekhez hasonlóan a társulásról készített
beszámolót ismertesse a testületekkel.
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Raffay Béla:
Társulás
- személyi kiadás mindösszesen 12.006.771 Ft
- dologi kiadás mindösszesen 4.668.934 Ft
Kiadás mindösszesen 16.675.705 Ft
Saját bevétel: 8.673 Ft
Finanszírozás: 17.296.318 Ft

teljesítés: 95,86 %
teljesítés: 97,55 %
teljesítés: 96,33 %
teljesítés: 57,82 %
teljesítés: 100 %

Magasitz Lajos: Mindkét testületet megkérdezem, hogy a társulási zárszámadással kapcsolatban
van-e kérdés, kiegészítés?
Amennyiben nincs megkérem a testületeket hozzák meg határozataikat:
A képviselő-testületek a napirendi pontot megtárgyalták és egyhangúlag hozták meg határozataikat:
29/2012. (IV. 23.) számú határozat:
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád
Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és Iskolája
2011. évi költségvetési beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak
tartják.
Felelős: Magasitz Lajos polgármester
Határidő: 2012. április 30.
22/2012. (IV. 23.) számú határozat:
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád Közös
Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Óvodája és Iskolája 2011.
évi költségvetési beszámolóját elfogadja és rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2012. április 30.
Magasitz Lajos: Ezen a napirendi ponton belül már csak a 2011. évi pénzmaradványt kell
megtárgyalnunk.
Megkérem Raffay Béla igazgató urat, hogy folytassa a beszámoló ismertetését.
Raffay Béla: A 2011. évi pénzmaradványról készített írásos anyagot is megkapták a testületi
tagok.
A 2011. évi pénzmaradvány megosztása a tagintézmények között a következőképpen alakultak:
Szigetbecse iskola
- Helyesbített pénzmaradvány: 1.688.122 F- Kötelezettséggel terhelt rész: 461.438 Ft
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 1.226.684 Ft
Szigetbecse óvoda
- Helyesbített pénzmaradvány: 431.637 Ft
- Kötelezettséggel terhelt rész: 73.188 Ft
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 358.449 Ft
Makád iskola
- Helyesbített pénzmaradvány: 1.323.209 Ft
- Kötelezettséggel terhelt rész:
17.004 Ft
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 1.306.205 Ft
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Makád óvoda
- Helyesbített pénzmaradvány: 441.757 Ft
- Kötelezettséggel terhelt rész: -- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 441.757 Ft
Társulás
- Helyesbített pénzmaradvány: 629.286 Ft
- Kötelezettséggel terhelt rész: 115.900 Ft
- Kötelezettséggel nem terhelt rész: 513.386 Ft - ebből Szigetbecse 68%-a 349.102 Ft
Makád 32%-a 164.284 Ft
Baski Gábor: Köszönjük szépen igazgató úrnak ezt a részletes tájékoztatást a 2011. évi
pénzmaradványról.
Megkérdem mindkét képviselő-testületet, hogy van-e kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, javaslom, hogy az elhangzott kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványokat
az intézmény az önkormányzatok költségvetési szálájára 2012. május 15.-ig utalja vissza.
A képviselő-testületek az elhangzott javaslattal egyetértettek. Ennek alapján egyhangúlag hozták
meg a következő határozatokat:
30/2012. (IV. 23.) számú határozat:
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Általános Iskola, a Tóparti Óvoda tagintézmények és a Társulás – Szigetbecsére
eső részének - 2011. évi kötelezettséggel nem terhelt 1.934.235 Ft
pénzmaradványát Szigetbecse Község Önkormányzat költségvetési számlájára
utalják vissza.
Felelős: Magasitz Lajos polgármester
Határidő: 2012. május 15.
23/2012. (IV. 23.) számú határozat:
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Thúry
József Általános Iskola, a makádi Hóvirág Óvoda tagintézmények és a Társulás
– Makádra eső részének - 2011. évi kötelezettséggel nem terhelt 1.912.246 Ft
pénzmaradványát Makád Község Önkormányzat költségvetési számlájára utalják
vissza.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2012. május 15.
Raffay Béla: Szeretném megköszönni a Társulásban dolgozó kollegáknak az egész évben végzett
munkájukat. Nagyban hozzájárultak ők is ahhoz, hogy ez a költségvetés, gazdálkodás így álljon
össze és így valósulhasson meg.
Mind a két képviselő-testületnek köszönetet mondok az intézménnyel szembeni hozzáállásuk miatt.
Külön köszönetet mondok azért is, hogy a szűkös költségvetés ellenére minden támogatást
megadnak a színvonalas oktatás és nevelés érdekében.
Magasitz Lajos: Én is szeretném megköszönni igazgató úrnak és munkatársainak ezt a valóban
takarékos gazdálkodást és köszönöm Makád polgármesterének, körjegyzőjének, képviselőtestületének az egész éves korrekt, eredményes együttműködést.
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