
J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: a szigetbecsei Petőfi Sándor Művelődési Házban a 2012. december 11-én tartott Lórév   
               Község Képviselő-testülete, Makád Község Képviselő-testülete és Szigetbecse Község   
               Képviselő-testülete által tartott együttes ülésről. 
 
Jelen vannak: Magasitz Lajos  Szigetbecse község polgármestere, 
                         Bogdán József Szigetbecse község alpolgármestere, 
                         Fejesné Schwarcz Erzsébet; Katona József; Riedl Béla; dr. Csernyi Zsuzsanna;  
                         Takács András szigetbecsei  képviselők. 
 
                         Baski Gábor  Makád község polgármestere, 
                         Dosztály László Makád község alpolgármestere, 
                         Baski Mária; Márkus László; Száraz Ferenc; Vidáné Wéber Adrienn makádi  
                         képviselők. 
                        
                         Alexov Lyubomir Lórév község polgármestere, 
                         Vidák Zsigmond Lórév község alpolgármestere, 
                         Alexov Milán; Bogdán Zsigmond; Vásárhelyi Lajos lórévi képviselők. 
 
Tanácskozási joggal részt vett:   
                        Jancsó Emőke Makád-Lórév Körjegyzője 
                        Katona Éva Szigetbecse Község Jegyzője 
                        Raffay Béla intézményvezető 
                        Bodó Jánosné Szigetbecse Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                        Lerner Mária Szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                                                
Igazoltan távol:  dr. Papp Botond makádi képviselő.                             
 
Jegyzőkönyvvezető:  Szabó Anikó 
 
Magasitz Lajos Szigetbecse község polgármestere köszönti az ülés résztvevőit, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő jelen van, így az határozatképes. 
A polgármester javaslatot tesz Szigetbecse részéről a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 
- Takács András és Riedl Béla képviselők személyére. 
A szigetbecsei képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Baski Gábor Makád község polgármestere is köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő jelen van, így az határozatképes. 
A polgármester javaslatot tesz Makád részéről a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 
- Vidáné Wéber Adrienn képviselő és Dosztály László alpolgármester személyére. 
A makádi képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Alexov Lyubomír Lórév község polgármestere szintén köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, 
hogy az 5 fős testületből 5 fő jelen van, így az határozatképes. 
A jegyzőkönyvet a polgármester egy személyben írja alá. 
 
Magasitz Lajos Szigetbecse Község polgármestere javaslatot tesz az együttes testületi ülés 
napirendi pontjaira. 
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1.) Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 
jóváhagyása. (írásos anyag mellékelve) 

     Előterjesztő: Magasitz Lajos polgármester, Baski Gábor polgármester, Alexov Lyubomir 
polgármester 

 
2.) A Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása. (írásos anyag mellékelve) 
     Előterjesztő: Magasitz Lajos polgármester, Baski Gábor polgármester, Alexov Lyubomir 

polgármester 
 
3.) Szigetbecse Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint Makád és Lórév 

Község Körjegyzőségi Hivatalának megszüntetése.  
      Előterjesztő: Magasitz Lajos polgármester, Baski Gábor polgármester, Alexov Lyubomir 

polgármester 
 
4.) a.) SZMKIKIFT Társulás Megállapodásának módosítása / elfogadása. 
      b.) SZMKIKIFT Óvoda és Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. (írásos anyag 

mellékelve) 
      Előterjesztő: Magasitz Lajos polgármester 
 
A lórévi, a makádi és a szigetbecsei képviselő-testületek a javaslatokat egyhangúlag elfogadták. 
 
 
1.) napirend: 
Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás jóváhagyása. 
Magasitz Lajos:   Mind a három önkormányzat képviselő-testülete megkapta az előterjesztést, 
valamint a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 
tervezetet. Mint bizonyára emlékszik mindenki előbb 2012. március 6-án a három testület 
képviselői Makádon összeültünk és előzetesen megegyeztünk abban, hogy a három település fog 
közös önkormányzatot létrehozni. 
Majd október 9-én, hárman polgármesterek ismét összeültünk Lóréven, hogy megbeszéljük, hogy a  
közös önkormányzati hivatal székhelye Szigetbecsén lesz, a jegyző Jancsó Emőke jelenlegi  Makád 
Lórév körjegyzője lesz, az aljegyző pedig Katona Éva Szigetbecse Község jelenlegi jegyzője. A 
célunk az, hogy 2013. január 1-vel a közös Hivatal felálljon és működjön. 
 
Felteszem a kérdést közösen mind a három testületnek, hogy az előterjesztésben leírtakkal 
kapcsolatban, vagy a Megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 
 
Amennyiben nincs megkérem a képviselő-testületeket, hogy szavazzanak. 
 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és 
egyhangúlag hozta meg a következő határozatát: 
 
 
 

141/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-
ában foglaltakra - a Ráckevei járáson belül  Makád és Lórév Községek 
Önkormányzataival kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni 2013. január 1. 
napjától. Ennek érdekében 2013. január 1-i hatályba lépéssel a mellékletet képező 
megállapodást jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alapító okirat és a megszüntető okirat 
elkészítésére, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzata elkészítésére. 
Felelős: Magasitz Lajos polgármester, 
              Katona Éva jegyző 
Határidő: Folyamatos. 

 
 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 

109/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ában 
foglaltakra - a Ráckevei járáson belül  Szigetbecse és Lórév Községek 
Önkormányzataival kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni 2013. január 1. 
napjától. Ennek érdekében 2013. január 1-i hatályba lépéssel a mellékletet képező 
megállapodást jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alapító okirat és a megszüntető okirat 
elkészítésére, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzata elkészítésére. 
Felelős: Baski Gábor polgármester, 
              Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: Folyamatos. 

 
 
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 

70/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ában 
foglaltakra - a Ráckevei járáson belül  Makád és Szigetbecse Községek 
Önkormányzataival kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni 2013. január 1. 
napjától. Ennek érdekében 2013. január 1-i hatályba lépéssel a mellékletet képező 
megállapodást jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alapító okirat és a megszüntető okirat 
elkészítésére, továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzata elkészítésére. 
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester, 
              Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: Folyamatos. 

 
 
 

-  M e g á l l a p o d á s   a l á í r á s a  - 
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2.) napirend: 
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadása. 
Magasitz Lajos:  A napirendi ponttal kapcsolatban készített előterjesztést is megkapták a 
képviselő-testületek tagjai.  
Kérem a testületeket, ha van kérdésük a leírtakkal kapcsolatban, akkor tegyék fel. 
Amennyiben nincs, ismételten megkérem a testületeket, hogy külön-külön szavazzanak és hozzák 
meg határozataikat. Az Államkincstárnak minél előbb el kell küldeni az okiratokat, annak 
érdekében, hogy a bejegyzés megtörténhessen, és 2013. január 1-vel a működés megindulhasson.  
 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és 
egyhangúlag hozta meg a következő határozatát: 
 

142/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-
ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 8. §-ában 
foglaltakra, úgy határoz, hogy 2013. január 1. napjától Lórév és Makád Községek 
Önkormányzataival Közös Önkormányzati Hivatalt, mint költségvetési szervet 
hoz létre, melynek Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, valamint az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, 
hogy amennyiben formai vagy csekély mértékű tartalmi módosítása válik 
szükségessé a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás során az alapító okiratnak, 
a módosításokat vezesse át, az egyéb szükséges intézkedéseket e határozat alapján 
tegye meg, a módosított okiratot írja alá.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntés alapján a törzskönyvi nyilvántartásba vételről 
haladéktalanul gondoskodjon.  
Felelős: Magasitz Lajos polgármester, 
              Katona Éva jegyző 
Határidő: Azonnal 

 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 

110/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-
ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 8. §-ában 
foglaltakra, úgy határoz, hogy 2013. január 1. napjától Lórév és Szigetbecse 
Községek Önkormányzataival Közös Önkormányzati Hivatalt, mint költségvetési 
szervet hoz létre, melynek Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, valamint az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, 
hogy amennyiben formai vagy csekély mértékű tartalmi módosítása válik 
szükségessé a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás során az alapító okiratnak, 
a módosításokat vezesse át, az egyéb szükséges intézkedéseket e határozat alapján 
tegye meg, a módosított okiratot írja alá.  
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Felkéri a jegyzőt, hogy a döntés alapján a törzskönyvi nyilvántartásba vételről 
haladéktalanul gondoskodjon.  
Felelős: Baski Gábor polgármester, 
              Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: Azonnal 

 
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 
 

71/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-
ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 8. §-ában 
foglaltakra, úgy határoz, hogy 2013. január 1. napjától Szigetbecse és Makád 
Községek Önkormányzataival Közös Önkormányzati Hivatalt, mint költségvetési 
szervet hoz létre, melynek Alapító Okiratát jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, valamint az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, 
hogy amennyiben formai vagy csekély mértékű tartalmi módosítása válik 
szükségessé a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás során az alapító okiratnak, 
a módosításokat vezesse át, az egyéb szükséges intézkedéseket e határozat alapján 
tegye meg, a módosított okiratot írja alá.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntés alapján a törzskönyvi nyilvántartásba vételről 
haladéktalanul gondoskodjon.  
Felelős: Magasitz Lajos polgármester, 
              Katona Éva jegyző 
Határidő: Azonnal 

 
 
3.) napirend: 
Szigetbecse Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint Makád és Lórév 
Község Körjegyzőségi Hivatalának megszüntetése.  
Magasitz Lajos:   Szigetbecse Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszűntetésével 
kapcsolatban  az  írásos anyagot a szigetbecsei képviselő-testület tagjai  megkapták. Átadom a szót 
Katona Éva Jegyző Asszonynak. 
 
Katona Éva:  A Megszüntető okirat lényegében azt tartalmazza, hogy megszűnik a Szigetbecse 
Polgármesteri Hivatal. A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a Szigetbecsei Közös 
Önkormányzati Hivatal lesz. 
A szigetbecsei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottakat az átalakulás munkajogilag érinti, őket 
a jogutód Közös Önkormányzati Hivatal tovább foglalkoztatja. 
 
Baski Gábor:   Megkérem Jancsó Emőke körjegyzőnket, hogy Ő is mondjon néhány szót a Makád 
és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalának megszüntetéséről. 
 
Jancsó Emőke:   Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala Intézményt jogutóddal, 
összeolvadással 2012. december 31. napjával szintén javaslom megszünteti.   
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalánál foglalkoztatottakat az átalakulás munkajogilag 
érinti, őket is a jogutód Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal tovább foglalkoztatja. 
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Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és 
egyhangúlag hozta meg a következő határozatát: 
 
 

143/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított 
Szigetbecse Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Intézményt 
jogutóddal, összeolvadással 2012. december 31. napjával megszünteti.   
A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a Szigetbecsei Közös 
Önkormányzati Hivatal lesz. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntés alapján a megszüntetett 
költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való töröltetéséről haladéktalanul 
gondoskodjon.  
Szigetbecse Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatottakat 
az átalakulás munkajogilag érinti, őket a jogutód Szigetbecsei Közös 
Önkormányzati Hivatal tovább foglalkoztatja. 
A képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy az intézménynél 
foglalkoztatott dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Magasitz Lajos polgármester, 
              Katona Éva jegyző 
Határidő: Azonnal. 

 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 

111/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított Makád és 
Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala Intézményt jogutóddal, összeolvadással 
2012. december 31. napjával megszünteti.   
A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a Szigetbecsei Közös 
Önkormányzati Hivatal lesz. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntés alapján a megszüntetett 
költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való töröltetéséről haladéktalanul 
gondoskodjon.  
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalánál foglalkoztatottakat az 
átalakulás munkajogilag érinti, őket a jogutód Szigetbecsei Közös Önkormányzati 
Hivatal tovább foglalkoztatja. 
A képviselő-testület felkéri továbbá a körjegyzőt, hogy az intézménynél 
foglalkoztatott dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Baski Gábor polgármester, 
              Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: Azonnal. 

 
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 

72/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
Lórév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított Makád és 
Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala Intézményt jogutóddal, összeolvadással 
2012. december 31. napjával megszünteti.   
A megszüntetett költségvetési szerv jogutódja a Szigetbecsei Közös 
Önkormányzati Hivatal lesz. 
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A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntés alapján a megszüntetett 
költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való töröltetéséről haladéktalanul 
gondoskodjon.  
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalánál foglalkoztatottakat az 
átalakulás munkajogilag érinti, őket a jogutód Szigetbecsei Közös Önkormányzati 
Hivatal tovább foglalkoztatja. 
A képviselő-testület felkéri továbbá a jegyzőt, hogy az intézménynél 
foglalkoztatott dolgozókkal kapcsolatos munkaügyi intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Alexov Lyubomir polgármester, 
              Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: Azonnal. 

 
 
 
4.) napirend: 
a.) SZMKIKIFT Társulási Megállapodás módosítása / elfogadása. 
Magasitz Lajos:   Ez a napirendi pont most Lórév Községet nem érinti.  Szigetbecse és Makád 
községek Képviselő-testületei úgy döntöttek, hogy társulási formában marad a két óvoda. Minden a 
mellett szól, hogy most ne változtassunk. A következő félévben a testületek átértékelhetik a mostani 
döntést és újra eldönthetik, hogy marad a Társulás, vagy szétválnak az intézmények.  
 
Jancsó Emőke:   Az 1999. júniusában létrehozott  Szigetbecse-Makád Közös  Igazgatású 
Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulásból kikerülnek az iskolák, és csak az óvodák maradnak, 
ezért szükséges az 1999. évben létrehozott Társulási Megállapodást módosítani. 
A Megállapodás tervezetet a testületek tagjai megkapták. 
 
A jelenlegi intézményvezető átkerül a Tankerülethez, ezért a társult felek megállapodnak, hogy a 
társulás intézményvezetője 2013. január 1-től a szigetbecsei Tóparti Óvoda Tagintézmény vezetője 
lesz, jelen társulási megállapodás felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2013. június 30-ig. 
 
Magasitz Lajos:  Amennyiben a képviselő-testületek elfogadják a Társulási Megállapodás 
tervezetben leírtakat, kérem szavazzanak. 
 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és 
egyhangúlag hozta meg a következő határozatát: 
 
 

144/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
1. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetbecse-
Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodását - Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértése 
mellett - a határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az alapító okirat módosításának 
elkészítésére. 
Felelős: Magasitz Lajos polgármester 
              Katona Éva jegyző 
Határidő: Azonnal. 
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Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 

 
112/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 

1. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád 
Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás Társulási 
Megállapodását határozat mellékletének megfelelően jóváhagyja. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
3. A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt az alapító okirat módosításának 
elkészítésére. 
Felelős:  Baski Gábor  polgármester 
               Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: Azonnal. 

 
 
b.) SZMKIKIFT Óvoda és Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 
Magasitz Lajos:   A Társulási Megállapodás módosításához szorosan kapcsolódik az Intézményi 
Alapító Okirat módosítása. 
 
Katona Éva:   Az Intézményi Alapító Okirat (módosítás), valamint az Intézményi Alapító Okirat 
(módosításokkal egységes szerkezetben) írásos anyagot Szigetbecse Község és Makád Község 
Képviselő-testületek tagjai megkapták. 
Ha van kérdés, vagy észrevétel kérem jelezzék. 
 
Magasitz Lajos:   Amennyiben nincs kérdés, sem észrevétel az Intézményi Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatban, megkérem a testületeket hozzák meg határozataikat. 
 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és 
egyhangúlag hozta meg a következő határozatát: 
 
 

145/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
1. Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZMKIKIFT 
Óvodája és Általános Iskolája Alapító Okiratának módosítását, valamint az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot - Makád Község Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetértése mellett - a határozat mellékleteinek megfelelően jóváhagyja. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, 
valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá a 
polgármestert arra, hogy amennyiben formai vagy csekély mértékű tartalmi 
módosítása válik szükségessé a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás során az 
alapító okiratnak, a módosításokat vezesse át, az egyéb szükséges intézkedéseket 
e határozat alapján tegye meg, a módosított okiratot írja alá.  
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a döntés alapján a törzskönyvi nyilvántartásba vételről 
haladéktalanul gondoskodjon.  
Felelős: Magasitz Lajos polgármester 
              Katona Éva jegyző 
Határidő: Azonnal. 

 
 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
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113/2012. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat 
1. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZMKIKIFT Óvodája 
és Általános Iskolája Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes 
szerkezetű Alapító Okiratot a határozat mellékleteinek megfelelően jóváhagyja. 
2. A képviselő-testület a Társulási megállapodásban foglaltak alapján 
felhatalmazza Szigetbecse polgármesterét az Alapító Okirat aláírására, valamint 
az egyéb szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá a 
polgármestert arra, hogy amennyiben formai vagy csekély mértékű tartalmi 
módosítása válik szükségessé a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás során az 
alapító okiratnak, a módosításokat vezesse át, az egyéb szükséges intézkedéseket 
e határozat alapján tegye meg, a módosított okiratot írja alá.  
3. Felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről haladéktalanul tájékoztassa Szigetbecse 
Község polgármesterét és jegyzőjét.  
Felelős: Baski Gábor polgármester 
              Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: Azonnal. 

 
5.) napirend: 
A Köznevelési Intézmény átadás-átvétele. 
Katona Éva:  A holnapi nap folyamán kerül sor Szigetbecse vonatkozásában, illetve a Társulás 
vonatkozásában a Szigetbecse Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
között létrejövő – a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény 
átadás-átvételéről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, és a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló - Megállapodás aláírására. 
Mivel társulási formában működik az oktatási intézmény a képviselő-testületeknek határozatban kell 
felhatalmazni a gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a Megállapodást írja alá. 
 
Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és 
egyhangúlag hozta meg a következő határozatát: 
 

146/2012. (XII. 11.) számú határozat 
Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Makád Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésével – felhatalmazza a 
polgármestert a Szigetbecse Község Önkormányzat (mint gesztor önkormányzat) 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejövő - a köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételéről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról szóló - Megállapodás aláírására. 
Felelős: Magasitz Lajos polgármester 
Határidő: 2012. december 12. 

 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot megtárgyalta és egyhangúlag 
hozta meg a következő határozatát: 
 
 
 

114/2012. (XII. 11.) számú határozat 
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Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – felhatalmazza a 
Polgármestert Makád Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ között létrejövő - a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről szóló megállapodás aláírására. 
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