
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2013.  január 14-i  üléséről Szigetbecsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén 

 
Jelen vannak: 
 
   Baski Gábor   polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 

   Márkus László   képviselő 
 Száraz Ferenc   képviselő 
 Vidáné Wéber Adrienn képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Jancsó Emőke   jegyző 
 
   
 
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen van, így az 
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Dosztály Lászlóra és Vidáné 
Wéber Adriennre. 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.  
 
A javaslattal a képviselő-testület e g y h a n g ú l a g   egyetértett és az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
N_A_P_I_R_E_N_D 
 
1./ Előterjesztés a 2013. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül  
     helyezésére 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
2./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ   
     között létrejövő – Vagyonkezelési Szerződés aláírására. 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
3./ Előterjesztés a Makád 2126/4 és 2126/5 hrsz-ú ingatlanok  értékbecslésének  megrendelésére  
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
, 

4./ Előterjesztés a SZMKIKIFT Óvodája Intézményvezetőjének kinevezésére, illetményének  
     megállapítására – zárt ülés 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1./ Előterjesztés a 2013. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapításáról szóló rendelet hatályon  
      kívül helyezésére 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor polgármester átadja a szót az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítésére Jancsó Emőke 
jegyzőnek. 
 
Jancsó Emőke: A Képviselő-testület 2012. november 29.-i ülésén megalkotta a 15/2012 számú 
önkormányzati rendeletét a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 11/2012 (IV. 27.) számú rendelet módosításáról, melyben döntött a 2013. évi 
kommunális hulladékszállítási közszolgáltatás díjairól. Az elfogadás óta megjelent a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény, mely rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról. 2014. január 1-
jétől a díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja 
meg. 2013. évre átmeneti szabályként – a  91. §. (2) bekezdésében – előírja, hogy a miniszteri rendelet 
hatálybalépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-
kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Ebből következik, hogy a helyi rendeletünk díjmegállapító 
rendelkezést tartalmazó 1. számú mellékletét hatályon kívül kell helyezni 2013. január 1. napi hatállyal. 
 
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Makád Község Képviselő-testületének 
1/2012 számú rendelete 

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló  
11/2012 (IV. 27.) számú rendelet módosításáról 

 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. §. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

11/2012 (IV. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete hatályát 
veszti. 

 
2. §. A Rendelet 2013. január 1-jére visszamenőlegesen lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 
 
 
2./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó   
     Központ között létrejövő – Vagyonkezelési Szerződés aláírására. 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
Baski Gábor:  A holnapi nap folyamán kerül sor Makád Község Önkormányzat és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között létrejövő – a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével 
összefüggő 2012. december 11.-én aláírt intézmény átadás-átvételéről szóló Megállapodásban foglaltak 
alapján a Vagyonkezelési szerződés aláírására. A szerződésben, mivel a Hivatal közös használatban van az 
iskola épületével rögzítésre került, hogy Makád Önkormányzata vállalja az egész épület fűtését minden tanév 
október 1-jétől, december 31-ig, ennek fejében a Hivatal által használt helyiségekért nem kell rezsi költséget 
fizetni.  A képviselő-testületeknek határozatban kell felhatalmazni az önkormányzat polgármesterét, hogy a 
Megállapodást írja alá. 
 
 
 



 


