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mely készült Makád község Képviselő-testületének 2013.  február 12-i  üléséről 
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén 

 
Jelen vannak: 
 
   Baski Gábor   polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 

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

 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Jancsó Emőke   jegyző 
   Antal Mária   pénzügyi főtanácsos 
 
  
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: Száraz 
Ferencre 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. Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pont 
keretein belül tárgyalja a testület: 

a) Előterjesztés a makádi 2126/4 és a 2126/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

b) Előterjesztés a vízhálózat (üzemeltető által fizetendő) bérleti díjának megállapításáról 
szóló 106/2012 (XI. 26.) számú határozat módosítására 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

c) Előterjesztés az intézményi étkezési térítési díjak megállapítására 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

d) Pedagógiai szakszolgálatba történő belépéssel kapcsolatos elképzelések 
e) Temető üzemeltetésének jövőjével kapcsolatos elképzelések megvitatása 
f) Tájékoztató a március 15.-i ünnepséggel kapcsolatos előkészületekről 

 
 
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 Makád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésére 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 



2./  Javaslat Dr. Öveges Kristóf r. alezredes vezetői beosztásba történő kinevezésének   
      megerősítésre   
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
3./  Tájékoztatás a DAKÖV Kft. által 2013. évre meghatározott ivóvíz- és szennyvízcsatorna  
      szolgáltatási díjról 
4./  Tájékoztatás a makádi Thúry József Általános Iskola és Hóvirág Óvoda           
      gyermekétkeztetésének ellátására tett ajánlatról 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
5./  Előterjesztés behajthatatlan tartozások törléséről 
      Előadó: Jancsó Emőke jegyző 
6./  Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás további  
      működésével, vagy megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatalra 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
7./  Egyebek 

a) Előterjesztés a makádi 2126/4 és a 2126/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

b) Előterjesztés a vízhálózat (üzemeltető által fizetendő) bérleti díjának megállapítására, 
a 106/2012 (XI. 26.) számú határozat visszavonására 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

c) Előterjesztés az intézményi étkezési térítési díjak megállapítására 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

d) Pedagógiai szakszolgálatba történő belépéssel kapcsolatos elképzelések 
e) Temető üzemeltetésének jövőjével kapcsolatos elképzelések megvitatása 
f) Tájékoztató a március 15.-i ünnepséggel kapcsolatos előkészületekről 

8./  Szociális ügyek (zárt ülés) 
 
 
 
1./  Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésére 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor polgármester: A 2013. évi költségvetést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. 
Felkérem Antal Mária főtanácsost, hogy az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 
 
Antal Mária főtanácsos: A 2013. évi költségvetés a finanszírozási rendszer változásával 
összhangban, egy új szemlélettel készült. Az eddigi nettó-finanszírozási rendszert felváltotta a 
feladatfinanszírozás. Az önkormányzat a törvényben előírt kötelező feladataira kap 
finanszírozást, önként feladatot az önkormányzatok csak a saját bevételeik terhére 
vállalhatnak. A feladatokra adott összeggel év végén el kell számolni, a fel nem használt 
összeget vissza kell fizetni. Antal Mária ismertette a főbb számokat, kiemelte, hogy a  
2013. évi tervben szerepelnek a Leader pályázatok, a nyertes kazán program, amelynek 
keretein belül az óvodába új kazán kerül. Az idei évben a Sportegyesület támogatására 
magasabb összeget terveztünk, mivel már nemcsak a labdarúgást, hanem a mazsoretteseket is 
támogatja az önkormányzat. 
 
Baski Gábor polgármester megköszönte a részletes tájékoztatót, megkérdezte a 
jelenlévőktől, hogy az elhangzottakkal és az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, 
hozzászólás, javaslat. 
 
Észrevétel, javaslat nem volt. 



 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Makád község 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a jelenlévő 6 fő, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadott, és az alábbi rendelet alkotta: 
 
 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013 számú rendelete 

Makád község 2013. évi költségvetéséről 
 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

2./  Javaslat Dr. Öveges Kristóf r. alezredes vezetői beosztásba történő kinevezésének   
      megerősítésre   
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor polgármester: Király Richárd rendőr alezredes 2012. december 16.-án 
áthelyezésre került a Siófoki Rendőrkapitányság állományába. Ettől az időponttól Dr. Öveges 
Kristófot bízta meg a pest megyei rendőrfőkapitány ráckevei rendőrkapitányság vezetésével. 
Dr. Öveges Kristóf eddig Szigetszentmiklóson, majd 2011-től Érden volt kapitányságvezető. 
A kinevezéséhez a Képviselő-testületek véleményezése is szükséges. 
 
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2013 (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Képviselő-testülete egyetért Dr. Öveges 
Kristóf rendőr alezredes Ráckevei Rendőrkapitányság 
vezetőjévé történő kinevezésével.  
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Pest 
megyei rendőrfőkapitányt. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: február 28. 

 
3./   Tájékoztatás a DAKÖV Kft. által 2013. évre meghatározott ivóvíz- és  

szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról 
 
Baski Gábor polgármester: A hatályos 2011. évi CCIX. törvény szerint megszűnt az 
önkormányzatok ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díj megállapításának árhatósági 
jogköre. A szolgáltató DAKÖV Kft. tájékoztatást küldött a 2013. január 1-jétől alkalmazandó 
ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjakról, melyek a következők: 
 
A közműves közületi ivóvíz szolgáltatás díja: 226,65 Ft/m3+ÁFA 
A közműves közületi ivóvíz alapdíja:  184,60 Ft/hó +ÁFA 
A közműves közületi szennyvízcsatorna díja: 461,51 Ft/m3+ÁFA 
 
A közműves lakossági ivóvíz szolgáltatás díja: 179,47 Ft/m3+ÁFA 
A közműves lakosság ivóvíz alapdíja:  184,60 Ft/hó+ÁFA 



 
A közműves lakossági szennyvízcsatorna díja: 311,77 Ft/m3+ÁFA 
A szennyvíztisztító telepre beszállított lakossági kommunális szennyvíz tisztítás díja: 
       486.- Ft/m3+ÁFA 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást  e g y h a n g ú l a g   tudomásul vette. 
 
 
4./  Tájékoztatás a makádi Thúry József Általános Iskola és Hóvirág Óvoda          
      gyermekétkeztetésének ellátására tett ajánlatról 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
    
Baski Gábor polgármester felolvassa Brezina Ferenc szigetbecsei vállalkozó megkeresését, 
melyben ajánlatot tesz a község iskolájában és óvodájában a gyermekétkeztetés ellátására. 
 
Baski Gábor polgármester: A jelenlegi céggel kapcsolatban a környéken és a községben is 
számos panasz van. Sajnos egyre rosszabb minőségűek az ételek. Komolyan meg kell 
fontolni, hogy szeptembetől szolgáltatót váltsunk-e. Hírek vannak arról, hogy Ráckevén 
bővítik a gimnázium konyháját is, a becsei vállalkozó szállítási költsége jóval alacsonyabb 
lenne a jelenleginél. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekétkeztetés kérdésére 
térjünk vissza egy következő ülésen. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal  e g y h a n g ú l a g   egyetértett. 
 
5./  Előterjesztés behajthatatlan tartozások törléséről 
      Előadó: Jancsó Emőke jegyző 
 
Jancsó Emőke jegyző: 2012. júliusában sor került az Ivóvízellátó Intézménynél lévő 
behajthatatlan tartozások törlésére. Az Intézmény július 30.-i megszűnése miatt a június 30.-i 
óraállások még kiszámlázásra kerültek. Sajnos sok helyen előfordult, hogy évek óta nem volt 
leolvasva az óra, ami miatt jelentős vízdíj kintlévőség halmozódott fel az utolsó számlázással. 
Megtörtént a hátralékosok kétszeri felszólítása, a felszólítások során kiderült, hogy még 
mindig vannak olyan összegek különböző okok miatt behajthatatlanok. 
 
A Képviselő-testület rövid vita után 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
  
 7/2013 (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                                    Makád Község Képviselő-testülete a Makád Község  
                                                    Ivóvízellátó Intézménye vízdíj jogcímen fennálló díj  
                                                    tartozásokból  az előterjesztésben felsorolt 8 tételre  
                                                    vonatkozóan 47.022.-Ft tartozás törlését rendeli el. 

     Felhívja a Hivatal munkatársait, hogy az 
                                                    elrendelt törléseket vezessék át a pénzügyi nyilvántartáson.  
                                                    Felelős: Baski Gábor polgármester, 
      Jancsó Emőke jegyző 
                                                    Határidő: március 15.       
 
 



6./  Előterjesztés a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás  
      további működésével, vagy megszüntetésével kapcsolatos döntéshozatalra 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor polgármester: Mint arról már korábban is tájékoztattuk a testületet a 2013-as 
évben központi forrásból nem támogatják a közös feladatellátást, így a Csepel-sziget és 
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás működését sem. Döntenünk kell arról, hogy 
meg kívánjuk-e szüntetni a társulást. Tájékoztatom a képviselőket, hogy Ráckeve a január 
18.-i ülésén már döntött a megszüntetésről. 
 
 
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
     8/2013 (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete a Csepel-sziget és 
Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás jogutód 
nélküli megszüntetését javasolja 2013. április 30-ával. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: 2013. április 30. 

 
Megérkezik Baski Mária képviselő, így a 7 fős testület 7 tagja jelen van. 
 
7./  Egyebek 

 
 
 
 

a) Előterjesztés a makádi 2126/4 és a 2126/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor polgármester: A januári döntésünk alapján megkértem a szóban forgó két 
ingatlan értékbecslését. Javaslom, hogy hirdessük meg az értékesítést.  
 
A Képviselő-testület rövid vita után 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
     9/2013 (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete 
értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő makádi 2126/4 
hrsz-ú ingatlanát bruttó 2,8 millió forintért, valamint a 
2126/5 hrsz-ú ingatlanát bruttó 1,7 millió forintért. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírásban szereplő 
feltételekkel hirdesse meg az ingatlanokat.  
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határdiő: április 15. 



 
 

b) Előterjesztés a vízhálózat (üzemeltető által fizetendő) bérleti díjának  
megállapítására,  106/2012 (XI. 26.) számú határozat visszavonására 
Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Baski Gábor: Decemberi ülésünkön tárgyaltunk a bérleti díj megállapításáról. Akkor döntés 
is született a díj mértékéről, de a határozatban tévesen a víz- és a csatornahálózat együttes 
bérleti díjáról döntöttünk, de ez az összeg csak a vízhálózat bérleti díja. Javaslom, hogy az 
akkori határozatot vonjuk vissza és hozzunk határozatot csak a vízhálózat bérleti díjáról. 
 
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
  
    10/2013. (II. 12.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 

Makád Község Képviselő-testülete a település tulajdonában 
lévő, DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. által  
üzemeltetett vízhálózatának bérleti díját nettó 600 ezer Ft-ban 
állapítja meg. 
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse az üzemeltetőt a 
döntésről. 
Makád Község Képviselő-testülete egyúttal visszavonja a 
106/2012 (XI. 26.) számú határozatát. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: február 28. 

 
c) Előterjesztés az intézményi étkezési térítési díjak megállapítására 

Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor polgármester: Megkeresett minket Nyilasné Bartal Magdolna, aki jelenleg 
szállítja az ebédet az iskolába és az óvodába, hogy 5 %-os áremelést kíván végrehajtani 
március 1-jétől. A szállítási díjakat nem kívánja emelni. 
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/ 2013. (II. 12.) rendelete  
az étkezési térítési díjakról 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

d) Pedagógiai szakszolgálatba történő belépéssel kapcsolatos elképzelések 
 
Baski Gábor polgármester: A tavalyi évben testületi ülésen meghívott vendég volt a 
Pedagógiai Szakszolgálat akkori vezetője Éva Júlia. Akkor úgy döntöttünk, hogy egyenlőre  



 


