
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén  
2013. április 18.-án Makád község Képviselő-testülete és Lórév község Képviselő-testülete által tartott 

közös testületi ülésről 
 
Jelen vannak Makád község Képviselő-testülete részéről: 
 
   Baski Gábor   polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 
   Baski Mária   képviselő 

dr. Papp Botond Eörs  képviselő 
Márkus László   képviselő 

 Száraz Ferenc   képviselő 
 Vidáné Wéber Adrienn    képviselő 
 
 

Jelen vannak Lórév község Képviselő-testülete részéről: 
 
   Alexov Lyubomir  polgármester 
   Bogdán Zsigmond  képviselő 
   Vásárhelyi Lajos  képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Jancsó Emőke   jegyző 
   Antal Mária   pénzügyi főtanácsos 
   Kátai Péter   műszaki előadó 

dr. Keresztúri Zita  Ráckevei Járási Hivatal vezetője 
Major Alexandra  jegyzőkönyvvezető 

 
Baski Gábor Makád község polgármestere 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő jelen van, így az 
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Baski Máriára és Vidáné Wéber 
Adriennre. Jegyzőkönyvvezetőnek Major Alexandrát javasolja. 
 
A képviselő-testület a javaslatokat  e g y h a n g ú l a g  elfogadta. 
 
Alexov Lyubomir Lórév község polgármestere 
Szintén köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az 5 fős testületből 3 fő jelen van, így az határozatképes. 
Jegyzőkönyvvezetőnek Major Alexandrát javasolja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot  e g y h a n g ú l a g  elfogadta. 
 
Baski Gábor Makád község Képviselő-testülete javaslatot tesz a napirendi pontokra. Javasolja egy 5. 
napirendi pont felvételét is: 
 

 5./ Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázati lehetőségről 
   Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
Alexov Lyubomir Lórév község polgármestere szintén javaslatot tesz a napirendi pontokra. 
 
A javaslattal Lórév és Makád község képviselő-testületei   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 Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének zárszámadás előtti   
     módosítására 
     Előadó:  Baski Gábor polgármester 
2./ Beszámoló Lórév Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról                  
     Előadó:  Baski Gábor polgármester 
3./ Előterjesztés Makád község 2014. évi költségvetési koncepciójára 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
4./ Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetésének        
     végrehajtásáról  
     Előadó: Alexov Lyubomir polgármester és Baski Gábor polgármester 
5./ Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázati lehetőségről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
    
Baski Gábor Makád község polgármestere köszöntötte dr. Keresztúri Zitát a Pest Megyei Kormányhivatal 
Ráckevei Járási Hivatalának vezetőjét, és felkéri a hivatalvezető asszonyt mutatkozzon be a Képviselő-
testületnek. 
 
dr. Keresztúri Zita: Üdvözölte a Képviselő-testületi tagokat, polgármestereket. Néhány szóban beszélt az 
bemutatkozott, beszélt a családjáról és a tanulmányairól, majd ismertette a Ráckevei Járási Hivatal 
felépítését, feladatát.  
 
1./ Előterjesztés Makád Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének zárszámadás előtti  
     módosítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
       
Baski Gábor Makád község polgármestere: A zárszámadás előtti módosítás csak egy technikai dolog, az 
előirányzatokat kell igazítani a zárszámadáshoz. Átadom a szót Antal Mária főtanácsosnak az írásos anyag 
szóbeli kiegészítésére. 
 
Antal Mária: A község 2012. évi költségvetése két alkalommal került módosításra a 12/2012 (IX.17.) és a 
16/2012 (XII.14.) számú rendelettel. Az éves gazdálkodás során az Önkormányzat részére a központi 
költségvetés terhére pótelőirányzatokat állapítottak meg. A pótelőirányzatok kötött felhasználásúak, ezért az 
önkormányzati bevételi előirányzatok összegének megemelésével egyidejűleg a kötött felhasználással 
érintett kiadási előirányzatok összegét is meg kell emelni. A bevételi és kiadási főösszeg az eredetileg 
tervezett és a 16/2012 (XII.14.) számú rendelettel módosított 129.963 e Ft-ról a jelenlegi módosítási 
tervezett szerint 1289 e Ft csökkenéssel 128.674 e Ft-ra módosul.  
  
Baski Gábor Makád község polgármestere: A kiküldött írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés 
észrevétel? 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

MAKÁD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2013 (IV.18.) számú rendelete 

a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012 (II.15.) számú rendelet módosítására 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 



 
2./ Beszámoló Makád Község Képviselő-testülete 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról                  
Előadó:  Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor Makád község polgármestere: A szóbeli tájékoztatásra átadja a szót Antal Máriának. 
 
Antal Mária: Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az 
intézmények működése és a feladat ellátás biztosított volt. A tervezett bevételek elmaradása, valamint a 
bevételek teljesülésének és a kiadások növekedésének és felmerülésének időbeni eltérő üteme miatt az 
önkormányzatnak egész évben folyamatosan likviditási problémája volt. A község 2012. évi gazdálkodása 
az előző évihez hasonlóan rendkívülinek minősíthető, hiszen a szükséges feladatokhoz nem volt meg az 
elegendő fedezet, ugyanakkor bizonyos feladatokat nem lehetett halasztani a vállalt kötelezettségeket pedig 
teljesíteni kellet, ami maradéktalanul megtörtént. 
Az ötezer főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzatok adósság konszolidációs céllal 
2012. decemberében 66.581.061,- Ft egyszeri vissza nem térítendő állami támogatásban részesültünk. A 
törlesztéssel érintett adósság a kölcsön- hitel jogviszonyon alapuló pénzügyi intézmény (hitelező) fennálló 
tartozásokat foglalja magába. 
 
Baski Gábor Makád község polgármestere: Az írásos anyaggal kapcsolatban van –e  kérdés, észrevétel? 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

MAKÁD KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
6/2013 SZÁMÚ RENDELETE  

Makád község 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
	  
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

34/2013 (IV.18.) számú Képviselő-testületi határozata: 
Makád község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése 
alapján módosított pénzmaradványát 9.292 e Ft-ban állapítja meg. A 2012. 
évben keletkezett, és feladattal terhelt pénzmaradvány összegét a Makád 
község 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének 6. számú 
melléklete tartalmazza. 
A 2013. évi költségvetés összeállításánál, a költségvetési elszámolási számlán 
lévő összeg már beállításra került (9.846 e Ft). Az önállóan működő és 
gazdálkodó intézménynél (Thury József Általános Iskola  2322 Makád, 
Szabadság utca 25. 207.715 Ft, és Makádi Hóvirág Óvoda 2322 Makád, 
Rákóczi utca 40. 820.709 Ft) a feladattal nem terhelt pénzmaradvány összege 
elvonásra kerül. 
Fentiek alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2012. évi helyesbített 
pénzmaradvány összegét 9.292 e Ft-ban hagyja jóvá. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 



 
3./ Előterjesztés Makád község 2014. évi költségvetési koncepciójára 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor Makád község polgármestere: Az államháztartásról szóló törvény szerint a jegyző által 
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót április 30-ig kell képviselő-testületnek 
benyújtani. Az államháztartási törvény szerint a kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és 
pénzügypolitika fő irányait így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az 
államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenlegcélt. Sajnálatos módon a kormány 
gazdaság- és pénzügypolitikájának célja nem ismert. A 2014. évi koncepció tartalmára nincs kötelező 
tartalmi és formai előírás. Megítélésem szerint a jogszabályban megjelölt időpont a feladat végrehajtására 
alkalmatlan, ezért a képviselő-testület részére javaslatot teszek kizárólag a költségvetés készítés további 
munkálatainak meghatározására, ezzel eleget téve a törvényben foglaltaknak.  
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

35/2013 (IV.18.) számú Képviselő-testületi határozata 
a 2014. évi költségvetés-készítésének további munkálatairól 

 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés-készítésének 
további munkálatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló határozat elfogadása. 
2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról 

szóló rendelet megalkotása. 
3.) A 2014. évi költségvetési tervjavaslat tervegyeztetésének lefolytatása, a rendelettervezet 

összeállítása. 
4.) A Pénzügyi Bizottság véleményének rögzítése a 2014. évi költségvetés tervezetéről. 
5.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása. 

Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45.  
                  nap 

 
4./ Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról  
     Előadó: Alexov Lyubomir Lórév község polgármestere és Baski Gábor Makád község polgármestere 
 
A polgármesterek felkérik Antal Mária pénzügyi főtanácsost, hogy a kiküldött írásos előterjesztés rövid 
ismertetésére. 
 
Antal Mária: A Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi gazdálkodása az előző évihez hasonlóan rendkívülinek 
minősíthető, hiszen a szükséges feladatokhoz nem volt meg az elegendő fedezet. Ugyanakkor bizonyos 
feladatokat nem lehetett halasztani, a vállalt kötelezettségeket pedig teljesíteni kellett, ami maradéktalanul 
megtörtént. Törvényi változás következtében Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. 
december 31.-vel megszűnt. 
 
A Makád község Képviselő-testülete 7 fő jelenlétében 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 



 
Makád Község Képviselő-testületének  

7/2013 (IV.18.) számú rendelete 
A Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Lórév község Képviselő-testülete 3 fő jelenlétében, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 

 
Lórév Község Képviselő-testületének  

6/2013 (IV.18.) számú rendelete 
A Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 

5.  Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázati lehetőségről 
      Előadó: Baski Gábor polgármester  
 
Baski Gábor Makád község polgármestere: A 8/2013 (III.29.) BM rendelet egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályiról a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására Makád és Lórév Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete közös pályázati támogatás iránti benyújtását javaslom. A pályázati kiírás szerint a pályázatnak 
tartalmaznia kell a fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői költségvetést. 
Javaslom a rövid határidőre való tekintettel a mielőbbi árajánlatok bekérését. 
 
Makád község Képviselő-testülete 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                             36/2013.(IV. 18.)  számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Makád Község Képviselő-testülete a település közbiztonságának javítása, jó 
színvonalú fenntartása érdekében a 8/2013 (III. 29.) BM. rendelet 4. pontjában 
meghatározott „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 
támogatási célra pályázatot nyújt be térfigyelő kamera rendszer kiépítésére. 
Pályázati nyertesség esetén a testület vállalja, hogy az 9.962.601.- Ft-os 
beruházáshoz a 20%-os – 1.992.520.- Ft - saját erőt biztosítja.  

                                               Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                                             Jancsó Emőke jegyző 
                                               Határidő: április 30. 
 
 
 
Baski Gábor Makád község polgármestere javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az április 22-ére kitűzött 
közmeghallgatást halasszák el, mert a lakosságot érintő témákban továbbra sincsenek konkrét információk.  
 
 
Makád község Képviselő-testülete 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



 
    37/2013 (IV. 18.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Makád Község Képviselő-testülete a 18/2013 (III. 26.) számú határozatával 
2013. április 22.-ére kitűzött közmeghallgatását elnapolja. A közmeghallgatás 
időpontjáról az RSD és a Nagy Duna Projektről szóló konkrét információk 
birtokában dönt. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Baski Gábor  egyéb hozzászólás, kérdés nem volt az ülést bezárta. 

 
Kmf. 

 
 

 
                       B a s k i  G á b o r                              A l e x o v  L y u b o m i r 
               Makád község polgármestere                                                           Lórév község polgármestere 
 
 
 

J a n c s ó   E m ő k e 
jegyző 

 
 
 
                      B a s k i M á r i a                                     V i d á n é  W é b e r A d r i e n n 
                  jegyzőkönyv- hitelesítő                                                                     jegyzőkönyv- hitelesítő 


