
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2009. február 2-i  rendkívüli üléséről a 

Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 

Jelen vannak: 

   

Baski Gábor    polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 

Baski Mária   képviselő 

Kocsis Tibor   képviselő 

   Márkus László   képviselő 

   Vidáné Wéber Adrienn képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett: 

    

   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 

 

Jelen vannak továbbá: 

 

   Vásárhelyi Nagy Antalné  korábbi polgármester 

   Szűcs Sándor   makádi lakos 

 

Baski Gábor 

Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 8 fős testületből 6 fő jelen 

van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre:  

Kocsis Tiborra és Márkus Lászlóra, 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 Képviselő-testület a javaslattal   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 közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadására a belterületi csapadékvíz   

     elvezetés és befogadó tó revitalizációja beruházás kivitelezőjének kiválasztására. 

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

2./ Tájékoztató egyszerűsített közbeszerzési ajánlati felhívás megjelentetéséről a makádi   

      iskola felújítási munkálatainak kivitelezője kiválasztásáról. 

      Előadó: Baski Gábor polgármester 

3./ Előterjesztés pályázati felhívás megjelentetéséről a védőnői állás betöltésére 

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

4./Szociális ügyek  (Zárt ülés)  

 

 

 

 



 
 

Baski Gábor 

Beszámol a két ülés között történt eseményekről. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző 

ülésen hozott fakivágással kapcsolatos döntéssel kapcsolatban megkereste az Erdészetet, akik 

engedélyezik a kiszáradt nyárfák kivágását és pótlását, szerdán írásban is megkapjuk az 

engedélyt. 

A Rendőrségen feljelentést tettem a falopás ügyében. 

Makád-Lórévi úttal kapcsolatban azt az információt kaptuk, hogy mivel nincs az egész út 

átírva a Földművelésügyi Minisztérium adott ajánlatot, hogy meg lehet szerezni. Szűcs 

Lászlónak aranykoronát tudnánk szerezni, úgy, hogy megvásárolnánk azoktól, akik nem 

tudnak vele mit kezdeni. 80-100 AK-ra lenne szükségünk. 

 

 

Vásárhelyi Nagy Antalné 

Hadiúttal mi van? 

 

Stáhly-Zsideg István 

Megvan, csak beszántották. 

 

 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatást  e g y h a n g ú l a g   elfogadta. 

 

 

 

1./ Előterjesztés közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadására a belterületi csapadékvíz   

     elvezetés és befogadó tó revitalizációja beruházás kivitelezőjének kiválasztására. 

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

Baski Gábor 

Amikor a meghívó készült azt hittük, hogy elő tudjuk terjeszteni a Közbeszerzési Bíráló 

Bizottság javaslatát az ajánlati felhívásra, de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy április 1-től úgy 

módosul a közbeszerzési törvény, hogy ez a beruházás nem nyílt közbeszerzési eljárás köteles 

lesz, hanem meghívásos. Időben kb. egy hónap csúszást jelent a kivitelező kiválasztása. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

     19/2009 (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Makád község Képviselő-testülete a „Belterületi 

csapadékvíz elvezetés és befogadó tó revitalizációjának” 

közbeszerzési ajánlati felhívását - a Közbeszerzési Bíráló 

Bizottság javaslata alapján - 2009. április 1. után fogadja 

el. 

Felelős: Baski Gábor polgármester 

Határidő: április 1. 

 

 

 



2./ Tájékoztató egyszerűsített közbeszerzési ajánlati felhívás megjelentetéséről a makádi   

      iskola felújítási munkálatainak kivitelezője kiválasztásáról. 

      Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

Baski Gábor 

Az iskola fenntartásnál Szigetbecse a gesztor önkormányzat, ők bonyolítják le az 

egyszerűsített közbeszerzést. Jegyző úr benne van a szigetbecsei Bizottságban képviselve a 

makádi érdekeket. 

 

Stáhly-Zsideg István 

Szigetbecse dönt, dr. Molnár Pál közbeszerzési tanácsadó, szakértő betegsége miatt nem 

tudtunk ma tárgyalni. Amint döntés születik a Képviselő-testület elé fogjuk hozni az 

eredményt. 

                                  A Képviselő-testület a tájékoztatót  e g y h a n g ú l a g  tudomásul vette. 

 

3./ Előterjesztés pályázati felhívás megjelentetéséről a védőnői állás betöltésére 

     Előadó: Baski Gábor polgármester 

Baski Gábor 

Sajnos az eddig kiírt álláspályázatok nem vezettek eredményre, így ismét szükséges kiírni a 

pályázatot. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

    20/2009 (II. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet védőnői állás betöltésére az alábbi feltételekkel: 

Munkahely és munkakör megnevezése:  

    -     Védőnői Szolgálat (2322 Makád, Szabadság u. 6.) védőnő 

-     határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése 

 Pályázati feltételek: 

-     szakirányú felsőfokú végzettség 

-     büntetlen előélet 

-     rövid életrajz 

-     iskolai végzettséget igazoló okmány, vagy annak hiteles  

      másolata 

-     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

Juttatások, egyéb információk:  

   -     bérezés Kjt. szerint, 

-    pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstől számított 30   

napon belül. 

-  az állás azonnal betölthető 

-  ellátandó terület: Makád és Lórév települések  

-  pályázatok benyújtása: Baski Gáborhoz, Makád község 

polgármesteréhez a Körjegyzőségi Hivatal címére (2322 

Makád, Szabadság utca 27.) 

-  további információ kérhető a (24) 482-096-os 

telefonszámon Baski Gábor polgármestertől és Stáhly-

Zsideg István körjegyzőtől. 

 



A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati 

felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ pályázati portálján jelentesse 

meg. 

                               Felelős: Baski Gábor polgármester 

                               Határidő: február 5.       

 

4. Egyebek 

 

Baski Gábor 

Javaslom, hogy a költségvetés elfogadása előtt üljünk le tárgyalni az oktatási 

intézményeinkkel is. Az általános iskola igazgatójával és az intézmény dolgozóival 

kezdenénk a megbeszélést. Várom a javaslatokat az időpontra. 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a közoktatási intézmény igazgatójával és dolgozóival 

2009. február 9-én 17 órakor megbeszélést tartanak az intézmény működésével és 2009. évi 

költségvetésével kapcsolatban. 

 

Vásárhelyi Nagy Antalné 

Véleményem szerint Raffay Béla igazgató úr a makádi tagintézményeket hanyagolja. 

Szigetbecsén minden szülői értekezleten ott van, Makádon egyen sem. 

Az Önkormányzatnál lévő létszám – meggyőződésem -, hogy sok. A pénzügyi lehetőségek 

függvényében ezt a létszámot nem bírja el a település, ezt a költségvetés készítésekor meg 

kellene vizsgálni. 

A polgármesteri tisztség főállásában történő ellátásával egyetértek. 

 

Baski Gábor 

Ez már Körjegyzőségi Hivatal, a törvényi előírásokat be kell tartani, ehhez szükség van 

megfelelő létszámra. Az elmúlt két éves bérem meg lett spórolva, 90 százalékban visszaadják 

az elnyert pályázatok. Jelen pillanatban három nagy beruházás előtt állunk, ezt nem lehet csak 

főállásban végig vinni. 

 

Baski Gábor 

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

 

          B a s k i   G á b o r                                                           S t á h l y – Z s i d e g  I s t v á n 

            polgármester                                                                                    körjegyző 

 

 

 

    

       K o c s i s  T i b o r                                                           M á r k u s  L á s z l ó 

     jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő 


