
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. január 19-i  ülésérõl a Makád és 
Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:

Baski Gábor polgármester
Dosztály László alpolgármester
Baski Mária képviselõ
Kocsis Tibor képviselõ

 Márkus László képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Orováné Penke Tünde Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolg. 

vezetõje
Nagy Zoltánné és
Seregélyné Mayer Katalin Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolg.

munkatársai
Jelen vannak továbbá:

Vásárhelyi Nagy Antalné korábbi polgármester
Staub Erzsébet makádi lakos

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 6 fõ jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:  Baski 
Máriára és Dosztály Lászlóra, jegyzõkönyvvezetõnek Jancsó Emõkét javasolja.

A képviselõ-testület a javaslatokat  e g y h a n g ú l a g elfogadta.

Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra. Javasolja, hogy a napriendi pontok 
egészüljenek ki Egyebek napirenddel, amelyben a) 8. osztályos szülõk kérelme, b) 
Elõterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására, c) Balogh Róbert kérelme, d) Fakivágás engedélyezése

A Képviselõ-testület a javaslatokkal 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./ Beszámoló a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
 Elõadó: Orováné Penke Tünde intézményvezetõ 

2./ Elõterjesztés a beruházások pénzügyi elõkészítésérõl, finanszírozási ütemezésérõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

3./ Elõterjesztés a településrendezési terv módosításával kapcsolatos közigazgatási 
 egyeztetésre vonatkozó anyag jóváhagyására
 Elõadó: Kátai Péter mûszaki elõadó

4./ Elõterjesztés Közbeszerzési Bíráló Bizottság alakítására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

5./ Elõterjesztés megbízás adására közbeszerzési ajánlati felhívás elkészíttetésére
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

6./Elõterjesztés Intézkedési Terv jóváhagyására a Körjegyzõségi Hivatalnál tartott belsõ 
 ellenõrzés megállapításainak rendezésére
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

7./ Egyebek
 a) Kérelem Mûvelõdési Ház bérleti díjával kapcsolatban

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
 b) Elõterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás   

 Társulási Megállapodásának módosítására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

 c) Balogh Róbert kérelme a Mûvelõdési Ház bérbevételére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

 d) Tájékoztató fakivágás elõkészítésérõl
  Elõadó: Baski Gábor polgármester

7./ Szociális ügyek  ( zárt ülés ) 

1./ Beszámoló a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
 Elõadó: Orováné Penke Tünde intézményvezetõ 

Baski Gábor az írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítésére átadja a szót az 
intézményvezetõnek.

Orováné Penke Tünde
2008. január 1-jétõl Makádon is mûködik a házi segítségnyújtás. 2008. május 1-jétõl 
Seregélyné Mayer Katalin látja el ezt a feladatot, aki nagyon jó választás volt.

Márkus László
Amennyiben szükséges, plusz létszámnál milyen iskolai végzettség szükséges? Makádi lakost 
kíván foglalkoztatni majd a Szolgálat?

Orováné Penke Tünde
Középfokú végzettségû ápoló, szociális gondozó végzettséggel tölthetõ be állás a 
Szolgálatnál. Természetesen, ha rendelkezik megfelelõ iskolai végzettséggel, akkor a 
kiválasztásnál a makádi lakos elõnyt élvez.



Baski Gábor
A nyári napközis tábort a Képviselõ-testület ki szeretné bõvíteni, igénybe veheti-e a 
Családsegítõ Szolgálat segítségét:

Orováné Penke Tünde
Természetesen.

Baski Gábor
Szociális étkeztetés 20 fõvel lett tervezve, nem fizikai korlát az ebédhordás?

Orováné Penke Tünde
Seregélyné Kati 10 helyre hordja az ebédet, ezek nem szociális étkezõk. 20 fõnél már szükség 
lesz plusz egy emberre.

Dosztály László
Mi nem döntöttünk arról a 10 fõrõl, akiknek ebédet hord a Szolgálat. Kérünk tájékoztatást 
róluk. Van-e akadálya annak, hogy a Képviselõ-testület is véleményezze az ellátottakat?

Orováné Penke Tünde
A törvény nem így írja elõ.

Vásárhelyi Nagy Antalné
Törvény nem tiltja, hogy a Szociális Bizottság tagja is jelen legyen a gondozási igény 
megállapításánál.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

1/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
  Makád Község Képviselõ-testülete a                  

 Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat 2008. 
  évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: azonnal

2./ Elõterjesztés a beruházások pénzügyi elõkészítésérõl, finanszírozási ütemezésérõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A mai gazdasági körülmények között nehéz feladatunk lesz. 2009. december 31-re szeretnénk 
átadni az óvodát. Áprilisban elkezdõdnek a munkák az iskolában, amit május 31-ig kell 
befejezni. A csapadékvíz elvezetõ beruházást megpróbáljuk halasztani a nyár közepéig és így 
áthúzódik 2010. nyár közepére, így az önerõ elõteremtésére 2 év áll rendelkezésre.

Stáhly-Zsideg István
A táblázat inkább finanszírozási igény, mint terv. Az óvoda beruházásnál, ami gond lehet az a 
80 millió forintos végszámla. A 40 millió forint elõteremtése nem gond, azt hitelbõl
megoldjuk, amelynek a fedezete a pályázati pénz lesz.



Márkus László
Az óvodát ennyi idõ alatt meg lehet csinálni?

Baski Gábor
Igen.

Kocsis Tibor
Szó volt róla, hogy értékesítésre kerül a régi óvoda épülete. Ha az épület nem szabadul fel 
szeptemberre, a waldorfosoknak akkor is kell?

Baski Gábor
Nekik egyenlõre 1 csoport is elég a kezdéshez, így szeptembertõl decemberig elférnek együtt 
is a régi óvoda épületében.

Vásárhelyi Nagy Antalné
A táblázatban szereplõ 22 milliós önrészhez két év tartaléka szükséges.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta:

2/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Makád község Képviselõ-testülete a település 
2009. évi fejlesztési feladatainak pénzügyi 
teljesítéséhez készített finanszírozási igényeket 
tartalmazó táblázatot (a táblázat a határozat 
melléklete) elfogadja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2009. december 31.

 
 3/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:

  Makád község Képviselõ-testülete vállalja, hogy  
 a makádi belterületi csapadékvíz elvezetés és 
 befogadó tó revitalizációja beruházáshoz a 

 10%-nyi saját, erõt, legalább 13.480.000.-Ft-ot a          
 2010. év költségvetésében biztosítja.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester         

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
  Határidõ: 2010. február 1.

3./ Elõterjesztés a településrendezési terv módosításával kapcsolatos közigazgatási     
 egyeztetésre vonatkozó anyag jóváhagyására.
 Elõadó: Kátai Péter mûszaki elõadó



Kátai Péter
Az elõzõ ciklusban elfogadott rendezési tervben az üdülõövezetben a 2001. hrsz ki lett véve a 
beépíthetõ területbõl. A természetvédõknek aggályuk van a szóban forgó terület beépíthetõvé 
tételével, ezért környezeti hatástanulmány elvégzése szükséges.
A többi módosítás a belterületet érinti.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

4/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a Településszerkezeti 
és Szabályozási Terv, valamint a helyi Építési Szabályzat 
felülvizsgálatával,  módosításával kapcsolatosan 
beérkezett vélemények alapján, az azokban megjelölt 
területekre vonatkozóan környezeti vizsgálat készítését             
határozza el. Ennek elkészítésére felkéri az alap 
munkálatokat végzõ PESTTERV Kft-t,  ezen 
megbízással az alapszerzõdést kiegészíti, az alap 
díjat 320.000.-Ft + ÁFA összeggel megemeli. A 
kiegészítésre vonatkozó szerzõdés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.

 Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: január 25.  

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

5/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Makád Község Képviselõ-testülete a bemutatott
Településszerkezeti és Szabályozási Terv, valamint a 
helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos 
tervanyagot alkalmasnak tartja közigazgatási 
egyeztetésre.
A közigazgatási egyeztetés lebonyolítására a 
PESTTERV Kft-vel együttmûködve felhívja a 
Körjegyzõségi Hivatalt.      

 Felelõs: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: február 28. 

4./ Elõterjesztés Közbeszerzési Bíráló Bizottság alakítására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A megvalósítani kívánt beruházásaink közbeszerzési kötelezettek, ehhez javasoljuk a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak: vezetõnek: Stáhly-Zsideg Istvánt, tagnak Jancsó 
Emõkét, Matis Károlyt, eseti szakértõi tagnak Kátai Pétert javaslom.



Száraz Ferenc
Vásárhelyi Nagy Antalnét is javasolja.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

6/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Makád község Képviselõ-testülete megalakítja a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot az alábbi 
tagokkal:
1. Stáhly-Zsideg István vezetõ
2. Jancsó Emõke tag
3. Kátai Péter tag
4. Matis Károly tag
5. Vásárhelyi Nagy Antalné tag
A bizottság tagjai semmiféle javadalmazásban 
nem részesülnek.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: azonnal

5./ Elõterjesztés megbízás adására közbeszerzési ajánlati felhívás elkészíttetésére
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Baski Gábor
Az írásos elõterjesztést mindenki megkapta, kéri a képviselõket, hogy szavazzanak.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

7/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
  Makád Község Képviselõ-testülete a makádi                     

  iskola felújításával, a makádi belterületi    
 csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése, 
 befogadó tó revitalizációja beruházás
 kivitelezõjének kiválasztására irányuló 
 közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza  
 az M&F Szervezési Kft-t ( Dunaharaszti, Báthori 
 u. 1. ). Az ajánlatban feltüntetett 300.000.-Ft+ 
 ÁFA, illetve 1.019.000.-Ft + ÁFA díjat 

 elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a 
  megbízási szerzõdés aláírására.                                                 

 Felelõs: Baski Gábor polgármester
   Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

  Határidõ: január 31. 



6./ Elõterjesztés Intézkedési Terv jóváhagyására a Körjegyzõségi Hivatalnál tartott  
 belsõ ellenõrzés megállapításának rendezésére
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Baski Gábor
Az írásos elõterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel nem volt a Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

8/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
  Makád Község Képviselõ-testülete a Csepel-

 sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati  
 Társulás Körjegyzõségi Hivatalban tartott belsõ 

  ellenõrzésérõl szóló jelentést az azon alapuló 
 elõterjesztésben szereplõ Intézkedési tervet 

  elfogadja. Felhívja a tisztségviselõket annak 
 maradéktalan végrehajtására.

  Felelõs: Baski Gábor polgármester      
  Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

 Határidõ:  folyamatos    

7./ Egyebek

a./  Kérelem Mûvelõdési Ház bérleti díjával kapcsolatban
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor felolvassa a Thury József Általános iskola 8. osztályos tanulóinak kérelmét.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

9/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
 Makád község Képviselõ-testülete a Thúry József  
 Általános Iskola 8. osztálya részére 2009. február 14-én 
 térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a Mûvelõdési 
 Házat a Farsangi bál megrendezésére. A 8. osztályt csak 

  a rezsiköltség terheli.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2008. február 14.



b.) Elõterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
 Társulási Megállapodásának módosítására.
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

10/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
  Makád Község Képviselõ-testülete a Közép-Duna  

 Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
  Társulási Megállapodásának XIV. – Záró

 Rendelkezések – fejezete a nyolcadik bekezdést 
 követõen egy új bekezdéssel egészül ki: 

  „ Tagok a Társulási Megállapodás IV/3 pontjában 
 rögzített hatáskörüket a Közép-Duna Vidéke 

  Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a meg 
 valósuló hulladékgazdálkodási létesítmények 
 használatba vételét követõen ruházzák át a Társulásra.
 A Társulás a Társulási megállapodás IV/3 pontjában 
 megfogalmazott feladatait Közép-Duna Vidéke 

  Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a 
 megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények 

  használatba vételét követõen köteles ellátni.
 A IV/3.1.c) pontban meghatározott feladatot a Társulás 
 minden tagjára nézve változó idõponttól, a Tagoknak a 
 Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba vételének 
 idõpontjában hatályos közszolgáltatási szerzõdésének 

  hatályát követõ nappal köteles ellátni.
 Tagok felhatalmazzák a Társulási Tanácsát, hogy a meg 

   valósuló Hulladékgazdálkodási Rendszer                                                                      
   üzemeltetõjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési 

    eljárást 2009. elsõ félévében folytassa le. „  
 Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: január 31.

c.) Balogh Róbert kérelme a Mûvelõdési Ház bérbevételére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Felolvassa Balogh Róbert kérelmét.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



 11/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
 Makád község Képviselõ-testülete Balogh Róbert 

  kérelmének helyt ad és a makádi Mûvelõdési Házat 
 2009. január 24-én és 2009. március 7-én tartandó 

  rendezvényekre bérbe adja alkalmanként 30.000,- Ft
 bérleti, valamint rezsi díjért.
A rendezvény szervezõi felelõsek az esetleges károkért, 
valamint a rendezvények biztosításáért.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2009. március 7.

d.) Tájékoztató fakivágás elõkészítésérõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Tavalyi közterületen kivágott fával az iskolát fûtjük, ami jelentõs költségmegtakarítás. Két 
területen lenne szükség az elöregedett nyárfák kivágására, pótlására: a kengyelesi részbe 
kivezetõ úton és a Kendereskert utcában.

Dosztály László
Az út melletti fákat ki kell vágni, 30 évesek a nyárfák, balesetveszélyesek. Kérjük ki az 
erdészet írásos véleményét.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

12/2009 (I. 19.) sz. Képviselõ-testületi határozat:
Makád község Képviselõ-testülete megbízza a 
Körjegyzõségi Hivatalt és a polgármestert, hogy az 
intézmények fûtésének megoldására a Kendereskert 
utcában és a kengyelesi területen lévõ veszélyes nyárfák 
tarvágásának lehetõségét vizsgálja meg, valamint a
kivágott fák pótlására készítsen tervet.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: 2009. március 31.

e.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Makád a belterületi csapadékvíz elvezetése és befogadó tó revitalizációjára 121 318 000 Ft 
összegû támogatásra vált jogosulttá.
Az Általános Iskolában átálltunk a fafûtésre. A napköziotthonos konyha udvaráról eltûnt 50 
mázsa fa, a rendõrségi feljelentést megtettem.
Három szállítmányozással foglalkozó vállalkozó létesített székhelyet a településen, ami 10 
millió forintos nagyságrendû adóbevételt jelent.



A Sportöltözõ felsõ szintjén leállt az építkezés. Dömsödöt jelölték ki eljáró szervnek az 
építési engedély ügyében. A pályázati referens állásfoglalásának holnap lejár a határideje.

 

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

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.


