
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. május 11-ei ülésérõl a Makád 
és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor polgármester
Dosztály László alpolgármester
Baski Mária képviselõ
Márkus László képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Bognár Gáborné Községi Könyvtár Vezetõje
Szabó Tímea makádi lakos

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 5 fõ jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre: 
Dosztály Lászlóra és Márkus 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 az Egyebek napirendi 
ponttal egészüljön ki a napirend. Azon belül a) Többlet csatorna bekötésekkel kapcsolatos 
tájékoztató, b) Javaslat TEUT pályázat benyújtására.

A Képviselõ-testület a javaslatot   e g y h a n g ú l a g   elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./ Beszámoló a Községi Könyvtár munkájáról 
 Elõadó: Bognár Gáborné könyvtár vezetõ

2./ Elõterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartói     
 Társulás Alapító Okiratának módosítására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

3./ Tájékoztató az iskola felújításról, korszerûsítésrõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester 

4./  Elõterjesztés a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács      
 2006/123/EK irányelvnek megfelelõ jogharmonizáció végrehajtására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István  körjegyzõ

5./ Tájékoztató Ráckeve Város Polgármestere bejelentésérõl a kommunális szennyvízcsatorna 
 szolgáltatás megszüntetésérõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester 

6./ Elõterjesztés az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás és  
 Alapító Okirat jóváhagyására



 Elõadó: Baski Gábor polgármester
7./ Ingatlan ügy:

 a./ b./  Elõterjesztés Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

8./ Egyebek
 a./ Többlet csatorna bekötésekkel kapcsolatos tájékoztató
  Elõadó: Baski Gábor polgármester
 b/ Javaslat TEUT pályázat benyújtására

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
9./  Szociális ügy  (  zárt  ülés  )

1./ Beszámoló a Községi Könyvtár munkájáról 
 Elõadó: Bognár Gáborné könyvtár vezetõ

Baski Gábor felolvassa a könyvtár vezetõjének írásos beszámolóját. Szóbeli kiegészítésként 
elmondja, hogy sajnos a könyvtárban lévõ gépekhez nincs rendszergazda, ami fontos lenne. 
Spórolni szeretett volna az önkormányzat, de a rendszer nem mûködik stabilan hozzáértõ 
nélkül. Átadja a szót Bognár Gábornénak a beszámoló kiegészítésére.

Bognár Gáborné
Nagy könyvtáraknak van katalógusuk, egy Szirén nevezetû program, de az adatfelvitel sem 
két napos munka. A jelenlegi állapot minden, csak nem könyvtár! Hozzá sem merek fogni a 
katalogizáláshoz, selejtezéshez egyedül.

Baski Gábor
Törvény változás miatt több közmunkást tudunk alkalmazni, mint az elmúlt években, lesz 
közülük segítség. Megnyertük az IKSZT címet, így lesz méltó helye a könyvtárnak.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. 

A Képviselõ-testület e g y h a n g ú l a g   elfogadta a Községi Könyvtár munkájáról szóló 
beszámolót.

Baski Gábor
Megköszöni Bognár Gábornénak a beszámoló elkészítését.

Bognár Gáborné 18:30 perckor elköszön és távozik az ülésrõl.

2./ Elõterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi   
 Fenntartói Társulás Alapító Okiratának módosítására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Stáhly-Zsideg István
Az elmúlt évben megjelent a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
törvény, amely elõírja, hogy május 31-ig át kell tekinteni az intézményi rendszert. A 
határozati javaslat arról szól, hogy vizsgáljuk felül, a jelenleg mûködtetett intézményeinket 
(Ivóvízellátó Intézmény, SZ-M KIKI, Körjegyzõségi Hivatal, Gyermekjóléti és Családsegítõ 
Szolgálat). Ezeknek az intézményeknek módosítani kell az alapító okiratát. A törvény 
részletesem szabályozza, hogy az alapító okiratnak miket kell tartalmaznia.



A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

61/2009 (V. 11.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény rendelkezéseit figyelembe véve úgy határoz,
hogy az önkormányzati törvényben megfogalmazott
feladatait a jövõben is a jelenlegi intézményi 
struktúrájában kívánja ellátni.
Felhívja a körjegyzõt, hogy a hivatkozott törvény  
elõírásai szerint a társulási gesztor önkormányzati 
jegyzõk, az érintett intézmény vezetõk bevonásával
készítse el a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatal, 
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási 
Intézményi Fenntartó Társulás, Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Társulás, Makád Község Ivóvízellátó
Intézmény új, egységes szerkezetû alapító okiratait a 
szakfeladatok megjelölésével, majd azokat terjessze 
elfogadásra a testület elé.
Az elfogadott alapító okiratokat terjessze fel legkésõbb
május 31-ig a Magyar Államkincstár Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóságához.  
Határidõ: május 31.
Felelõs: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Stáhly-Zsideg István
A Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás, valamint a Gyermekjóléti és Családsegítõ 
Szolgálat Alapító Okirata már elkészült, melyet elfogadásra javasolok.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

 62/2009 (V. 11.) számú Képviselõ-testületi határozat
 Makád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a  

  Szigetbecse – Makád Közös Igazgatású Közoktatási 
 Intézményi Fenntartói Társulás és a Gyermekjóléti és 

  Családsegítõ Szolgálat Alapító Okiratát –
 felülvizsgálatukat követõen – 2009. június 30-val 
 hatályon kívül helyezi, egyidejûleg 2009. július 1-i 
 hatállyal – figyelemmel a költségvetési szervek 
 jogállásáról szóló és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 

  CV- törvény átfogó, generál rendelkezéseire – részükre a 
 mellékletekben szereplõ új Alapító Okiratokat adja ki: 

  A képviselõ-testület felhívja a jegyzõt, hogy az Alapító          
 Okiratokat a Magyar Államkincstárnak a törvényben 
 meghatározott határidõben nyújtsa be.
 Felelõs:   polgármester, körjegyzõ, intézményvezetõk
 Határidõ:  azonnal



3./ Tájékoztató az iskola felújításról, korszerûsítésrõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester 

Baski Gábor
Az iskola felújítása április 10.-én kezdõdött az ablakcserével. Április 20.-án az épület 
szigetelésével és színezésével folytatódott a munka. Május 15.-én történt meg a mûszaki 
átadás.

 A Képviselõ-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal, ellenszavazat és  
 tartózkodás nélkül elfogadta.

4./  Elõterjesztés a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács      
 2006/123/EK irányelvnek megfelelõ jogharmonizáció végrehajtására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István  körjegyzõ

Stáhly-Zsideg István
Az írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítésére felkéri Jancsó Emõkét.

Jancsó Emõke
A rendelet-tervezet záró rendelkezései között az Államigazgatási Hivatal javaslatára 
feltüntetjük, hogy a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló EK rendeletnek való 
megfelelést szolgálja.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzatának
10/2009.( V.11. ) sz. rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

  A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

5./ Tájékoztató Ráckeve Város Polgármestere bejelentésérõl a kommunális 
 szennyvízcsatorna szolgáltatás megszüntetésérõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester 

Baski Gábor részletesen ismertette Ráckeve Város Polgármesterének levelét, amelyet video 
kivetítõn követtek a képviselõk.

Dosztály László
Abban az esetben, ha az önálló üzemeltetést választjuk is, a szennyvizet Ráckeve fogadja. 
Lehet-e egyáltalán a rendszert 5 vállalkozóval üzemeltetni?

Márkus László
A többi településsel már beszéltetek?

Stáhly-Zsideg István 
A tulajdoni viszonyok a következõk: A településeké a településeken kiépített hálózat, a 
gerincvezeték a 6 településé, a szennyvíztisztító telep pedig Ráckevéé. Az a praktikus, ha a 



gerincvezetéket és a tisztítót egy cég üzemelteti. Ráckeve vissza akarta kérni azt az 
invesztíciót, amit a kezdéskor ráköltöttek a tisztítóra.
Dosztály László
Ráckeve magas befogadási díjat fog meghatározni.

Stáhly-Zsideg István
Össze kell fogni az öt településnek, rá kell venni Ráckevét, hogy nyilatkozzon.

A Képviselõ-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

63/2009 (V. 11.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert és a Körjegyzõt, hogy a Ráckeve és 
Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat és Tisztító Telep
eddigi gyakorlatként bevált közös üzemeltetésével 
kapcsolatban tárgyalásokat folytasson, valamint az önálló 
üzemeltetés lehetõségét megvizsgálja. A 2010. január 1-
jétõl történõ üzemeltetésrõl a tárgyalások eredménye 
alapján dönt.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: október 31.

6./ Elõterjesztés az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás és       
 Alapító Okirat jóváhagyására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A Duna-parti Sávból történõ szennyezõ anyagok elvezetésére kíván benyújtani az EU-hoz 
pályázatot a 21 csepel-szigeti Önkormányzat közül 14 érintett település, amihez egy Társulást 
kell létrehozni. Az ÖKO Zrt. elkészítette a terveket. Május 20-ig minden településnek el kell 
fogadni az Alapító Okiratot. Jelen pillanatban nincs anyagi terhe, viszont amennyiben nyer a 
pályázat és elindul a beruházás, akkor 100 milliós kezességvállalásra lesz szükség. Ennek 
meg van a fedezete. A következõ testületire szakembereket szeretnék hívni, mert az ígéretek 
szerint van egy bank, aki ezt megfinanszírozza, de ezt vissza kell fizetniük az 
önkormányzatoknak. Egyenlõre nem pontosak az adatok, az elsõ lépés ahhoz, hogy pályázni
lehessen, ha létrejön a Társulás.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



64/2009 (V. 11.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Önkormányzat képviselõ-testülete a Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág 
vízgazdálkodásának és vízminõségének javítása tárgyában, „A szennyezõanyagok kivezetése 
a parti sávból” elnevezésû projekt megvalósítása érdekében, összhangban a korábbi 118/2008 
(IX. 10.) számú határozatában foglaltakkal, meghozta az alábbi határozatot: 

1. Makád község Önkormányzat képviselõ-testülete a határozati javaslat mellékletét képezõ 
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és Alapító 
Okiratát jóváhagyja, az abban foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza Baski Gábor 
polgármestert a társulási megállapodás és az alapító okirat aláírására. Ezzel egyidejûleg a -
Ttv. 20. § (3) bekezdésére tekintettel - a Társulási Megállapodás tervezet X. fejezetében 
meghatározott önkormányzati feladat- és hatásköröket a Társulásra átruházza. 

2. Makád Község Önkormányzat képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati 
Társulás alapító vagyonának összegét a tagi önkormányzatok állandó lakosságszámához 
igazodóan 30,-Ft/fõ alapulvételével elfogadja, melynek alapján az alapítói vagyon
településre jutó összege: 38.400,-Ft. (1280 fõ x 30,- Ft)  Makád község Önkormányzat 
képviselõ-testülete az alapító vagyon rá esõ összegének 50%-át a Társulási Tanács 
megalakulásától számított 30 napon belül, míg a fennmaradó összeget legkésõbb 2009. 
augusztus 31. napjáig vállalja megfizetni. A képviselõ-testület elfogadja, hogy a 2010. 
évtõl az ún. mûködési hozzájárulás összegét a Társulási Tanács - a társulási 
megállapodásban foglaltak szerint - évente maga állapítja meg.

3. Makád község Önkormányzat képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy „A 
szennyezõanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésû projekt megvalósítására, a fentiek 
szerint alapított RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás keretében kerüljön sor. Egyetért 
azzal, hogy az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program - 2009 - 2.2.1. 
komplex vízvédelmi beruházások pályázati konstrukció keretében. Makád község 
Önkormányzat képviselõ-testülete a társulási megállapodás VI./6. és a XVI/3. pontja 
alapján vállalja, hogy a társulási megállapodást a pályázati saját forrás biztosítása és az 
egyes üzemeltetési kérdések tekintetében megfelelõ határidõn belül, de legkésõbb a 
pályázat benyújtásáig módosítja. 

Felelõs: Baski Gábor polgármester 
Határidõ: 2009. május 20.

7./ Ingatlan ügy:
 a./ b./  Elõterjesztés Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére

 Elõadó: Baski Gábor polgármester

 A napirendi pontok tárgyalására a Képviselõ-testület az Ötv. 12. §. (4)  
 bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendelt el.



8./ Egyebek

 a/ Javaslat TEUT pályázat benyújtására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Ismerteti a pályázati lehetõséget. A pályázatból a Kossuth Lajos utca egy része és a Kulcsi 
utca teljes hossza lenne felújítva 1000 méter hosszúságban. 2010. szeptember 30-ig kellene 
megvalósítani. 50 %-os önerõ kell hozzá

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

65/2009 (V. 11.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Közép-Magyarországi Területfejlesztési 
Tanács TEUT pályázati felhívására a makádi Kossuth L. 
utca egy részének, valamint a Kulcsi út  útburkolatának                     

 felújítására.
 Felhívja a polgármestert a pályázat elkészítésére, amely

értéke nem haladhatja meg a 19 millió forintot.
Pályázati nyertesség, a többletbevétel nem teljesülése 
esetén a pályázatot vissza kell mondani.

 Felelõs: Baski Gábor polgármester,
 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

 Határidõ: június 2.

 b./ Többlet csatorna bekötésekkel kapcsolatos tájékoztató
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Fekete Tibortól a Ráckeve és Térségi Viziközmû Társulás Elnökétõl kértem adatszolgáltatást 
a makádi lakás takarékpénztár hátralékosokról. Mivel az önkormányzat készfizetõ kezességet 
vállalt az elõtakarékoskodásokért, így a lejáratkor helyt kell állni azok helyett, akiknek 
elmaradása van. Számos többletbekötés is történt, ami nagyságrendben 30 millió forintot tesz 
ki. A kinnlevõségek behajtására szeretnénk felvenni valakit, aki csak ezekkel foglalkozik.
Ez a munka komoly felkészültséget igényel.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



66/2009 (V. 11.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete megbízza a 
polgármestert és a körjegyzõt, hogy a 
szennyvízberuházással kapcsolatos OTP LTP 
hátralékosok tájékoztatására, hátralékaiknak és a 
többletbekötésekkel kapcsolatos kinnlevõségek 
behajtására alkalmas személyt felkutasson, alkalmazzon.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István
  Határidõ: május 30.

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


