
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. szeptember 7-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

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:  
Kocsis Tiborra és Száraz Ferencre, 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 pontra. 

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

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./ Beszámoló Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetése I féléves 
 végrehajtásáról             
 Elõadó:  Baski Gábor  polgármester

2./ Beszámoló Makád, Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2009. évi költségvetése 
 I.  féléves végrehajtásáról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

3./ Elõterjesztés Makád Község Képviselõ-testület 2009. évi költségvetésének módosítására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

4./ Elõterjesztés a Szociális ellátásról szóló helyi rendelet módosítására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ 

5./Elõterjesztés Makád Község hatályos településszerkezeti-, szabályozási tervének
 és helyi építési szabályzatának felülvizsgálatára és részleges módosítására
 Elõadó:  Schuchman Péter igazgató, PESTTERV Kft 

6./ Elõterjesztés a Bursa Hungarica felsõoktatási Ösztöndíj pályázathoz történõ csatlakozásról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ 



7./ Tájékoztató az 50 férõhelyes óvoda beruházásról
 Elõadó: Baski Gábor polgármester   

8./ Szociális ügyek – zárt ülés

Baski Gábor
A napirendi pontok elõtt beszámol a két ülés között történt eseményekrõl.
A TEUT pályázat sikeres volt, így a Kossuth Lajos utca 250 méter hosszan, a Kulcsi utca 750 
méter hosszúságban, 5 méter széles, 6 cm vastag aszfaltréteget kap. A pályázaton elnyert 
támogatás 10,2 millió forint.
A csapadékvíz elvezetéses beruházás megkezdõdött. A közbeszerzésre 5 pályázó volt, akik 
közül a MélyVíz Bau Kft. lett a nyertes.
A makádi Falunap jól sikerült, a pályázaton elnyert pénzhez és a szponzori támogatásokhoz 
az önkormányzatnak 140 ezer forinttal kellett hozzájárulni.

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

1./ Beszámoló Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetése I féléves 
 végrehajtásáról             
 Elõadó:  Baski Gábor polgármester

Stáhly-Zsideg István
Kiegészítésként elmondja, hogy a félévi beszámolóban a személyi juttatásoknál nem minden 
szerepel. Ez csak technikai kérdés, mert a beszámoló összhangban van a kincstári 
beszámolóval. A könyvelésben még nem szerepel minden elsõ féléves személyi juttatás, mert 
a Kincstár felé történõ adatszolgáltatás átcsúszott a második félévre. Ehhez készítettünk egy 
táblázatot, ami mutatja a tényleges félévi teljesítést.
A kiadások összességében 35,8 %-osra teljesültek, ez azért van, mert a nagyberuházásoknál a 
pénzügyi teljesítés a második félévre várható.
Ezt mind azért mondom, mert pénzünk nincsen. A saját erõt még sehol nem kellett 
felhasználni, mindenhol csak az állam által elõlegezett összegeket használtuk fel.
A csatorna beruházást különbözõ okok miatt elõre kellett hoznunk az idei évre. Apróbb 
likviditási problémáink vannak, mindenféleképpen vissza kell fognunk a kiadásainkat, mert
év végére a fejlesztési kiadásainkhoz hozzá kell tenni a saját erõt.

Baski Gábor
A bevételeknél a március és a szeptember az, amikor bejönnek az adóbevételek. Jegyzõ úr 
említette, hogy apróbb likviditási gondjaink vannak, az elmúlt idõszakban ilyenkor mindig 
voltak. „Sajnos” a közcélú munkások, akiket felvettünk, 16 ember, akiknek a bérét egyenlõre 
az önkormányzat elõlegezte meg. Ezeket az összegeket – közel 4,5 millió forintot – napokon 
belül megkapjuk.
Azt mondom, hogy látni fogjuk a számokon, hogy nem lesz problémánk. 
Mindenképpen az adóbevételeket be kell fizettessük az emberekkel.
Ez a beszámoló a június 30.-i állapotot tükrözi. Felvettük Feketéné Boda Erikát. Mindenki 
tudja, hogy mekkora hátralékot halmoztak fel a lakosok azzal, hogy nem fizették a csatorna 
beruházásra kötött lakástakarék-pénztárt. Azt jelenti, hogy a következõ hónapban készfizetõ 
kezesként fel kellene vennie 9 millió forintot, hogy ki tudja a szennyvíztársulás fele fizetni a 
ránk esõ összeget. Jelen pillanatban Erika a másfél hónapos munkássága során 1,5 millió 
forintos hátralékot fizettetett be a lakossággal.
A Képviselõ-testület ezt követõen kivetítõn követi a beszámoló táblázatait.



A beszámolóval kapcsolatosan néhány kiemelkedõen magas kiadási sorral kapcsolatban 
kérdés merült fel, melynek megválaszolására írásos anyag kerül kiküldésre.

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

90/2009 (IX. 07.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi 
költségvetése I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló 
bevételi oldalát 262.561 eFt módosított bevételi 
elõirányzattal, 126.137 eFt bevétel teljesítéssel (48,04 
%), kiadási oldalát 262.561 eFt módosított kiadási 
elõirányzattal, 92.331 eFt teljesítéssel (35,16%) 
elfogadja.
Felhívja a tisztségviselõket, hogy a II. félévi gazdálkodás 
során is törekedjenek a takarékos és biztonságos 
gazdálkodásra.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

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

2./ Beszámoló Makád, Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2009. évi költségvetése 
 I. féléves végrehajtásáról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Baski Gábor
Ismerteti a féléves beszámoló sarokszámait, amiket a képviselõk kivetítõn kísérnek 
figyelemmel.

Stáhly-Zsideg István
A bevételek teljesítése azért csak 30,71 %-os, mert még nem került átvezetésre a makádi és a 
lórévi támogatás.

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem történt.

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

91/2009 (IX. 07.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete Lórév és Makád 
Körjegyzõségi Hivatala 2009. évi költségvetése I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló bevételi oldalát 32.966 
eFt bevételi elõirányzattal, 9.988 eFt bevétel teljesítéssel 
(30,71 %), kiadási oldalát 32.966 eFt kiadási 
elõirányzattal, 14.104 eFt teljesítéssel (42,78%) 
elfogadja.



Felhívja a tisztségviselõket, hogy a II. félévi gazdálkodás 
során is törekedjenek a takarékos és biztonságos 
gazdálkodásra.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

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

3./ Elõterjesztés Makád Község Képviselõ-testület 2009. évi költségvetésének  
 módosítására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Az írásos elõterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt.

A Képviselõ-testület 6 képviselõ jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testületének
11/2009. számú rendelete

a 2009. évi költségvetésrõl szóló
2/2009 (II. 19.) rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

4./ Elõterjesztés a Szociális ellátásról szóló helyi rendelet módosítására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ 

Stáhly-Zsideg István az írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítésére átadja a szót Jancsó 
Emõkének.

Jancsó Emõke
A Képviselõ-testület a szociális rendeletének 2007. évi módosításakor a méltányossági 
közgyógyellátási igazolványra jogosultak körét leszûkítette, így csak azok jogosultak erre az 
ellátásra, akiknek az egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2009. évben ez 42.750,- Ft), egyedülálló 
esetében 200 %-át (2009. évben: 57.000,- Ft) és a havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át (Jelenleg: 7.125,-).  A településen van 
4-5 olyan kérelmezõ, aki a jövedelmi határokba belefér, viszont az OEP által leigazolt, 
közgyógy igazolványra kiváltható gyógyszerköltsége „csak” 6.000 Ft, ami miatt el kell 
utasítani. A háziorvossal történt megbeszélés során kiderült, hogy az õ esetükben az 
igazolványra kiváltható gyógyszerek mellett számos olyan gyógyszer szedése is szükséges, 
ami nem támogatott, így a megállapított 6.000 Ft-os gyógyszerköltségük mellett még legalább 
ugyanennyi költségük van. Ahhoz, hogy legalább az igazolványra kiadható gyógyszerekért ne 
kelljen fizetniük, szükséges lenne a rendeletben jogosultsági feltételként elõírt havi 
gyógyszerköltség mostani 25 %-os mértékrõl 20 %-ra történõ csökkentése, melyhez 
javasoljuk a kiküldött rendelet-tervezet elfogadását.



A Képviselõ-testület 6 fõ jelenlétében 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testületének
13/2009 (IX. 7.) rendelete

a szociális igazgatás és ellátás szabályairól szóló 5/2007 (IV. 24.) rendelet módosításáról

Makád község Képviselõ-testülete a szociális igazgatás és ellátás szabályairól szóló 5/2007 
(IX. 24.) rendeletét (továbbiakban: Szr.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Szr. 11. §. helyébe az alábbi 11. §. lép:
„11. §.

Közgyógyellátás

(1) Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinél a családban az egy fõre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem 
haladja meg (egyedülálló esetén 200 %-át), továbbá a havi gyógyszerköltsége eléri az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

2. §.

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban 
lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

5./ Elõterjesztés Makád Község hatályos településszerkezeti-, szabályozási tervének
 és helyi építési szabályzatának felülvizsgálatára és részleges módosítására
 Elõadó:  Schuchman Péter igazgató, PESTTERV Kft 

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

92/2009. (IX. 07.) számú határozata
a Község településszerkezeti tervének módosításáról

A Képviselõ-testület, az 1990. évi LXV. tv. szerint, valamint az épített környezet alakításáról 
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bek. b) pontjára tekintettel az alábbi 
döntést hozza: 

1. Makád község Önkormányzata érintett igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a 
Településszerkezeti tervét (TSZT-1) az 1. sz. melléklet szerinti Leírásnak, valamint a 
TSZT-1M1 és TSZT-1-M1-4 jelû (M=1:8.000 méretarányú Településszerkezeti-
területfelhasználási, közlekedési és környezetrendezési terven ábrázolt 
módosításoknak megfelelõen.



2. A Képviselõ-testület hozzájárul a TSZT-módosítással érintett területen Szabadság u. 
menti 208 és 209 hrsz-ú jelenleg falusias lakóterületet, településközpont vegyes 
területbe az ennek megfelelõ területfelhasználási – övezeti átsorolások végrehajtásáról.

3. A Képviselõ-testület beépítésre szánt területté átsorolja a Településszerkezeti 
tervlapon jelölt alábbi, jelenlegi beépítésre nem szánt közpark területeket:
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területfelhasználású területként: a 755 és a 756/8 
hrsz-ú Kendereskert utca csatlakozó terület egy részét, valamint hétvégiházas üdülõ 
területfelhasználású területként a 2001/1-2001/9 hrsz területet. Eljárási hiba 
orvoslásaként a 2001/1-2001/9 hrsz területet nem módosításnak, hanem a korábbi jogi 
állapot fenntartásának tekinti, ezért a terület övezeti és területfelhasználási besorolása 
formális rajzi javítással történik a településszerkezeti és a szabályozási tervlapon.

  4. A tervmódosítás további Kendereskert utca menti jelenlegi falusias lakóterület 
elektromos vezeték által érintett területét közterületi közúti területfelhasználásra 
módosítja.

 5.  Az erdõ mûvelésû területek beépítésre szánt területként történõ továbbhasznosítása 
miatt csereerdõsítés szükséges. A csereerdõsítés által érintett terület nagysága az 
erdõmûvelésbõl kivonandó terület minimum 1,2-szerese.

 6. A Képviselõ-testület hozzájárul a TSZT-ben szereplõ mûszaki infrastruktúra hálózat 
megvalósításához, amennyiben az ehhez szükséges, engedélyezési és szabályozási 
terveket (SZT) a beruházó szabályszerûen elkészíti.

7.  Jelen határozat kihirdetését követõen a TSZT elfogadásáról szóló 156/2006 (VIII. 30.)  
sz. Kt. határozat jelen módosítással együttesen alkalmazható.

8.  A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és mellékletei, valamint a további Szabályozási 
Tervek (SZT) jelen módosítással kiegészített TSZT alapján és azzal összhangban 
készíthetõk.

Határidõ: folyamat
Felelõs: polgármester

A Képviselõ-testület 6 képviselõ jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testületének
12/2009 (IX. 7.) rendelete a
12/2006 (VIII. 26.) számú 

Helyi építési Szabályzatról szóló
Önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

6./ Elõterjesztés a Bursa Hungarica felsõoktatási Ösztöndíj pályázathoz történõ 
 csatlakozásról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ 

Baski Gábor
Ha az elmúlt évekhez hasonlóan jövõre is meg szeretnénk hirdetni az Ösztöndíjat, akkor 
szeptember 30-ig döntenünk kell a csatlakozásról.



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

 93/2009. (IX. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete 
csatlakozni kíván hátrányos szociális helyzetû 
felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási 
tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíj 
2010. évi fordulójához.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2009. szeptember 30.

7./ Tájékoztató az 50 férõhelyes óvoda beruházásról
 Elõadó: Baski Gábor polgármester   

Baski Gábor
Az építkezés megfelelõ ütemben halad. A vakolás holnap megkezdõdik. A jogszabályváltozás 
miatti kötelezõ talajmechanikai vizsgálatok miatt az elején három hetes csúszás volt. A 
mûszaki ellenõrrel kõkeményen ellenõrzünk mindent. Az összes falszín, burkolat ki van 
választva. Kívül mûanyag nyílászárók vannak.

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

Baski Gábor 
Tájékoztatom a képviselõket, hogy október 16-i beadási határidõvel lehetõség van egy ún. 
„Rókás Projekt” c. pályázat benyújtására, amelynek keretein belül Lórév és Makád vonalában 
a Duna iszapos rétegének lebányászása, a terület rendbetételére kerülne sor. A projekt 
költségvetése 350 millió forint. Ha a pályázat nem nyer, az elkészült terveket a vállalkozó, aki 
Tökölön már csinált egy hasonló beruházást, abban az esetben is engedélyezteti és meg is 
csinálja.

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

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


