
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. augusztus 10-i  r e n d k í v ü l 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
Vidáné Wéber Adrienn képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Vásárhelyi Nagy Antalné korábbi polgármester

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 7 fõ jelen van, így az 
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre: Kocsis Tiborra és Vidáné Wéber 
Adriennre, 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 pont egészüljön ki 
Borbély Ilona óvodapedagógus kérelmével.

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./ Elõterjesztés díszpolgári cím adományozására

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
2./ Elõterjesztés helyi Választási Bizottság alakítására

 Elõadó: Stáhly-Zsideg István HVI vezetõ
3./ Javaslat „ Pest megyéért „  emlékérem adományozására

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
4./ Ingatlan ügy

 a./ Elõterjesztés a 756/8 hrsz-ú területbõl kb. 2 ha értékesítésére
  Elõadó: Baski Gábor polgármester
 b./ Elõterjesztés helyiség bérleti díj mérséklése iránti kérelemrõl 

 Elõadó: Baski Gábor polgármester
5./ Egyebek

 a./ Borbély Ilona óvodapedagógus kérelme
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

 b./ Tájékoztató a falunapi elõkészületekrõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

6./ Szociális ügy  ( zárt ülés )



1./ Elõterjesztés díszpolgári cím adományozására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A díszpolgári cím adományozásának rendjét szabályozó helyi rendeletben elõírtak alapján összehívtam egy 
ad-hoc bizottságot, hogy tegyenek javaslatot a díszpolgárokra. A bizottság elnöke Vásárhelyi Nagy Antalné, 
tagjai: Bódis István, Matis Károlyné, Schwarczenberger Jánosné, valamint Stáhly-Zsideg István körjegyzõ 
úr. A határozati javaslat tartalmazza a bizottság javaslatát a személyekre.

Vásárhelyi Nagy Antalné
A bizottság Németh Jenõ volt zenepedagógust, és Balogh Sándorné egyházközségi gondnokot javasolja a 
díszpolgári címre.

Száraz Ferenc
Nem vonom kétségbe a bizottság véleményét, javaslatát, de kezdetektõl arról volt szó, hogy Németh Jenõné 
kapja a díszpolgári címet. Nem érti hogyan került ki a nevek közül!

Baski Gábor
A bizottság csak javaslatot tesz, a testület változtathat rajta.

Stáhly-Zsideg István
A bizottságban is vita volt a személyekrõl. Németh Jenõné azért került ki a nevek közül, mert felmerült, 
hogy jövõre kapja meg az Aranydiplomát, és azzal egyidõben adományozhatná neki a testület a díszpolgári 
címet.

Vásárhelyi Nagy Antalné
Arról is szó volt az ülésen, hogy ez még pontosításra kerül, mert nem volt biztos az információ.

Baski Gábor
Ha nem kettõ, hanem három személynek adományoznánk a címet?

Stáhly-Zsideg István
Ahhoz módosítani szükséges a rendeletünket.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Képviselõ-testületének
7/2010 (VIII. 10.) számú rendelete

Díszpolgári cím, valamint a Tiszteletbeli cím alapításáról és adományozásának rendjérõl 
szóló 10/2005. (VI. 6.) rendeletének módosításáról

A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

A rendelet a hirdetõtáblán kifüggesztésre került.

Baski Gábor
A rendeletmódosítás értelmében javaslatot teszek a díszpolgári címben részesítendõ személyekre: Németh 
Jenõ posztumusz,  Balogh Sándorné és Németh Jenõné.

A Képviselõ-testület a javaslatokkal egyetértett és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:



 93/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a település fiataljainak körében a  
 zene megismertetése, megszerettetése érdekében végzett 

  kiemelkedõ, eredményes munkájáért
 Makád Község Díszpolgára

 elismerésben részesíti – posztumusz – Németh Jenõ volt   
  zenepedagógust.

 Felhívja a polgármestert a díszoklevél elkészíttetésére, a 2010. 
 augusztus 14-i Falunapon az elismerés átadására a hozzátartozók  

  részére.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: augusztus 14.  
 

 
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 94/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a Makád Községért 
 Közalapítvány Kuratóriumában, a Makádi Református  
 Egyházközség gondnokaként, a település idõseinek érdekében 
 végzett szociális munkájáért 

 Makád Község Díszpolgára
 elismerésben részesíti Balogh Sándorné sz. Kovács Esztert   
 Felhívja a polgármestert a díszoklevél elkészíttetésére, a 2010. 

  augusztus 14-i Falunapon az elismerés átadására a hozzátartozók  
 részére.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: augusztus 14.  

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 95/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a Makád Községért 
 Közalapítvány Kuratóriumában, a település gyermekeinek körében óvónõként 
 és a falu közösségében végzett példamutató, önzetlen munkájáért 

 Makád Község Díszpolgára
 elismerésben részesíti Németh Jenõné sz. Ádány Etelkát.

  Felhívja a polgármestert a díszoklevél elkészíttetésére, a 2010. 
 augusztus 14-i Falunapon az elismerés átadására a hozzátartozók  
 részére.

  Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: augusztus 14.  



2./ Elõterjesztés helyi Választási Bizottság alakítására
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István HVI vezetõ

Stáhly-Zsideg István
A jelenlegi Választási Bizottság tagjainak megbízatása az országgyûlési választásokig tartott. Az eddigi 
tagokat megkerestük, akik a továbbiakban is vállalják a feladatot.
Az eddig mûködõ Választási Bizottság szakszerûen, elfogulatlanul végezte a feladatát, munkájával 
kapcsolatban panasz, kifogás nem érkezett.

Javasoljuk a Képviselõ-testületnek, megbízatásuk lejárta alkalmából határozattal fejezze ki köszönetét az 
eddigi munkájukért.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 96/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a Makádi Választási 
 Bizottság tagjainak az eddig végzett szakszerû, tárgyilagos,  
 pártatlan munkájáért, amellyel hozzájárult az elmúlt 4  
 év választásainak, népszavazásainak sikeréhez.

  Mindezért az önzetlenül vállalt tevékenységért a Képviselõ-
 testület a település nevében köszönetét fejezi ki.
 Felelõs: Stáhly-Zsideg István HVI vezetõ
 Határidõ: augusztus 15.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 97/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

  Makád Község Képviselõ-testülete a Makádi Választási 
 Bizottság tagjává választja:
 Ács Lajosné Makád, Rákóczi u.30.,

  Kiss Sándorné Makád, Dózsa u.3.,
 Fábián Ilona, Makád, Szabadság u.17.,  
 Dudás Ilona, Makád, Szabadság u.22.,
 Fábián Ferencné, Makád, Kossuth u.31.  
 szám alatti lakosokat.                                         

  Póttagnak választja:
 Balogh Sándorné, Makád, Kossuth Lajos utca 38.,
 Tóth Józsefné Makád, Rákóczi u. 65.

  szám alatti lakosokat.  
 Felhívja a Választási Iroda vezetõjét a megbízólevelek kiadására,   
 a munka szakszerû megszervezésére.
 Felelõs: Stáhly-Zsideg István HVI vezetõ
 Határidõ: augusztus 10. 



3./ Javaslat „ Pest megyéért „  emlékérem adományozására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Az elõterjesztést mindenki megkapta. Bukovszky Istvánt mindenki ismeri. Tudjuk, hogy nagyon segítõkész, 
sokat tett a környezõ településekért is. 

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 98/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete a Pest Megye Önkormányzata által
alapított Pest megyéért Emlékérem kitüntetésre javasolja  Bukovszky 
István (2300 Ráckeve, Fecske utca 5.) szám alatti lakost. 
A javaslat felterjesztésére felhívja a polgármestert és a körjegyzõt.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: augusztus 24.

4./ Ingatlan ügy
 a./ Elõterjesztés a 756/8 hrsz-ú területbõl kb. 2 ha értékesítésére

 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A Kendereskert ezen része elhanyagolt terület volt és 2007-ben nyárfa telepítés történt a terület kb. 5 ha-nyi 
részén.
A csemeték, a telepítés, a gondozás akkor került pénzébe az Önkormányzatnak, ezt Márkus István  végezte a 
polgármester megbízásából, a Képviselõ-testület  tudtával.
A telepítés sikeres volt, a nyárfás terület jól fejlõdik, az évenkénti „ erdõ mûvelést „ Márkus István végzi a 
mai napig is.
Márkus István kérelemmel fordult a Képviselõ-testülethez, hogy kb. 2 ha-nyi területet értékesítsen a testület 
részére, azzal, hogy a vételárat a testület tekintse rendezettnek a telepítés költségével, a még ez idáig teljesen 
nem rendezett gondozás költségeivel, illetve vállalná további 3 évig térítés mentesen az erdõ terület 
gondozását.

Márkus István
Három és fél éve gondozom a területet, amely nagyon elhanyagolt volt. Évi 5 alkalommal kell végezni rajta 
valamilyen mûveletet.

Száraz Ferenc
Szakvéleményt kell kérni arról, hogy mennyit és 1 ha erdõ. Legközelebb, ha bármi ilyen lesz, elõre vessük 
papírra, hogy mi mennyibe fog kerülni.
Ebben az évben megszavaztunk 600 ezer forintot erre, akkor ez az összeg is csökkenni fog?

Vásárhelyi Nagy Antalné
Az erõdtelepítésekre konkrét számok vannak. Javasolja, hogy nézzen utána a körjegyzõ úr, hogy cserélni 
lehetséges-e, véleménye szerint Márkus úrnak ki kell számláznia az elvégzett munka díját, a Képviselõ-
testületnek pedig értékesítenie kell a 2 hektáros erdõterületet.



Stáhly-Zsideg István
Természetesen a szakértõi vélemény és a kimérés után a törvényekben szabályozott módon fog megtörténni 
a technikai lebonyolítás.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 99/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a tulajdonában álló 756/8 hrsz-ú           
 17 ha 1326 m2 kiterjedésû  ingatlanból kb. 2 ha erdõsített terület értékesítési      

 szándékát fejezi ki Márkus István Makád, Kenderes kert  szám alatti lakos         
 részére a 726/1, 2   hrsz-ú ingatlanok elõtti részen.

  A vételár rendezésénél figyelembe kívánja venni a kb. 5 ha erdõ telepítési, 
 mûvelési költségeinek eddig nem rendezett részét, továbbá az   

 elkövetkezendõ 3 év ( 2013. december 31-ig )  majdan felmerülõ, 
 Márkus István által vállalt költségeit.
 A végleges döntés meghozataláig szakember által kidolgozott érték  

  megállapítás, költség kimutatás készíttetése szükséges. 
 Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: augusztus 31.

 b./ Elõterjesztés helyiség bérleti díj mérséklése iránti kérelemrõl 
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A Posta köz 1. szám alatti virágbolt és fodrászüzlet üzemeltetõi Márkusné Csenki Ilona és Szabó Zita 
kérelemmel fordult a Képviselõ-testülethez, hogy az üzlethelyiségek bérleti díja továbbra is 10.000,- Ft 
maradjon. A Képviselõ-testület 20 ezer forintos bérleti díjat állapított meg az üzletekre, viszont a felét 
elengedte az ingatlanon elvégzett beruházások miatt. Idõközben kiderült, hogy az üzletek 10 ezer forintnál 
magasabb bérleti díjat nem tudnak kigazdálkodni.

Márkus László
Mindkét szolgáltatás fontos a településnek, egyetért, a 10 ezer forintos bérleti díjjal.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 100/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a Makád, Posta köz 1. szám 
 alatti épület helyiségei bérbeadásával kapcsolatban hozott 
 155/2007.(X.29.) számú határozata alapján Márkusné Csenki  
 Ilonával virág bolt üzemeltetésére, illetve Szabó Zita fodrász üzlet             

 üzemeltetésére kötött szerzõdés bérleti díj összegét havi 10.000.-Ft+ÁFA    
 összegben határozza meg 2010. június 1-tõl.

 Felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés módosításának 
 elkészítésére, annak aláírására.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester,

   Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: augusztus 15.



5./ Egyebek
 a./ Borbély Ilona óvodapedagógus kérelme

 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Felolvassa Borbély Ilona kérelmét. Elmondja, hogy a kérelemmel kapcsolatban egyeztetett az iskola 
igazgatójával és tagintézmény vezetõjével. Igazgató Úr azt javasolta, hogy amennyiben a testület 
megszavazza Borbély Ilona részére a nyelvpótléknak megfelelõ illetménykiegészítést, akkor azt az iskola 
dologi pénzmaradványának terhére tegye.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 101/2010 (VIII. 10.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete Borbély Ilona óvodapedagógus, 
 Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közös Igazgatású Közoktatási 
 Intézmény Fenntartó Társulás közalkalmazottja havi, nettó 20.000 Ft-os 
 illetmény kiegészítése fedezetéül 2010. augusztus 1-tõl, 2010.november 
 30. idõtartamra engedélyezi a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közös 
 Igaz gatású Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás 2010. évi költségvetése  
 dologi elõirányzataiból bérelõirányzatba történõ átcsoportosítását, azzal hogy 

  ezen átcsoportosítás nem járhat többlet költségvetési kiadással. Felhívja az 
 Intézmény igazgatóját, hogy 2011-es költségvetés tervezésekor a béremelés

  fedezetét építse be az Intézmény költségvetésébe.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: augusztus 1.

 b./ Tájékoztató a falunapi elõkészületekrõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Tájékoztatja a testületet, hogy a falunapra 450 ezer forintos támogatás érkezett, így a megszavazott 340 ezer 
forintos önkormányzati támogatás lecsökkent 180 ezer forintra.

Dosztály László
A Makád Községért Közalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 500 ezer forintot utal át az 
Önkormányzatnak.

Ezt követõen még egyeztette a testület a falunapi programot, teendõket.


