
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. szeptember 6-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
Antal Mária fõtanácsos

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: Baski Máriára 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 a napirend 5. Egyebek napirendi ponttal
egészüljön ki, a szüreti felvonulással kapcsolatos kérelemmel és Makád község Önkormányzat Cafeteria 
keretének megemelése ponttal.
.

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  Makád Község Képviselõ-testülete 2010. évi költségvetése  I  féléves    

 végrehajtásáról      
 Elõadó:  Baski Gábor  polgármester

2./ Beszámoló Makád, Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala  2010. évi költségvetése
 I. féléves végrehajtásáról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ 

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

4./  Ingatlanügy
 a./ Elõterjesztés pályázat kiírására lakótelkek értékesítésére

 Elõadó: Baski Gábor polgármester 
5.   Egyebek

 a./ Szüreti felvonulással kapcsolatos kérelem
 b./ Makád község Önkormányzat Cafeteria keretének módosítása

6./ Szociális ügy  ( zárt ülés )

7./ KÖZMEGHALLGATÁS
 ( A Mûvelõdési Házban 18 órától )



1./ Beszámoló Makád Község Képviselõ-testülete 2010. évi költségvetése I.  féléves végrehajtásáról             
 Elõadó:  Baski Gábor  polgármester

Baski Gábor
Az írásos elõterjesztés szóbeli kiegészítésére átadja a szót Antal Mária pénzügyi fõtanácsosnak.

Antal Mária
A beszámoló június 30-ig tartalmazza a módosított elõirányzatokat, többletbevételeket, pótelõirányzatokat. 
Az adóbevételek teljesítése a félévhez képest elmarad, mivel a második félévi befizetési határidõ szeptember 
15. Kissé magas a kiadások teljesítése. Munkabér felvételre az elsõ félévben nem került sor.

Baski Gábor
Marika nagy alapossággal készítette a beszámolót, ez a beszámoló több, mint egy hónapos munka 
eredménye. Kérdés, észrevétel van-e a beszámolóval kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.

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

104/2010 (IX. 06.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete 2010. évi költségvetése I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló bevételi oldalát 286.627 e Ft. 
módosított bevételi elõirányzattal, 194.434 e Ft bevétel teljesítéssel 
(67,84 %-a), kiadási oldalát 286.627 eFt módosított kiadási 
elõirányzattal, 201.462 eFt teljesítéssel (70,29%) 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: 2010. december 31.

2./ Beszámoló Makád, Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2010. évi költségvetése I. féléves  
 végrehajtásáról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ 

Antal Mária
A Körjegyzõségi Hivatalnál idõarányosan alakult a bevételi és kiadási elõirányzatok teljesítése.
Kérdés, észrevétel nem volt.

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

105/2010 (IX. 06.) sz. Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete Lórév és Makád Körjegyzõségi 
Hivatala 2010. évi költségvetése I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámoló bevételi oldalát 35.778 e Ft. bevételi elõirányzattal, 18.079
eFt bevétel teljesítéssel (50,54%), kiadási oldalát 35.778 eFt kiadási 
elõirányzattal, 17.897 eFt teljesítéssel (50,03%) 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: 2010. december 31.



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

Stáhly-Zsideg István
A testület ha jövõre is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, akkor szeptember 30-ig 
döntenie kell a csatlakozásról.

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

106/2010 (IX. 06.) sz. 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 2010/2011. évi  
 fordulójához.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: 2010. szeptember 30.

4./  Ingatlanügy
 a./ Elõterjesztés pályázat kiírására lakótelkek értékesítésére

 Elõadó: Baski Gábor polgármester 

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

107/2010 (IX. 06.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete a tulajdonát képezõ, az ingatlan 
nyilvántartásban makádi 756/4 helyrajzi szám alatt felvett közterületbõl 
leválasztott 3 db, egyenként 1008 m2 kiterjedésû lakótelek értékesítését
határozza el.
Felhívja a Polgármestert és a Körjegyzõt, hogy az értékesítésre a 
pályázati felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

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

5.   Egyebek
 a./ Szüreti felvonulással kapcsolatos kérelem

Baski Gábor
Felolvassa Szekerné Ficsor Anikó a szüreti bál szervezõjének kérelmét.

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

108/2010 (IX. 06.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2010. 
szeptember 25.-én megrendezendõ Szüreti Bált és Felvonulást 50.000,-
Ft-tal támogatja. Felhívja a Körjegyzõségi Hivatal pénzügyi elõadóját, 
hogy a támogatást utalja át a Makád Gyermekeiért Alapítvány 
számlájára.
A rendezvényre a testület a Mûvelõdési Házat térítésmentesen 
biztosítja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: szeptember 25.



b./ Makád község Önkormányzat cafeteria keretének módosítása

Baski Gábor
Az írásos elõterjesztést felolvassa. Kéri a képviselõk döntését.

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

109/2010 (IX. 06.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete Makád község Önkormányzat 
cafeteria keretét, adóvonzattal együtt, 480.250,- Ft-ra módosítja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester 

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: azonnal

c./ Elõterjesztés FVM pályázatok benyújtásáról (vidékfejlesztés, EMVA III. tengely felhívásra)
szóló 133/2009 (XI. 30.) számú határozat  módosítására

Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A 2009-es határozatban nem szerepelt a pályázatok pontos helyének meghatározása, ami miatt 
módosítani kell a határozatot. A közösségi tér és a játszótérre megpályázott összegek is átcsoportosításra 
kerültek.

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

110/2010 (IX. 06.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete 133/2009 (XI. 30.) számú Képviselõ-testületi 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Makád Község Képviselõ-testülete a Kis-Dunamenti Vidékfejlesztési Egyesület
ÚMVP III. tengelyére kiírt pályázati felhívására az alábbi témakörökben nyújt be 
pályázatot:
a./ közösségi tér kialakítása díszburkolással, Makád 50/2 hrsz. alatt

a projekt értéke bruttó 12 millió  forint
ebbõl a saját erõ szükséglet:  3 millió  forint,

b./ játszótér kialakítása, Makád 125 hrsz. alatt
a projekt értéke bruttó  6  millió forint
ebbõl a saját erõ szükséglet:   1.5 millió forint,

Felhívja a tisztségviselõket a pályázatok elõkészítésére, elkészíttetésére és 
határidõben történõ benyújtására.
Felelõs: Baski Gábor polgármester,

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: azonnal



7./ KÖZMEGHALLGATÁS

A polgármester beszámolója a testület 2006-2010 között végzett munkájáról 
Elõadó: Baski Gábor polgármester

A beszámolót kivetítõn is figyelemmel kísérhettek a jelenlévõk. A beszámoló anyaga a jegyzõkönyv 
melléklete, amelyet alkalmanként a  polgármester szóban kiegészített

Baski Gábor
Beszámolómban ennyit szerettem volna mondani, kérem, akinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, 
észrevétele van, tegye fel.

Mányai Istvánné (Turi József utca 13.)
Elmondja, hogy ami az utolsó négy évben a településen történt, dicséretre méltó, a falu központja szépen néz 
ki. Elmondja észrevételeit: a csapadékvíz elvezetés terveit átnézte, a Kendereskertben egy út is tervezve 
volt, ami nem készült el.  Kérése lenne, hogy a Turi József utcát és a Kendereskertet összekötõ útra – rossz 
állapota miatt - sódert hozasson az önkormányzat. A Kendereskertbe bontott falat hoznak teherautókkal, az 
út feltöltése miatt történik ez? Parlagfû ezen a területen nem volt kaszálva. A házam elõtt a közterületen van 
egy életveszélyes fa, kérném, hogy vágják ki. Közvilágítás kellene oda pár lámpa. Környezetvédelemmel 
kapcsolatban: a szomszédjai elássák a szemetüket. Véleménye szerint 90-100 m3 szemét van elásva, ami a tó 
vizét is szennyezi. A Duna parti telek: jó, hogy megvettük közösségi térnek, de annyi mindenre kellene a 
pénz, lehetne más dolgokat is csinálni, de ez már meg van véve.
Baski Gábor
Nem a csapadékvíz elvezetés terveiben, hanem a rendezési tervben szerepel a Kendereskerti út. A fakivágás 
meg fog történni. A közvilágítás problémáját egy pályázattal kívánjuk megoldani, ahol 70 %-os támogatást 
lehet nyerni. Megkeresett minket egy vállalkozó, hogy a 30 %-os önrészt átvállalná és Makád lenne a 
referencia munkája. A beruházás után a meglévõ 200 izzó helyett 500 izzó lehetne. A környezetvédelemmel 
kapcsolatban elmondottakat felháborítónak tartja, in.
Szabó Gábor (Rákóczi utca 55.)
Javasolja, hogy a rendezési tervben szerepeljen iránymutatás az elõkertekre, kerítésekre, homlokzatokra az 
egységes falukép kialakítása miatt. A csapadékvíz beruházással kapcsolatban szépészeti észrevétele van, 
sajnos a bejárók nem készültek el egységesen. Jó ötletnek tartaná, ha helyben megoldódna a közétkeztetés és 
a hozzá szükséges nyersanyagok megtermelése.
A Mûvelõdési Ház tulajdoni viszonyainak rendezésére javasolja a kisajátítási eljárás megindítását.
Baski Gábor
Az étkeztetésnek mi is örülnénk, de sajnos nagyon szigorú elõírásoknak kell megfelelni. Talán jövõre 
„enyhülnek” az erre vonatkozó szabályok is. Mûvelõdési Házzal kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévõket, 
hogy azokkal a személyekkel, akikkel nem sikerült megegyezni 2 tárgyalás után sem, mivel a felkínált 10-
szeres vételárat sem fogadták el, kisajátítási perre vittük az ügyet.
Lakatos Enikõ lelkipásztor
A Polgármester Úr beszámolójában láttam rövid távú célt, amely részben megvalósult. Láttam közép távú 
célt is. A hosszú távú célokról kérdeznék: ezek a beruházások sok millió forintba kerülnek, hogy fog történni 
a saját erõ fizetése, óvoda fenntartása, és amennyiben a faluközpont megvalósul, annak fenntartása, hosszú 
távú mûködtetése is kérdés. Tehát az én kérdésem az volna - én most már hat éve élek ebben a faluban -
merre akarunk menni, mi akar Makád lenni? Ez volna az én kérdésem: hogyan látjuk a jövõt? Hogyan 
szeretnénk azokat a hosszú távú hiteleket, amit az utánunk következõknek adunk, vagy magunknak akár, 
visszafizetni. Ehhez kapcsolódik a foglalkoztatás, ami szintén kérdés számomra. Meg szeretném kérdezni 
Polgármester Urat, hogy látja az oktatási intézményeink jövõjét rövid távon? 
Baski Gábor  
Kívülálló részérõl az látszik, hogy az önkormányzat hitelhez nyúlt. Nos, hogy fogjuk ezt visszafizetni? Az 
önkormányzat vezetése, ha felvállalt valamit, és én az vagyok, aki ha felelõsségteljesen felvállalt valamit, 
akkor felmértem, hogy az önerõt biztosítani tudjuk, a hitelt pedig törleszteni. A beszámolóban említettem, 
hogy a hitelt 20 évre vettük fel, amit a következõ évtõl elkezdünk törleszteni. A megszorítások mellett is 
fejleszteni tudtuk a települést. Amikor négy éve polgármesternek indultam, tudtam, hogy mit vállalok. 



Tudtam, hogy évrõl-évre nagyobb az elvándorlás, az elmúlt évtizedekben 4-500 fiatal költözött el. 
Sajnálatos dolog, hogy a fejlesztések ellenére még mindig elmennek a fiatalok. A foglalkoztatáspolitikáról 
annyit, hogy aki azt mondja, hogy munkahelyeket teremtünk Makádon, az hazudik. A mai gazdasági 
helyzetben ezt senki nem tudja. Az ilyen kis települések nem tudnak önállóan munkahelyeket létrehozni. 
Voltak csodás ígéretek, volt olyan vállalkozás, aki munkalehetõséget ígért, de az elképzelésbõl nem lett 
semmi. Ráckevének kellene a munkahelyteremtéssel foglalkozni. Makád az elkövetkezõ 4-5 évben 10-15 
munkahelyet, ha tud teremteni.
Oktatási intézményeink: az óvoda építésével a jövõ építését kezdtük el. Gyerekekkel majd feltöltõdik. Az 
iskola fenntartása gazdaságosabb lett, hogy odaköltözött a hivatal is. Beépítettünk egy vegyes tüzelésû 
kazánt. Az óvodának és az iskolának meg, hogy maradjon. ’99-ben a társulást sokan ellenezték, mégis 11 
éve mûködik, ebben a formában tudom elképzelni a további mûködést is.
Nagy Sándor (Kovács köz 3.)
Itt senki nem mondta ki, – vannak kisebb-nagyobb problémák – de én bátran ki merem jelenteni, hogy 
ekkora beruházás és fejlõdés Makádon 4 év alatti ciklusban nem történt. Lehet látni, hogy átgondolt munka 
folyik. Az útépítés elõtt megtörténik az ivóvízhálózat felújítása, a szükséges bekötések és cserék elvégzése. 
Megköszöni az Önkormányzat, Polgármester és a Testület munkáját. 
Én szólaltam fel itt négy évvel ezelõtt, hogy Makádon óvodát építeni lehetetlen. Most mégis készen van. 
Megvalósíthatatlan dolognak gondoltam, mert amikor képviselõ voltam mi is próbáltunk pályázni, de sajnos 
sikertelenül. A képviselõi feladatot mi is társadalmi munkában láttuk el, ami a családra is kihat.
Schwarczenberger Jánosné vezetõ óvónõ (Petõfi utca 28/b.) 
Megköszönte a testületnek az új óvodát, a falu tisztaságával kapcsolatban is szólt, kérte a jelen levõket, hogy 
nagyobb gondot fordítsanak a falu tisztaságára, rendezettségére. 
Baski Gábor
Szerencsére egyre többen gondolják úgy, hogy a porta rendben tartása közös érdekünk. 150 darab köszönõ 
levél ment ki az ingatlantulajdonosoknak, amiért gondozzák, ápolják környezetüket.
Vásárhelyi Nagy Antalné (Szabadság utca 31.)
Négy évvel ezelõtt javasoltam, hogy ezeket a képviselõket válasszák, most pedig óvva intem a lakosságot, 
hogy olyan kampányba menjen bele, amivel a falut járatják le. Szórólapok jelentek meg a faluban, ami arra 
utal, hogy kezdõdik az egymásra mutogatás. Szeretném megkérdezni a szórólap készítõjét, hogy mi az a 
konkrétum, amire a leírtakat alapozza?
Baski Gábor
A fejlesztések terheit nem hárítottuk át a lakosságra, nem volt irreális adóemelés. A következõ ciklusra is azt 
tervezzük, hogy nem kívánjuk az adókat emelni, de sajnos ezt nem ígérhetjük biztosan.
Fintáné Mészáros Judit (Diófa utca 27.) 
Megköszöni a testület munkáját. Kéri, hogy a Petõfi közben lévõ 4-5 hatalmas kátyúval történjen valami, 
mert nem lehet elmenni az utcán.
Baski Gábor
A vízcsatlakozások elkészülte után terveztünk egy gréderezést.

Baski Gábor
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a lakosság részvételét, és a közmeghallgatást 
bezárta.


