
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 30-i   r e n d k í v ü l i  

üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 

Jelen vannak: 

   Baski Gábor   polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 

   Márkus László   képviselő 

 dr. Papp Botond Eörs  képviselő 

Száraz Ferenc   képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett: 

    

   Stáhly-Zsideg István  körjegyző 

 

Baski Gábor 

Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő jelen 

van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: 

Márkus Lászlóra és Dosztály Lászlóra. Jegyzőkönyvvezetőnek Jancsó Emőkét javasolja. 

 

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

 

Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra.  

 

A képviselő-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./  Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó,     

      központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételéről szóló 7/2011.(III.9.)  

     számú BM rendeket alapján pályázat benyújtására a Thury József Általános Iskola  

     épülete felújításának támogatása iránt   

      Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

2./  Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó,     

      központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételéről szóló 7/2011.(III.9.)  

     számú BM rendeket alapján pályázat benyújtására a Makádi Sportpálya  

     bővítése, felújításának támogatása iránt   

     Előadó: Baski Gábor polgármester  
 

3./ Előterjesztés a Posta köz 1. szám alatti épületben üzlethelyiség bérbeadására 

    Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

4./ Megbízás könyvvizsgálói feladatok ellátására 

     Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 
 

 



1./  Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó,     

      központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételéről szóló   

      7/2011.(III.9.) számú BM rendeket alapján pályázat benyújtására a Thury József  

      Általános Iskola épülete felújításának támogatása iránt   

      Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

Baski Gábor 

Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy a gazdasági helyzetünk siralmas. A 

Belügyminisztérium két pályázatot írt ki. Sári Lajos felmérte az általános iskola 

tetőszerkezete felújításának, valamint a sportpálya bővítésének költségeit. Az iskola tetejének 

állapotával mindenki tisztában van. Mállik a vakolat, a szarufák, a pozdorja teljesen szétáztak. 

A felújítás során 20 cm szigetelést kapna a tetőszerkezet és 68 darab lámpatestet is 

kicserélnénk. A pályázatot április 1-jéig lehet benyújtani és eredményes pályázat után, 2012. 

június 30-ig kell befejezni. Ha megnyerjük idén nem lesz pénzünk az önerőre, ha jövőre sem 

lesz, akkor nem hívjuk le a pályázati pénzt.  

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

     36/2011 (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

 

                                                          Makád Község Képviselő-testülete az Önkormányzati              

                                                          feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó,     

                                                          központosított előirányzatból származó támogatás        

                                                          igénybevételéről szóló 7/2011.(III.9.) számú BM rendeket  

                                                          alapján pályázatot kíván benyújtani a Thury József  

                                                          Általános Iskola épülete felújításának támogatása iránt.   

                                                          A pályázat összértéke: 31.086.300.-Ft, amely összegből 

                                                          6.217.260.-Ft az önerő nagysága. A testület ezen összeget  

                                                          a 2012. évi költségvetésében biztosítja.       

                                                          Felhívja tisztségviselőket a pályázat előkészítésére.            

                                                          Felkéri Szigetbecse Önkormányzata Képviselő-testületét 

                                                          a pályázat határidőre történő benyújtására.            

                                                          Felelős: Baski Gábor polgármester, 

                                                                         Stáhly-Zsideg István körjegyző 

                                                           Határidő: március 31.     

 

 

 

2./  Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó,     

      központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételéről szóló  

      7/2011.(III.9.) számú BM rendeket alapján pályázat benyújtására a Makádi  

      Sportpálya bővítése, felújításának támogatása iránt   

      Előadó: Baski Gábor polgármester  
 

Baski Gábor 

A  beruházás összértéke 10,8 millió forint, amiből 2,2 millió forint az önerő. Ezt a pályázatot 

is 2012. június 30-ig kell megvalósítani. 



 

Száraz Ferenc 

Az iskola pályázattal maximálisan egyetért. A tetőfelújítás sokat javítana az épület állagán. 

Az iskolán kívül semmilyen pályázatot nem támogat. Véleménye szerint nem lesz kihasználva 

a sportpálya. 

 

Márkus László 

Benne vagyok a Sportegyesület vezetésében. Az a véleményem, hogy ha nem kerül pénzbe, 

akkor adjuk be a pályázatot, legfeljebb nem vesszük igénybe. A lelátó építését feleslegesnek 

tartja. 

 

Baski Gábor 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a lelátó felújítása 600 ezer forint a költségvetésből. Ami nagy 

pénz, az a kézilabda-, kosár- és teniszpálya megépítése lenne. 

 

Dosztály László 

Most van lehetőség ilyen dologra pályázni, adjuk be, de az önkormányzatnak pénzébe ne 

kerüljön az önrész, próbáljunk meg szponzorokat találni. 

 

A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

     37/2011 (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

 

                                                          Makád Község Képviselő-testülete az Önkormányzati              

                                                          feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó,     

                                                          központosított előirányzatból származó támogatás        

                                                          igénybevételéről szóló 7/2011.(III.9.) számú BM rendeket  

                                                          alapján pályázatot nyújt be a Makádi Sportpálya  

                                                          bővítése, felújítása támogatása iránt.   

                                                          A pályázat összértéke: 10.792.404.-Ft, amely összegből 

                                                          2.158.481.-Ft az önerő nagysága. A testület ezen összeget  

                                                          a 2012. évi költségvetésében biztosítja.       

                                                          Felhívja tisztségviselőket a pályázat elkészítésére,            

                                                          benyújtására.            

                                                          Felelős: Baski Gábor polgármester, 

                                                                         Stáhly-Zsideg István körjegyző 

                                                           Határidő: március 31.     

 

 

 

3. Előterjesztés a Posta köz 1. szám alatti épületben üzlethelyiség bérbeadására 

    Előadó: Baski Gábor polgármester 

 

Baski Gábor 

Mayer Györgyné bejelentette, hogy a Posta köz 1. szám alatti virágboltnak 2011. január 1.-

jétől ő az üzemeltetője. Kéri a bérleti szerződés módosítását. 

 



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

    38/2011 (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

                                          Makád Község Képviselő-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 kötött szerződést megszünteti. 

2011. január 1. napjától Mayer Györgyné egyéni vállalkozónak 

bérbeadja, a bérleti díj összegét havi fenti időponttól 

változatlanul 10.000.-Ft összegben határozza meg. 

                                          Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés elkészítésére,  

annak aláírására. 

                                          Felelős: Baski Gábor polgármester, 

                                                          Stáhly-Zsideg István körjegyző 

                                          Határidő: április 15. 

 

4./ Megbízás könyvvizsgálói feladatok ellátására 

     Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző 

 

Stáhly-Zsideg István 

Tájékoztatta a testületet, hogy a16/2011.(II.15.) számú határozattal elrendelt fejlesztési 

hitelfelvétel előzetes vizsgálatához, valamint a 2010. évi önkormányzati zárszámadás 

vizsgálatához könyvvizsgáló jelentés szükséges. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben már 

végzett könyvvizsgáló munkát az önkormányzatnál Molnárné Fülöp Róza költségvetési 

minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló, ezért javasolja öt megbízni ismét e feladattal. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

    39/2011 (III. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

                                          Makád Község Képviselő-testülete a 2011. évi fejlesztési  

                                                hitelfelvétellel és a 2010. évi zárszámadással kapcsolatos  

                                                könyvvizsgálói feladatokkal megbízza Molnárné Fülöp Róza  

                                                könyvvizsgálót. 

                                                Felhívja a tisztségviselőket, hogy az erre vonatkozó szerződést  

                                                kössék meg, 

                                                Felelős: Baski Gábor polgármester, 

                                                          Stáhly-Zsideg István körjegyző 

                                          Határidő: április 15. 

 

Kmf. 

 

 

           B a s k i   G á b o r     Stáhly-Zsideg István 

    polgármester             körjegyző 

 

 

       M á r k u s   L á s z l ó      D o s z t á l y   L á s z l ó 

        jegyzőkönyv-hitelesítő        jegyzőkönyv-hitelesítő 


