
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011.  június 29-i   üléséről a Makád 
és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 
Jelen vannak: 
 
   Baski Gábor   polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 

   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 6 fő jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Dr. 
Papp Botond Eörsre és Száraz Ferencre. 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 pontra.  
 
A képviselő-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./ Előterjesztés Makád község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
2./ Előterjesztés a fogászati alapellátással kapcsolatos keretszerződés javaslatról  
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
3./ Előterjesztés Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna Tisztítómű 
     Tulajdonközössége, mint jogi személyiséggel rendelkező társulás megszüntetéséről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
4./ Előterjesztés a Makád község közlekedése fejlesztése című projekthez kapcsolódó árok     
     burkolás pótmunka döntés visszavonásáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
5./ Előterjesztés lakótelkek kialakítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 



6./ Egyebek 
     a./ Előterjesztés LEADER pályázat benyújtására falusi turizmus szálláshely kialakítása     
         támogatására 
         Előadó: Baski Gábor polgármester 
    b./ Előterjesztés az útépítés során kitermelt föld értékesítésére 
         Előadó Baski Gábor polgármester 
   c./  Tájékoztató a Makád község közlekedésének fejlesztése című beruházás helyzetéről, 
         a projektzáró rendezvényről 
         Előadó: Baski Gábor polgármester 
   d./  Tájékoztató a falunapi előkészületekről 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
1./ Előterjesztés Makád község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor polgármester az írásos anyag szóbeli kiegészítésére felkéri Stáhly-Zsideg István 
körjegyzőt. 
 
Stáhly-Zsideg István 
A kiküldött anyag nagyon részletes. A módosítás az évközben érkezett, és az elemi 
költségvetésben nem tervezett állami normatívákat, bevételeket tartalmazza. A csatorna 
társulattól a tervezethez képest további 3,3 millió forint érkezett. 
 
18:14 perckor megérkezett Baski Mária képviselő. 
 
Baski Gábor 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

MAKÁD  KÖZSÉG  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2011. számú rendelete 

Makád Község 2011. évi költségvetésről szóló  
3/2011. (II.15.) számú  rendelet módosítására 

 
A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete. 

 
2./ Előterjesztés a fogászati alapellátással kapcsolatos keretszerződés javaslatról  
     Előadó: Baski Gábor polgármester 

 
 

Baski Gábor 
A kiküldött anyag tartalmazza, hogy Dr. Novák Jenő fogorvos 2011. augusztus 31-ével 
nyugdíjba vonul, így szeptember 1-jétől a négy település (Makád, Lórév, Szigetbecse, 
Szigetcsép) fogászati ellátása megoldatlan. Ráckevének a négy település döntése alapján, 
amennyiben továbbra is ebben a formában képzelik el a fogászati alapellátást, intézkedni kell 



a megüresedett praxis pótlására. Az eddigi két műszakban használt fogászati szék 
leamortizálódott, újat kell venni, melynek előzetes költsége 8-9 millió forint. 
 
 
A Képviselő-testület rövid vita után 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
     81/2011 (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete elviekben támogatja, 
hogy a fogorvosi alapellátást továbbra is Ráckeve Város 
Szakorvosi Rendelőintézetén keresztül biztosítsa Makád 
lakossága részére. Az ehhez szükséges 5 évre szóló 
keretszerződés megkötését támogatja. Az alapellátás 
biztosításához szükséges, az érintett négy település által 
lakosságszám arányosan finanszírozott, gépvásárláshoz 
hozzájárul. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: augusztus 31. 

 
 
3./ Előterjesztés Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna Tisztítómű 
     Tulajdonközössége, mint jogi személyiséggel rendelkező társulás megszüntetéséről 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A tulajdonközösség tevékenységet nem végzett, vagyont, tulajdonjogot nem szerzett, 
működése kiüresedett, oka fogyottá vált. Az önkormányzatoknak egymással szemben 
elszámolni valójuk nincs, az osztatlan közös tulajdonukat képező vagyon működtetését a 
korábbi, megbízásos társulási formában látják megfelelőnek.  
 
A Képviselő-testület rövid vita után 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
     82/2011 (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                                           Makád Község Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége  
                                                           Társult Települések Szennyvízcsatorna Tisztítómű  
                                                           Tulajdonközössége, mint jogi személyiséggel rendelkező  
                                                           társulást megszünteti. 
                                                           Az önkormányzatoknak egymással szemben elszámolni  
                                                           valójuk nincs, az osztatlan közös tulajdonukat képező  
                                                           vagyon működtetését a korábbi, megbízásos társulási  
                                                           formában látják megfelelőnek. 
                                                           Felhívja a polgármestert, hogy ezen döntésről értesítse a  
                                                           tulajdonközösség tagjait, valamint Ráckeve Város  
                                                           polgármesterét a Magyar Államkincstár értesítése  
                                                           érdekében. 
                                                           Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                                           Határidő: június 30. 



4./ Előterjesztés a Makád község közlekedése fejlesztése című projekthez kapcsolódó  
     árok burkolás pótmunka döntés visszavonásáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Májusi ülésünkön úgy döntöttünk, hogy a Makád Község közlekedésének fejlesztése projekt 
keretében pótmunkaként egyes utcákban, maximum 3 millió forint önerő biztosításáig 
szikkasztó árokburkolást végeztetünk. Ehhez tervezési munkát rendeltünk, közbeszerzési 
eljárást indítottunk.. Menet közben az OTP Bank arról tájékoztatott, hogy a hitelkérelmünket 
nem tudja teljesíteni tekintettel arra, hogy a kormányzat új önkormányzati koncepciót dolgoz 
ki, ennek végleges változatáig az önkormányzati fejlesztési hitel tevékenységét 
felfüggesztette. 
Tekintettel arra, hogy ilyen módon megnehezedett a hitel biztosítása nem kívánjuk a csatorna 
pótmunkákkal növelni a hitel mértékét, így az a javaslatunk, hogy egyelőre ne indítsuk ezt a 
munkát. A tervek esetleg alkalmat adnak egy későbbi pályázathoz, így a megvalósításról nem 
kell lemondanunk véglegesen. 
 
Kérem az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
     83/2011 (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
     

                  A Képviselő-testület a 73/2011 (V.12.) számú határozatát  
                                         visszavonja, egyelőre nem kívánja a szikkasztó  

árokburkolást elvégeztetni. A tervek ismeretében, 
esetleges pályázati lehetőség alapján erre később 
visszatér. 

                                         Felelős: Baski Gábor polgármester 
                                        Határidő: június 30. 
 
5./ Előterjesztés lakótelkek kialakítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A rendezési tervben a Kendereskertben lakótelkek kialakítására van lehetőség. A 
hitelfelvételhez szükség van ingatlan-fedezetre. Javaslom 15 darab lakótelek kialakítását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
 



     84/2011 (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Kendereskert 756/4 hrsz-ú ingatlanából 15 db lakótelek 
kialakítása mellett dönt.  
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: július 31. 
 
 

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

 
     85/2011 (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Makád Község Képviselő-testülete a Makád, 
Kendereskert 756/4 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó 15 db 
építési telek földmérési munkáival a Geotempo Kft-t 
(székhely: 2300 Ráckeve, Árpád utca 54.), bruttó 
25.000,- Ft/telek áron. 
A vállalkozói szerződés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: július 31. 

 
6./ Egyebek 
     a./ Előterjesztés LEADER pályázat benyújtására falusi turizmus szálláshely  
          kialakítása támogatására 
         Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A Leader keretein belül lehetőség van falusi szálláshely kialakítására támogatást elnyerni. 
Javaslom, hogy a régi hivatal épületét ilyen célra alakítsuk át. A pályázatban 20 millió forintot 
lehet nyerni, amiből 4 millió forint az önrész. Ha most benyújtjuk a pályázatot, akkor csak 
nyertes pályázat esetén jár anyagi kötelezettséggel a pályázatírás. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
     86/2011 (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete pályázat benyújtása 
mellett dönt a tulajdonában lévő Makád, Kossuth Lajos 
utca 52. szám (38 hrsz) alatti ingatlanán történő falusi 
szálláshely kialakítására. Felhívja a tisztségviselőket a 
pályázat elkészíttetésére és határidőre történő 
benyújtására. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
  Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő:  



    b./ Előterjesztés az útépítés során kitermelt föld értékesítésére 
         Előadó Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Az útépítés során kitermelt földet a kivitelező a Kendereskertben depózta be. Többen 
érdeklődtek már, hogy lehet-e belőle vinni. Felhatalmazást szeretnék kérni a testülettől, hogy 
értékesíthetek-e belőle, és milyen áron? 
 
 A Képviselő-testület rövid vita után 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
     87/2011 (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az útépítés során kitermelt 
töltőföldből értékesítsen 300.- Ft/m3-es áron. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
c./  Tájékoztató a Makád község közlekedésének fejlesztése című beruházás helyzetéről,  
      a projektzáró rendezvényről 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
Baski Gábor 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az útépítés műszaki átadása megtörtént. A projektzáró 
rendezvényt 20 nappal korábban be kell jelenteni a Pro Régiónak. Javaslom, hogy a 
falunappal egy időben kerüljön sor a rendezvényre. 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal  e g y h a n g ú l a g   egyetértett. 
 
  
 
  d./  Tájékoztató a falunapi előkészületekről 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
Baski Gábor 
Ismerteti az előzetes programot. A tűzijáték 250 ezer forintba fog kerülni, a kihangosítás, ha 
lesz sztárvendég, akkor 50 ezer forintba. Ezek a konkrétumok, a többi költség a végleges 
program függvénye. 
 
 
 



A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
     87/2011 (VI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

 
Makád község Képviselő-testülete a 2011. évi falunap 
időpontját augusztus 13.-ra tűzi ki. 
Elfogadja a polgármester által előterjesztett program 
tervezetet, azzal, hogy aránytalan költségnövekedés, 
vagy egyeztetési problémák esetén attól eltérhet. 
Fordítsanak nagy gondot a propagandára a falunap 
sikeres megrendezése érdekében. 
Felhívja a Körjegyzőt, az intézmények vezetőit, hogy 
munkatársaik közreműködésével segítsék elő a falunap 
sikerét. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 

    Stáhly-Zsideg István körjegyző 
Határidő: augusztus 13. 

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

Kmf. 
 
 
 

 B a s k i   G á b o r       Stáhly-Zsideg István 
   polgármester                      körjegyző 
 
 
 
        dr. Papp Botond Eörs       S z á r a z  F e r e n c 
        jegyzőkönyv-hitelesítő      jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


