
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Makád Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának ülésén   
2012. február 13-án Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalában - Makádon 

 
Jelen vannak: Baski Mária   a bizottság elnöke, 
                       Száraz Ferenc   bizottsági tag, 
                       Matis Károly   bizottsági tag, 
                       Jancsó Emőke   aljegyző 
                       Stáhly Zsideg István  Címzetes Főjegyző 
                       Antal Mária    pénzügyi főtanácsos 
 
Baski Mária a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság 
3 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 
        

1. Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivtala 2012. évi 
költségvetésére 
Előadó: Baski Mária elnök 

2. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2012.évi költségvetésére 
Előadó: Baski Mária elnök 
 

 
A bizottság tagjai a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadták. 
 

1. Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi 
költségvetésére 
Előadó: Baski Mária elnök 

 
Baski Mária köszöntötte a bizottság tagjait és a jelenlévőket. Felkéri Antal Mária főtanácsost, 
hogy ismertesse a bizottsággal a Körjegyzőség költségvetés-tervezetét. 
 
Antal Mária 
A Körjegyzőség költségvetését a jelenlegi létszámmal terveztük. Körjegyző Úr tavaly 
nyugdíjba vonult, idén tanácsadóként foglalkoztatjuk. Időközben kiderült, hogy nem 
maradhatunk körjegyző nélkül, így kiírásra került a körjegyzői pályázat, a bére március 12-től 
lett tervezve. A cafetéria egységesen 200 ezer forinttal lett tervezve, mely a 
köztisztviselőknek kötelezően adandó béren kívüli juttatás. 
 
Az aljegyző és a pénzügyi főtanácsos részletes tájékoztatót adtak a költségvetés tételeiről 
címenként. 
 
 
 
A részletes tájékoztatás után a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát: 
 
 



                                               1/2012. (II. l3.) sz. határozat: 
 
 

Makád Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a Makád és 
Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala – jelen ismeretekre 
alapozott- 2012. évi költségvetését elfogadja. 
A 2012. évi költségvetés végrehajtását ennek keretei között kell 
alkalmazni. 
 
a./ Az un. cafeteria juttatásoknál figyelemmel kell lenni az 
állami költségvetéshez kötődő intézkedésekre. 
b./ Különös figyelmet kell fordítani a Lórév Község 
Önkormányzat vízminőség javító pályázat elősegítésére. 
c./ Felkészülés a 2012. január 1-jén felálló járási Hivatalokhoz 
átkerülő hatósági jogkörökkel kapcsolatos átadás-átvételre, a 
többlet feladatokhoz külsős szakértő tanácsadó 
közreműködésének igénybevétele. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Jancsó Emőke aljegyző 
Határidő: 2012. február 15. 

 
2. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2012.évi költségvetésére 

Előadó: Baski Mária elnök 
 
 
Baski Mária 
Ismételten felkéri Antal Máriát az írásos anyag szóbeli kiegészítésére. 
 
Antal Mária 
2012. január 1-jei hatállyal számos pénzügyi jogszabályt módosítottak. Fontos változás, hogy 
az Ivóvízellátó Intézmény június 30-ig marad önkormányzati tulajdonban, utána átveszi az 
állam az üzemeltetését, azt hogy milyen módon, arról még nincs pontos információ. A 
költségvetés tervezéseskor ezt a tényt már figyelembe vettük. A dologi kiadásokat és a 
bevételeket fél évre terveztük. A személyi juttatásoknál beterveztük a dolgozók felmentési 
idejét és a végkielégítését. Reményeink szerint a kötelező létszámcsökkentéssel járó 
költségekhez lehet majd állami támogatást igényelni. A vízdíj bevételekhez a kintlévőségek 
behajtása is tervezve van. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a jövő évben működési hiányt nem lehet tervezni. A 
folyószámla hitelt év végéig szükséges visszafizetni.  
Változás még, hogy a reprezentációs kiadások után 51 %-os adófizetési kötelezettség van, 
ezért az ilyen költségekre minimális összeget terveztünk. 
 
Száraz Ferenc 
Javasolja, hogy a bérleti szerződéseknél a pavilonsor bérleti díja kerüljön felülvizsgálatra, 
mert ő 10 ezer Ft-os havi bérleti díjra emlékszik, a betervezett 20 ezer forinttal szemben. 
A hóeltakarításra és az erdőművelésre betervezett összeget magasnak tartja. Véleménye 
szerint nem éri meg további erdőt telepíteni, ennyi pénzért rengeteg fát vásárolhat az 
önkormányzat az intézmények fűtésére. 
 
Stáhly-Zsideg István 



A Vízművel kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben a félévnél tovább marad a vízmű, 
akkor a dolgozóknak betervezett végkielégítések fedezik az esetleges év végéig tartó 
működést is. Összességében elmondható, hogy az idei költségvetés stabilabb a tavalyinál. 
 
 
A bizottság egyetért a tervezetben szereplő, a talajterhelési díjból befolyó többletbevétel 
céltartalékba helyezésével.  

 
 

 
További részletes tájékoztatás után a bizottság egyhangúlag hozta meg határozatát:  
 
 
 
 
                                               2/2012. (II. l3.) sz. határozat : 

Makád község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága a  2012. 
évi költségvetés beterjesztett tervezetét jónak és elfogadhatónak 
tartja. 
Az év közben esetlegesen befolyó többlet bevételeket 
céltartalékba kell helyezni és az Önkormányzat 
hitelállományának csökkentésére kell felhasználni. 

                         Felelős: Baski Mária elnök  
                         Határidő: február 15. 

 
 
 
Több tárgy nem lévén az elnök az ülést bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

B a s k i   M á r i a 
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