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mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012.  november 26-i  üléséről Makád és Lórév 
Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 
Jelen vannak: 
 
   Baski Gábor   polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 
Baski Mária   képviselő 

   Márkus László   képviselő 
 Dr. Papp Botond  képviselő 
 Száraz Ferenc   képviselő 

Vidáné Wéber Adrienn  képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Jancsó Emőke   körjegyző 
   Stáhly-Zsideg István  Címzetes Főjegyző 
   Antal Mária   Pénzügyi Főtanácsos 
 
Jelen vannak továbbá: 
 
   Horváthné Egervári Gabriella körjegyzőségi munkatárs 
   Major Alexandra   körjegyzőségi munkatárs 
 
    
 
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő jelen van, így az 
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Baski Máriára és Márkus 
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. Javasolja, hogy további két napirendi pontot vegyen fel a 
testület: 
4./ Előterjesztés a 2013. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapítására 
5./ Előterjesztés a víz-és csatornahálózat ( szolgáltató által fizetendő ) bérleti díjának megállapítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
  
 
 
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 Makád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester  
2./ Előterjesztés Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
3./ Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
4./ Előterjesztés a 2013. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 



 
5./ Előterjesztés a víz-és csatornahálózat ( szolgáltató által fizetendő ) bérleti díjának megállapítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
6./ Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos jogszabályi környezetről,   
     tárgyalásokról, előkészítő munkáról 
     Előadó: Jancsó Emőke körjegyző 
 
 
7./  K Ö Z M E G H A L L G A T Á S  
       Beszámoló a Képviselő testület  munkájáról 
       Előadó: Baski Gábor polgármester 
       Tájékoztató a településünket érintő, önkormányzati törvény módosításából eredő 
       változásokról 
       Előadó: Baski Gábor polgármester, 
                    Jancsó Emőke körjegyző  
 
1./ Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester  
 
Baski Gábor 
Röviden szóban is ismerteti az írásos előterjesztést, melyet minden képviselő megkapott. Sajnos a koncepció 
készítésekor még számos kérdés nem tisztázott, nem tudjuk, hogy az új feladatfinanszírozási rendszerrel 
mekkora támogatást kapunk majd egy-egy feladatra.  Felkéri Baski Máriát, a Pénzügyi Bizottság elnökét, 
hogy tájékoztassa a képviselőket a Bizottság véleményéről, javaslatáról. 
 
Baski Mária 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottság Makád Község Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetési koncepcióját megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

103/2012. (XI. 26). számú Képviselő-testületi határozat 
 
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 
Makád Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: 
1. Makád Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési 
koncepciója az elmúlt évhez képest korábban kerül 
beterjesztésre úgy, hogy a 2013.évi költségvetést megalapozó 
jogszabályok még csak részben ismertek. A koncepció áttekinti 
a kiemelt bevételi és kiadási jogcímeket, s körültekintően 
mutatja be mindazokat a hatásokat, amelyekre a rendelkezésre 
álló jogszabályokból következtetni lehet. Sajnálatos módon az 
előterjesztő csak jelentős szórással tud számolni a pontosan még 
nem ismerhető állami támogatásokkal, valamint jelentős a 
bizonytalanság a forrásmegosztásból származó iparűzési adónál 
is. (A számítás pontossága azért lenne különös fontos, mivel a 
fenti két jogcím képezi az Önkormányzat legjelentősebb 
bevételi forrását.) A kiemelt kiadási előirányzatokon belül 
jelentős a bizonytalanság a személyi juttatásoknál és a 
kapcsolódó járulékoknál a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi 
CXC. törvény 88 §-ában foglaltakra tekintettel. A fenti hatások 
együttesen szükségessé teszik azt a rendkívül óvatos 



iránymutatást, amelyben valamennyi keretgazdánál a 2012. évi 
eredeti előirányzat alatti tervezés indokolt. Jól látja az 
előterjesztő, hogy szükséges az Önkormányzat valamennyi 
szerződésének tételes felülvizsgálata, s a további megtakarítást 
eredményező lehetőségek feltárása. 
2. A fentieken túl szükséges továbbá a közfoglalkoztatottak 
létszám előirányzat megállapítása, az önkormányzat dologi 
kiadásainak előirányzat csökkentése. 
3. A 2013. évi költségvetési koncepció szűkíti a 2013. évre 
tervezett feladatokat, belátva, hogy a rendelkezésre álló 
jogszabályi környezetben csak egy rendkívül óvatos irányelv 
megfogalmazására helyezheti a hangsúlyt. A 2013. évi 
költségvetési koncepció konkrét összegszerű javaslattal nem él, 
az irányelvek felkészültek az elkövetkező időszakban megjelenő 
jogszabályok rugalmas követésére – így biztosítva a 
költségvetés tervezési időszakára a pénzügyi mozgástér 
lehetőségét -, valamint először él a koncepció azon lehetőséggel, 
hogy jelentős előirányzatot igénylő jogcímeknél a döntést a 
rendelet összeállítása időpontjára teszi át. 

      Felelős: Baski Gábor polgármester 
         Jancsó Emőke körjegyző 
      Határidő: folyamatos 
 
2./ Előterjesztés Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A Hivatal koncepciójánál is hasonló a helyzet, a koncepció csak egy iránymutatás a jövő évi költségvetés 
tervezéséhez.. A Körjegyzőség december 31.-el megszűnik, közös hivatalt hozunk létre Lórév és 
Szigetbecse községekkel.  
 
Baski Mária 
A Bizottság a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi koncepcióját megtárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

104/2012. (XI. 26). számú Képviselő-testületi határozat 
       
 

Makád Község Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati 
Hivatalra beterjesztett 2013. évi koncepciót elfogadja. A 
szabályozás, pénzügyi források teljesen bizonytalan volta miatt 
kereteket nem tud szabni a 2013. évi költségvetés tervezéséhez. 
A közös hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodásnál kell 
törekedni – az akkor már ismert – a pénzügyi keretek közötti 
megállapodásra. A megállapodás megkötésekor saját erő 
figyelembevételével nem lehet tervezni. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
    Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 



 
 
 
3./ Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Nem javasolja a jövő évtől emelni az adómértékeket. A lakosok sajnos egyre nehezebb helyzetben vannak, 
már a napi megélhetés is sok helyen veszélyben van, véleményem szerint nem tudnának ennél magasabb 
összeget kifizetni adóra. A talajterhelési díj tízszeresére emelkedése a törvény változása miatt, és nem helyi 
döntés alapján, így is nagy terhet ró majd azokra, akik még mindig nem kötöttek rá a csatornára. 
 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával   e g y h a n g ú l a g   egyetértett, és 7 fő jelenlétében, 7 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

105/2012. (XI. 26). számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2013-as 
évben nem kívánja emelni a településen bevezetett helyi adók 
mértékét, valamint nem kíván EBADÓT bevezetni. 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Előterjesztés a 2013. évi kommunális hulladékszállítási díj megállapítására 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
Baski Gábor 
A jelenlegi hulladékszállítási szolgáltatást végző Bio Pannónia Kft. 2012. december 31-vel megszűnik. Új 
szolgáltató végzi majd ezt a tevékenységet. A kéttényezős díj helyett új díjszámítás lesz, amelyet a 
gyűjtőedény űrtartalma alapján kell majd fizetni a lakosoknak. A javaslat jelenleg 4,06 Ft+ÁFA-ról szól, 
melyet a Közép-Duna Völgyi Hulladékszállítási Konzorcium terjeszt a Képviselő-testületek elé. Az idei 
díj120 literes kuka esetében bruttó 16.860.- Ft/év, jövőre ez közel a duplája lesz. Ez drasztikus emelés, ami 
nagy felháborodást fog kiváltani az emberekből. A lakosságot tájékoztatni kell. Szerdán lesz még egy ülés a 
díjakkal kapcsolatban, így javaslom, hogy ezt követően rendkívüli ülésen döntsünk majd a hulladékszállítási 
díjról. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást    e g y h a n g ú l a g    tudomásul vette. 
 
5./ Előterjesztés a víz-és csatornahálózat ( szolgáltató által fizetendő ) bérleti díjának megállapítására 
     Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
Az ivóvíz hálózatunkat üzemeltető DAKÖV Kft-től érkezett árajánlat a víz- és csatornahálózat bérleti díjára 
400 ezer forint + ÁFÁ-ról. A költségvetésünkben bruttó 721 ezer forintos amortizáció volt tervezve. 
Javaslom, hogy ennél kevesebb bérleti díjat ne fogadjunk el. 
 
A Képviselő-testület rövid vita után 7 fő jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 


