JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. december 10-i üléséről a
Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Kocsis Tibor
Márkus László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyző

Jelen vannak továbbá:
Pálvölgyi Nóra
Vásárhelyi Nagy Antalné

Kis-Duna Menti Waldorf-Pedagógiai
Egyesület elnöke
korábbi polgármester

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 8 fős testületből 5 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. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az
5. és 6. napirendi pont ismét elmarad, mert nem készült el a cég a közbeszerzési anyaggal. A
közmeghallgatás napján - reményeink szerint - már tudjuk tárgyalni.
Javasolja, hogy a 10/a. napirendi pont tárgyalásával kezdjék a mai ülést.

A Képviselő-testület a javaslatokkal e g y h a n g ú l a g egyetértett, és az alábbi napirendi
pontokat fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1. Előterjesztés a 2009-ben megszűnő óvoda épület Waldorf Egyesület céljaira történő
hasznosításáról.
Eladó: Baski Gábor polgármester
2. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
3. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi adókról szóló
rendeletének módosítására

Előadó: Baski Gábor polgármester
4. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Köztisztaságról szóló
rendeletének módosítására.
Előadó: Baski Gábor polgármester
5. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális ellátásról
szóló rendelete kiegészítéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
6. Előterjesztés Makád Község Képviselő-testülete 2009. évi munkatervéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
7. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására.
Előadó: Baski Gábor polgármester
8. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által
megvalósítani
tervezett
hulladékgazdálkodási
rendszer
Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányának mellékletéről, nyilatkozatokról.
Előadó: Baski Gábor polgármester
9. Egyebek
a) Előterjesztés a 2009. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előadó: Baski Gábor polgármester
b) Javaslat a makádi 0115/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan
hasznosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
10. Szociális ügyek (Zárt ülés)

1. Előterjesztés a 2009-ben megszűnő óvoda épület Waldorf Egyesület céljaira
történő hasznosításáról.
Eladó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az írásos kérelmet mindenki megkapta, átadom a szót a Waldorf Egyesület elnökének,
Pálvölgyi Nórának.
Pálvölgyi Nóra
Köszönti a képviselőket. A kiosztott írásos anyagot szeretné kiegészíteni annyival, hogyha a
Képviselő-testület az Egyesület részére a leírt kamatmentes részletfizetési formában hajlandó
értékesíteni az óvoda épületét, akkor mintegy gesztusként az Egyesület felajánlja, hogy
megszűnése esetén nem a Magyar Waldorf Szövetségre szállna az Egyesület vagyona, hanem
az önkormányzatra.
Baski Gábor
Amiről ma beszélünk, az egy szándéknyilatkozat iránti kérelem, arról, hogy értékesíteni
kívánjuk az Egyesület részére az ingatlant, az adásvétel részleteiről majd akkor, ha
konkrétumok vannak. Az Egyesület 2010-től egy párhuzamos osztály is szeretne indítani, ami
pezsgést jelentene a falu életében.
Pálvölgyi Nóra
Azért írtam le számszerűen, amit vállalni tudunk, mert mi nyílt lapokkal játszunk.

Vásárhelyi Nagy Antalné
2010-től az iskolát is szeretnék elindítani, így az iskolai létszám is nőne. Osztott időben nem
lehetne megoldani a tanítást.
Baski Gábor
Nem a jelenlegi épületben szeretnék elindítani az iskolát.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
156/2008 (XII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a 2009-es évben
felszabaduló óvoda épületet oktatási célra értékesíteni
kívánja a Waldorf Egyesület részére. Az értékesítés
részleteit szerződésben kell rögzíteni.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly.Zsideg István körjegyző
Határidő: 2009. augusztus 31.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
157/2008 (XII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a jelenlegi óvoda
épülete értékesítésének előkészítése érdekében
ingatlanforgalmi értékbecslő szakértőt rendel ki az
ingatlan forgalmi értékének megállapítása érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízás megadására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2009. január 31.
18:40 perckor Pálvölgyi Nóra elköszön és távozik az ülésről.

2. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Az írásban kiküldött rendelet-tervezet bevételi oldalának 3. pontja és a kiadási oldal 23. pontja
nem ebben a formában valósul meg, így ezzel módosul a rendelet. A vállalkozó ezt az
összeget nem az önkormányzatnak, hanem a Makád Községért Közalapítványnak fizeti meg.
Stáhly-Zsideg István
Az előrehozott öregségi nyugdíjra megkapott
körjegyzőségnek, mert a kiadás innen történik meg.

3.065.000,-

Ft

átadásra

került

a

A Képviselő-testület az elhangzott módosításokat 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2008 (XII. 10.) számú rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló
3/2008 (II. 13.) rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi adókról
szóló rendeletének módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az előző ülésen a koncepció tárgyalásakor beszéltünk róla, hogy több vállalkozó is jelezte,
hogyha 0,5 %-os lesz az iparűzési adó, akkor ide hozza a vállalkozását.
Három fuvarozó cégről van szó, akik ha ide jönnek, az 10-15 millió forint többletbevételt
jelent a településnek.
Kocsis Tibor
Ha más cég is ide akar jönni, akkor erre mennyi ideje van?
Baski Gábor
December 31-ig.
Stáhly-Zsideg István
Egyértelmű, ha itt a vállalkozó székhelye, akkor a gépjármű adót is ide fizeti.
Márkus László
Két év múlva elterjed a híre, jöhet ide akkor is más vállalkozó is.
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2008 (XII. 10.) számú rendelete
a helyi adókról szóló 8/2003 (VI. 26.) KT. sz rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Köztisztaságról
szóló rendeletének módosítására.
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az előző ülésen tájékoztattuk a képviselőket az újfajta hulladékszállításról. Abban maradtunk,
hogy amennyiben nem lesz drágább a réginél, akkor bevezetjük. A Bio-Pannónia Kft. által
készített kimutatásból kiderül, hogy sem a lakosoknak, sem az önkormányzatnak nem kerül

többletköltségbe a szolgáltatás átalakítása. A szolgáltatás április 1-től lesz bevezetve. A
módosítás is ekkor lép hatályba.
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2008 (XII. 10.) számú rendelete
Makád község Önkormányzata
Köztisztaságról szóló 10/2003 (X. 07.) számú rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Stáhly-Zsideg István
A hulladékszállítási díjtételekről szóló mellékletet is módosítani szükséges.
Makád község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2008 (XII. 10.) számú rendelete
Makád község Önkormányzata
Köztisztaságról szóló 10/2003 (X. 07.) számú rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. Előterjesztés Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális
ellátásról szóló rendelete kiegészítéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István
A házi segítségnyújtás 2009. évi bevezetéséhez szükség van a helyi szociális rendelet
módosítására.
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2008 (XII. 10.) számú rendelete
a szociális igazgatás és ellátás szabályairól szóló 5/2007 (IV. 23.) rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Előterjesztés Makád Község Képviselő-testülete 2009. évi munkatervéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A következő év annyiban fog módosulni, hogy kétszer ennyi ülés lesz, hogy megfelelően
tájékoztatni tudjunk benneteket. Jelen pillanatban három nagy beruházás van kilátásban,
zsúfolt évünk lesz.

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

158/2008 (XII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező 2009. évi üléstervet jóváhagyja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: folyamatos

7. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, kérdés, észrevétel van ezzel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
159/2008 (XII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a következők
szerint módosítja:
1.) A társulási Megállapodás IV. fejezete IV/3. ponttal egészül ki a következők
szerint:
IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz
annak
érdekében,
hogy a
Társulás
által megvalósítandó
egységes
hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az
egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg,
mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 21. §-ban meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási
közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.
A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok
közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd
hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és
fenntartását.
IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a
következők:
a, közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozása,
b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés
c, a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének,
elszállításának szervezése

d, a települési hulladék kezelésének szervezése,
e, kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása,
IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a
következők:
a, a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás
folyamatosságát,
b, A hulladékgazdálkodási törvény és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 (III. 28.) számú
kormányrendelet alapján elfogadott díjpolitika elvei és díjképzési mód alapján
javaslatot tesz Tagok számára a szilárdhulladék közszolgáltatás díjának
megállapítására.
2.) A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV. 4. ponttal egészül ki a következők
szerint:
IV./4. Tagok a IV/2. 2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés
szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása – megfelelően az egységes KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint
állapítják meg: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a
tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök
ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a
tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzati területén a hulladékkezelési
közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a projektben megvalósuló
létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési
közszolgáltatási feladatokat elcsúsztatott határidőkkel adja át a Társulás az általa kiválasztott
közszolgáltató(k)nak. A határidők a létesítmények megvalósulásától, illetve a jelenleg
hatályos tagönkormányzati szerződések hatályától függnek.
A Társulás szolgáltatási koncesszió ellátására vonatkozó közbeszerzési kiírás keretében a
projektben megvalósuló teljes rendszer üzemeltetését és vagyonkezelését adhatja át a
közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjének/Ajánlattevőinek.
A létesítmény üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint közbeszerzési eljárás
keretében kell az üzemeltető szakcéget kiválasztani. Annak érdekében, hogy a teljes
hulladékgazdálkodási rendszer egységesen működjön, és megfelelő biztosítékok álljanak
rendelkezésre az egyes létesítményeket üzemeltető szervezet(ek) részére, a teljes
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetését egy közbeszerzési eljárás keretében kell
beszerezni, mert csak így biztosított az, hogy a gyűjtést, szállítást végző szolgáltató a
projektben megvalósított létesítményekben fogja a hulladékot szállítani, mely a projektben az
európai uniós támogatás felhasználásának feltétele.
Mindezekre tekintettel lehetőség van a projekt kezdetén a projektben megvalósuló
valamennyi létesítmény üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására, mely
egyben a projekt önrészéhez szükséges fedezet egy részét is megfelelően biztosítja, hiszem az
üzemeltetésért az Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor koncessziós díj kérésére jogosult,
mely a hasznosítási jog átengedésének ellenértéke.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés fokozatosan lép hatályba, azaz
a teljes rendszer egyes részeinek üzemeltetése az adott létesítmény, eszköz, berendezés
Társulás által történő átvételét követően kerülne az üzemeltetőnek átadásra, mely biztosítja

azt, hogy a létesítmények Megrendelő (Megbízó) általi átvétele során a létesítmény majdani
üzemeltetője is jelen legyen, így közvetlenül a kivitelezőtől kapja meg az üzemeltető az
összes információt, oktatást, mely a létesítmény hatékony üzemeltetését biztosítja.
A közszolgáltatók által beszedett díj fedezetét a lakossági befizetések képezik. A Társulás
tagönkormányzatai a Társulási Megállapodásban kötelezettséget vállaltak arra, hogy a
létrejövő rendszer fenntartható fejlődését biztosító díjakat állapítanak meg.
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása önkormányzati elidegeníthetetlen
jogkör, melyet az önkormányzat évente egyszer rendeletben állapít meg.
Az üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében a Társulási Megállapodás 5. sz. melléklete
tartalmazza.
1.

A Társulási Megállapodás V. – A Társulás vagyona, gazdálkodása – fejezetének
V/1.c.) pontja második bekezdésének első mondata helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján a költségvetési
felügyeleti szerve által meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles
nyilvántartani.
4. A Társulási Megállapodás VI. –Díjpolitika- fejezetének első bekezdése a
következőkkel egészül ki:
A Társulás tagönkormányzatai által elfogadott egységes díjpolitikai elveket, a díjképzés
módját és összetevőit a Társulási Megállapodás 6. sz. melléklete tartalmazza.
5. A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezete a nyolcadik bekezdést
követően egy új bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjába megfogalmazott feladatait 2009. január
1. napjával köteles ellátni, kivéve a IV/3.1. c) pontban, és a IV/3.2. b) pontban meghatározott
feladatokat.
A IV/3.1. c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve változó
időponttól, a Tagnak a Társulási Megállapodás jelen módosításának időpontjában hatályos
közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles ellátni.
A IV/3.2. b) pontban meghatározott feladatot a Társulás 2009. december 1. napjával köteles
ellátni.
6.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések – fejezetének utolsó bekezdése
a következőkkel egészül ki:
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció
6. sz. melléklet: Egységes díjpolitikai elvek, a díjképzés módja és összetevői.

8.) Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányának mellékletéről, nyilatkozatokról.
Előadó: Baski Gábor polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
160/2008 (XII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja, a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
által
megvalósítani
tervezett
hulladékgazdálkodási rendszer Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának 7.7.2.Működtetés, üzemeltetés- pontjához tartozó mellékletek, nyilatkozatok tárgyában a következő
határozatot hozza:
A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 7.7.2 Működtetés, üzemeltetés részéhez a
Képviselő-testület által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, az 1-5. számú
mellékletben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést
a Képviselő-testület megismerte és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja.

9. Egyebek
a) Előterjesztés a 2009. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az előző évekhez hasonlóan idén is döntenünk kell a jövő évi szúnyoggyérítésről.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
161/2008 (XII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás által tervezett 2009. évi szúnyoggyérítési
akcióhoz.
Makád község területén a teljes belterületre (ha )
tervezzük a biológiai gyérítést, ezen kívül a település
közigazgatási területén 50 ha-ra igényeljük a légi
szúnyoggyérítést.
Az ehhez szükséges költségvetési fedezetet a 2009. évi
költségvetésben előirányzatként tervezzük, erre a testület
kötelezettséget vállal.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2009. február 15.

b.) Javaslat a makádi 0115/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlan
hasznosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor felolvassa Sallai Róbert levelét, amelyben a makádi 0115/3 hrsz-ú ingatlanon
megvalósítandó Makád Üdülő és Rendezvény Centrum elképzeléséről ír.
Baski Gábor
A szóban forgó terület a focipálya mögötti rész. Egy 500 m2-es épületről lenne szó, amelyben
az önkormányzat 1/3-ad részben lenne tulajdonos. A kivitelezéshez és üzemeltetéshez
megalakuló Kft-be százezer forintos tőkével kellene beszállni. A vállalkozónak most
elsősorban egy szándéknyilatkozatra van szüksége a Képviselő-testülettől, hogy biztosítja a
beruházáshoz a területet.
Baski Mária
Ki ez a vállalkozó?
Baski Gábor
Sallai Róbert budapesti vállalkozó.
Stáhly-Zsideg István
Csak megnézném, hogy ki ez a csapat, mielőtt szándéknyilatkozatot teszünk.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

162/2008 (XII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete Sallai Róbert projekt
javaslatában megvalósítani kívánt célokkal egyetért. A
projekt Makádon történő megvalósításával egyetért, a
0115-3 hrsz-ú ingatlant erre a célra alkalmasnak tartja.
Felhatalmazza a polgármestert a további tárgyalásokra.
Felelős: Baski Gábor
Határidő: március 31.

c) Makádi Vadásztársaság által benyújtandó pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A Vadásztársaság pályázatot nyújt be a Vadászház komfortosabbá tételére. Egy húszmilliós
támogatásért indul. A parkoló kiépítéséhez a társaság területe kicsi, így erre a célra bérbe
vennék az ingatlannal szemben lévő önkormányzati területet.
Ki ért egyet a Vadásztársaság elképzelésével, pályázati céljával?

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

163/2008 (XII. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád
község
Képviselő-testülete
a
Makádi
Vadásztársaság által megvalósítani kívánt közterületen
történő parkoló kialakításával, fásításával és burkolásával
a műszaki tervek alapján egyetért. A megvalósítandó
parkoló közcélt is szolgál. A megvalósítás a
Vadásztársaság feladata.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Baski Gábor
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést bezárta.

Kmf.

Baski Gábor
polgármester

Baski Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stáhly-Zsideg István
körjegyző

Márkus László
jegyzőkönyv-hitelesítő

