JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. május 5-i üléséről a Makád és
Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly Zsideg István
Katanics Sándor
Szűcs László

körjegyző
Ráckevei Rendőrség rendőrkapitánya
Ivóvízellátó Intézmény vezetője

Jelen vannak továbbá:
Bódis István
Vásárhelyi Nagy Antalné
Borbély Péter

Sziget Security Kft. ügyvezetője

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévő vendégeket és képviselőket. Megállapítja, hogy a 8
fős testületből 5 fő jelen van – Baski Mária jelezte, hogy késni fog -, így az határozatképes. A
polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Száraz Ferencre 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 pontra.
A Képviselő-testület a javaslattal
pontokat fogadta el:

egyhangúlag

egyetértett, és az alábbi napirendi

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1. Beszámoló Makád község közbiztonsága helyzetéről
Előadó: Katanics Sándor r. ezr. Városi rendőrkapitány
2. Előterjesztés Makád község 2007. évi költségvetése zárszámadás előtti módosításáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
3. Beszámoló Makád község 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
4. Beszámoló Makád, Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2007. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Előadó: Baski Gábor polgármester
5. Előterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi
Fenntartó Társulás igazgatói pályázatának elbírálásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
6. Tájékoztató a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó
Társulás további makádi tagintézménnyel történő bővítésének lehetőségéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
7. Előterjesztés Makád belterületi csapadékvíz elvezetése és befogadó tó revitalizációjára
Előadó Baski Gábor polgármester
8. Előterjesztés a Községi Vízmű átszervezésével kapcsolatosan
Előadó: Baski Gábor polgármester
9. Előterjesztés játszótér építésével kapcsolatos CÉDE pályázat benyújtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
10. Egyebek:
a. Tájékoztató a Védőnői pályázat helyzetéről
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
11. Ingatlan ügyek
a. Előterjesztés a Kossuth utca kiigazításával kapcsolatos ingatlanrész vételekről
(volt mozi ingatlanával kapcsolatosan)
Előadó: Baski Gábor polgármester
b. Előterjesztés a makádi 756 hrsz-ú és a 942 hrsz-ú ingatlanok értékesítési
pályázatának megjelenéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
12. Szociális ügyek (zárt ülés)
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
1. Beszámoló Makád község közbiztonsága helyzetéről
Előadó: Katanics Sándor r. ezr. Városi rendőrkapitány
Baski Gábor
Átadja a szót Katanics Sándor rendőrkapitánynak a napirendi pont megtartására.
Katanics Sándor
Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy írásos beszámolójához rövid kiegészítést szeretne
tenni. A Ráckevei Rendőrkapitányság 2007. évben is sikeresen, jó színvonalon teljesítette
szolgálati feladatait. A rendőrkapitányság vezetésében változás történt: Hetesi László a
ráckevei rendőrkapitány 2007. december 31. napjával nyugállományba vonult és az ő
utódlásaképpen engem jelölt a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Vezetője. Meghallgatásom
2007. decemberében megtörtént Ráckevén az Önkormányzatnál. 2008. január 1-jei hatállyal
nevezett ki dr. Ármos Sándor dandártábornok úr Ráckevei Rendőrkapitányság vezetőjévé. 32
éve vagyok rendőr. Kecskeméten kezdtem a pályafutásomat, majd közbiztonsági területre
kerültem, személyügyi, titkársági területen is dolgoztam. A határőrséggel történő integráció
kapcsán, felkérésre vállaltam a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetését.
Első feladatom volt, hogy tekintsem át Ráckeve és térsége közrendjét, közbiztonságát, a
bűnügyi fertőzöttséget. Tekintsem át a személyi állomány összetételét, társadalmi
szervezetekkel való kapcsolattartást. Feladatom volt továbbá, hogy a közel 20 százalékos
létszámhiányt pótoljam. Örömmel jelenthetem, hogy a rendőrkapitányság személyi állománya
kitűnő.

A határőrséggel történt integráció a létszámra nézve nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket.
A statisztikai adatokat figyelembe véve 19 %-kal csökkent a bűncselekmények száma a
ráckevei kistérségben. Természetesen a bűncselekmények csökkenésében jelentős szerepe van
a Sziget Securitynek és a Polgárőrségeknek is.
Makád község nem tartozik a bűnügyileg fertőzött területek között. Éves szinten 20-30
bűncselekményt követtek el. A részletes statisztikai adatokból emelkedés mutatható ki 2006
és 2007 év között. Tipikus bűncselekmények a térségben: betöréses lopások, alkalmi lopás, az
ún. trükkös lopások.
Makád területén az elmúlt esztendőben –tudomásom szerint - 3 koccanásos baleset történt.
Fontos kérdés az objektív felelősség elve 2008. május 1-től.
Nagyon fontos, hogy jó az együttműködés Makád területén a vagyonvédelmi céggel.
Fontosnak tartjuk egymás tájékoztatását, a SZEM mozgalom működését.
Baski Gábor
Megköszöni a részletes beszámolót. Szeretne feltenni még pár kérdést.
Elmondja, hogy személy szerint ő is támogatja a rendőrség, biztonsági szolgálat és a
polgárőrség együttműködését. Érdeklődik, hogy az önkormányzatoknak – bár nem állnak
fényes anyagi helyzetben – van-e lehetőségük a rendőrség támogatására. Makádon minden
évben megrendezésre kerül a falunap. Ez elmúlt években számítattunk a rendőrség
együttműködésére, ez továbbra is fennáll? A szolgálati lakás a rendőrség rendelkezésére áll,
amennyiben szükség van rá az új rendőrök elhelyezéséhez. Érdeklődik a körzeti megbízotti
státusz jogi szabályozásáról. Quad-ok jelenléte a közlekedésben egyre több problémát jelent,
van- rájuk valamilyen törvényi előírás. Érdeklődik a vízirendőrség helyzetéről.
Katanics Sándor
Pénzügyi támogatással kapcsolatban: létezett egy ún. közbiztonsági alapítvány, ami nem
kellőképpen működött. Ahhoz, hogy Ráckevére kerüljön a pénz a rendőrségnek és az
önkormányzatoknak együttműködési megállapodást kellene kötni. A szolgálati lakásfelajánlást hálásan köszönjük. A körzeti megbízotti státusz nagy probléma a rendőrségnél.
Követelmény az állás betöltéséhez: bizonyos szolgálatban eltöltött idő, magasabb képesítési
követelmény, egyedül kell 1, 2 vagy több településem szolgálatot teljesíteni. Sajnos nem
népszerű a munkakör a fiatal rendőrök körében.
Quadokról: ugyanolyan jármű mint más, rendszámmal, érvényes biztosítással. Vízirendészet:
Sajnos megszűnőben van. Felajánlottak Ráckevének 2 határőrségi motoros hajót. Sajnos
ehhez megfelelő képesítésű rendőr is szükséges, ami a létszámhiány miatt megoldhatatlan.
A falunapi rendezvényen aktívan részt szándékozunk venni.
Dosztály László
Vízirendőrség megszüntetése ebben az időszakban nagy gondot okoz! Ki lehet tiltani a Quadokat a gátokról?
Katanics Sándor
Amennyiben a quadokon nincs rendszám, segédmotornak minősülnek. Amennyiben a gát
lezárt út, úgy oda természetesen nem mehetnek.
Dosztály László
A quadosok nagy károkat okoznak a mezőgazdasági és az erdei területeken is.

Stáhly-Zsideg István
Makád külterületének nagy része természetvédelmi terület. Erre való hivatkozással - rendeleti
szabályozás útján - ki lehetne őket „tiltani” ezekről a területekről.
Vásárhelyi Nagy Antalné
A piaci napokon Ráckevén a Kossuth Lajos utca mindkét oldalát parkoló autók foglalják el,
nagy autók ez miatt nem tudnak elmenni az útszakaszon.
Katanics Sándor
Sajnos ez nagy probléma, de ameddig nincs megfelelő számú parkolási lehetőség, addig erre
nem lesz megoldás.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
64/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete elfogadja a Ráckevei
Rendőrkapitányság
vezetőjének
beszámolóját
a
Rendőrkapitányság tevékenységéről, Makád község
közbiztonsága helyzetéről.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: azonnal
2. Előterjesztés Makád község 2007. évi költségvetése zárszámadás előtti
módosításáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István
A költségvetési rendelet 2 irányból módosulhat, jogszabály által, illetve a Képviselő-testület
módosítása alapján. Ezeket az évközbeni módosításokat tartalmazza a rendelet. Az iparűzési
adó jelentős túlteljesítése abból adódik, hogy nagyobb hangsúlyt fektettünk a kinnlevőségek
behajtására.
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2008 (V. 05.) sz. rendelete
a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007 (II. 5.) sz. rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3. Beszámoló Makád község 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A zárszámadást a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, átadja a szót Száraz Ferenc bizottsági
tagnak.

Száraz Ferenc
A 2007. évi beszámolót a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 5 fő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2008 (V. 05.) sz. rendelete
Makád Község Önkormányzatának
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
19:19 órakor megérkezik Baski Mária képviselő
4. Beszámoló Makád, Lórév Község
költségvetésének végrehajtásáról

Körjegyzőségi

Hivatala

2007.

évi

Száraz Ferenc
A Körjegyzőség 2007. évi beszámolóját a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja.
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2008 (V. 05.) sz. rendelete
Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatalának
2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. Előterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi
Fenntartó Társulás igazgatói pályázatának elbírálásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Április 21-i Szigetbecsével közös testületi ülésen Szigetbecse polgármestere átadta nekünk a
Szigetbecse_Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás igazgatói
munkakörre kiírt pályázatra beérkező pályázati anyagot.
Stáhly-Zsideg István
Az intézményvezetői állásra egy pályázat érkezett. Az Előkészítő Bizottság május 31-ig várja
a Képviselő-testület véleményezését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

65/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a
Szigetbecse-Makád
Közös
Igazgatású
Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás
intézményvezetői állásának betöltésére támogatja
Raffay Béla pedagógus (2300 Ráckeve, Eötvös L.
u. 35. sz. alatti lakos) beadott pályázatát.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 31.
6. Tájékoztató a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi
Fenntartó Társulás további makádi tagintézménnyel történő bővítésének
lehetőségéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A Képviselő-testület már tavaly tájékoztatva volt és most már olyan stádiumba került, hogy
„nyílt lapokkal” lehet játszani. A szigetszentmártoni Ezer-Mester Alapítvány idén befejezi és
- ez már konkrétum mert a Pénzügyminisztérium honlapján is megjelent - munkásságát.
Végre több oldalról megkerestek, és már tavaly Szigetszentmárton polgármesterével, Lerner
Henrik úrral leültünk beszélni nem erről, mert szerettünk volna egy hasonló folyamatot
kialakítani mi is Makádon, hogy iskolai végzettség, felnőttképzés, szakmai átképzés, stb. Ott
nagyon jól működik immár 10 éve ez a szakiskola. Elég szépen felépítették ennek a bázisát.
Mi szerettünk volna erről a rendszerről többet megtudni. De azokat a tájékoztatásokat kaptuk,
hogy merész vállalkozásba kezdtünk, mert elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek kisebbség, stb. - iskoláztatása. Őket tanították meg szakmára. Abból a dologból indultunk ki
és ez már konkrétum, hogy van egy Művelődési Házunk, amelyre különböző pályázati
lehetőség van most és a közeljövőben is, akár 250 millió forintos beruházásokat is. Amit mi
szeretnénk egy olyan intézménnyé formálni, ami tökéletes egy településnek: kollégiumi
férőhely, az alsó szinten oktatási intézmény és hát az udvar lehetőséget biztosít arra, hogy
különböző szakmai műhelyek épüljenek. Mi ezen az úton indultunk és ezen az úton vagyunk.
A múlt héten egy hosszan tartó egyeztetést váltottunk. Tudni kell azt, hogy ez az intézmény
egy különálló intézmény lenne az egész társulástól. Egy külön alapítvány, különböző
szponzori pénzekkel működnének. Mi az infrastruktúrát biztosítanánk. Egy kölcsönös
együttműködést nyújtanánk egymásnak. A település érdekében is kézzel fogható jelenlét lesz,
mert ez a szakember képzés: az asztalos csinálja az asztalos munkát, a kőművesek csinálnák
az épületek felújítását, a kertészek a parkokat. Ez tökéletes lenne, de az Alapítványt nem
tudják szeptember 1.-ig – az idő szűke miatt - létrehozni, így felvetették azt a lehetőséget,
hogy tagintézményként csatlakoznának a Közoktatási Intézményünkhöz. Javaslom, hogy
készüljön pénzügyi kimutatás a normatívákról, jogilag a jegyző úr részéről, hogy
elképzelhető, hogy mindkét intézmény jól jár, ha integrálunk. 7. és 8. osztálya van ennek az
iskolának, ami jelentősen: 20-30 fővel növelné az iskola létszámát. Délutános foglalkozáson
vennének részt ezek a gyerekek, felnőttek és nem zavarnák a tanítást. Szabad tantermek állnak
rendelkezésre, viszont itt egy pillanatra elakadtunk és jöttek a törvényi hátterek, hogy ehhez
mindkét testületnek el kell fogadnia Szigetbecsének és Makádnak is. A számokat pontosítani
kell és, ha a szakiskolát beintegráljuk, akkor az iskola igazgatójának személye már nem

megfelelő, mert egy olyan iskolai végzettségű iskolaigazgató kell, ami borítaná ezt az egészet.
Múlt héten Magasitz Lajos polgármester úrral egyeztettem, hogy tőlem tudja meg ezeket az
infókat és ne szállóigeként. Arra jutottunk, hogy ez akkora kockázatot jelent, hogy lehet, hogy
2-3 év múlva megrengetnék alapjaiban a költségvetésünket. Nagyon nehéz ebből a fajta
intézményi válásból jól kijönni, mert ezt az intézményt teljes egészében beintegrálnánk a
Társulásba.
Maradunk annál az elképzelésnél, hogy mi szeretnénk infrastruktúrát biztosítani nekik,
elképzelhető, hogy ez az év ezzel elmegy, mert nem fogják tudni ezt az alapítványt beindítani
és akkor ezt a következő évben beindítani. Biztos vagyok benne, hogy jól együtt fogunk tudni
működni. Ebben a pillanatban megálltunk, mert ez már nem biztosítaná a nyugodt
költségvetést. Szigetbecsén könyvelője nem biztos, hogy vállalja, iskolaigazgató iskolai
végzettsége nem megfelelő, ha integrálódik ez az egész. Az alapelképzelés amiről beszéltünk
és egy év múlva meg tudjuk valósítani, az egy jó elképzelés, de egy önálló intézményként
működjön. Itt egy 30 fős kollégiumról beszélünk és egy 90 férőhelyes tanintézményről
beszélnénk.
Stáhly-Zsideg István
Azt tudom mondani, hogy nagyon késő van ahhoz, hogy a testület érdemi információt
kaphasson ahhoz, hogy módosítsa az alapító okiratot és létrehozza ezt az intézményt így, ilyen
feltételekkel, mert ezt képtelenség lenne lebonyolítani. A biztonságosan jó színvonalon
működő intézményt veszélyeztetnénk azzal, ha ebbe az irányba elvinnénk ezt az intézményt,
azzal, hogy befogadjuk ide. A kistérség településeiről jönnének ide gyerekek. Nem vagyunk
olyan helyzetben, hogy javasolni tudnánk a testületnek ezt a kérdést. Úgy hatalmazzon fel a
testület minket , hogy amennyiben külső szervezetként folytatja ezt az oktatási tevékenységet,
akkor ebben tárgyaljunk, de tagintézményként egyenlőre nem tudjuk befogadni.
Baski Gábor
Mi egyértelműen nem ezt az utat akarjuk. Most felvetődött ez a lehetőség, de mi ezt
felelősségteljesen ezt nem tudjuk vállalni és nem is kívánjuk ráerőltetni senkire.
Az integrációt nem szeretnénk, de a szervezet tanárait, gyógypedagógusait, szívesen látjuk, de
önálló intézményként. Amire szükségük van, infrastrukturálisan, azt biztosítjuk.
Baski Gábor felkéri a körjegyzőt, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot.
Stáhly-Zsideg István
A Képviselő-testület a tájékoztató alapján úgy dönt, hogy továbbra is fontosnak tartja, hogy ez
az oktatási forma itt a településen legyen, ehhez a rendelkezésére álló vagyonával hátteret
biztosít, de a bizonytalan pénzügyi feltételek miatt a tagintézménybe történő befogadást nem
tartja reálisnak ezen tanévtől.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
66/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület a tájékoztató alapján úgy dönt, hogy
továbbra is fontosnak tartja, hogy ez az oktatási forma itt
a településen legyen, ehhez a rendelkezésére álló
vagyonával hátteret biztosít, de a bizonytalan pénzügyi
feltételek miatt a tagintézménybe történő befogadást nem
tartja reálisnak ezen tanévtől.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: május 31.

7. Előterjesztés Makád belterületi csapadékvíz elvezetése és befogadó tó
revitalizációjára
Előadó Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A március 20.-i ülésünkön tárgyaltuk a tópályázathoz szükséges tervek, megvalósíthatósági
tanulmány megrendeléséről. A pályázat beadásához a saját erő biztosításáról is határoznunk
kell.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a KMOP-20073.3.1/B pályázati kiírásra „Makád belterületi csapadékvíz
elvezetése és befogadó tó revitalizációja” címmel
pályázatot nyújt be. A projekt fő összege 134.798eFt,
amelyhez a saját erőt 13.480 eFt-ot a 2008. évi
költségvetése általános tartalékából biztosítja.
Felhívja a polgármestert a pályázat határidőre történő
benyújtásával.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: május 15.
8. Előterjesztés a Községi Vízmű átszervezésével kapcsolatosan
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az idei költségvetés tárgyalásakor feladatul szabta a Képviselő-testület hogy, az Ivóvízellátó
Intézmény költségcsökkentésre dolgozzunk ki javaslatot. Az Ivóvízellátó Intézmény vezetője
elkészítette javaslatát, melynek összefoglaló táblázatát, valamint az írásos előterjesztést
mindenki megkapta.
Szűcs László
A költségcsökkentéssel tulajdonképpen kezdettől fogva egyetért. Az általam javasolt program
megvásárlására is lett volna fedezet.
Baski Gábor
A díjbeszedő 6 órás státuszát javasolja úgy megosztani, hogy 3 órát a Vízműnél, 3 órát az
Óvodában töltsön.
Dosztály László
Ha egyszeri beruházással helyben meg lehet oldani a számlázást, akkor javasolja, hogy ez
legyen az első számú megoldás és ne a bérszámlázás.
A Képviselő-testület rövid vita után 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

68/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete indokoltnak tartja,
hogy a községi vízmű továbbra is az Önkormányzat
tulajdonában, üzemeltetésében maradjon.
Szükségesnek tartja viszont a költséghatékonyabb
működést. Ennek keretében fel kell ajánlani a
díjbeszedőnek, hogy az eddigi 6 órás státuszából 3 órát
az Ivóvízellátó Intézménynél, 3 órát az Óvodában
töltsön.
Az Ivóvízellátó Intézmény pénzmaradványából az
Intézményvezető által a számlázáshoz javasolt programot
meg kell vásárolni.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: augusztus 31.

8. Előterjesztés játszótér építésével kapcsolatos CÉDE pályázat benyújtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Május 15. a beadási határideje a játszótér építési pályázatnak. A pályázathoz 40 %-os önrészt
kell biztosítani.
Száraz Ferenc
Nem lehet nem zárható játszóteret építeni Makádon.
Baski Gábor
Mindenképpen zárható játszótérben gondolkodunk.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
69/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Közép-Magyarországi Régió KMRFT-HÖF CÉDE2008. tárgyú, Önkormányzati fejlesztések támogatása
területi kötöttség nélkül tárgyú felhívásra a „makádi
községi játszótér felújítása és eszközbeszerzése” címmel,
annak támogatása érdekében.
A pályázat bruttó értéke 5.844.847,- Ft, amelyhez a 40 %
önerőt, azaz 2.337.939,- Ft-ot biztosítja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 15.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
70/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a községi játszótér
felújítása és eszközbeszerzése támogatása iránt
benyújtandó pályázat elkészítésével megbízza az M&F
Szervezési Kft-t (2330 Dunaharaszti, Báthory u. 1.)
A díjazás kizárólag sikerdíjas.
Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó
szerződés aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: január 15.

9. Egyebek:
a. Tájékoztató a Védőnői pályázat helyzetéről
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
Stáhly-Zsideg István
Az írásos tájékoztatót mindenki megkapta, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület a tájékoztatót e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.
10. Ingatlan ügyek
a. Előterjesztés a Kossuth utca kiigazításával kapcsolatos ingatlanrész vételekről
(volt mozi ingatlanával kapcsolatosan)
Előadó: Baski Gábor polgármester
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
71/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Kossuth utca
közlekedési
helyzetének
biztonságosabbá
tétele
érdekében a makádi 21 hrsz-ú ingatlanból 11 m2 területet
megvásárol Szilágyi Gyula (szül: 1937. an: Tóth
Erzsébet) és Szilágyi Gyuláné (szül: Glöckl Mária,
1943., an: Megyeri Julianna) Makád, Kossuth Lajos utca
22. sz. alatti lakosoktól, amely területet a megosztás
kapcsán kialakuló makádi 21/2 hrsz-ú ingatlanhoz csatol.
A testület tudomásul veszi az érintettek és az
Önkormányzat között létrejött 2008. április 17-én kelt
előszerződést, amely szerint 40.000.- Ft előleg került

kifizetésre. Az ingatlanrészért fizetendő összeget
40.000.- Ft-ban határozza meg.
Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy az adás-vétel
kapcsán a végleges szerződést írják alá.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 15.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
72/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Kossuth utca
közlekedési
helyzetének
biztonságosabbá
tétele
érdekében a makádi 22 hrsz-ú ingatlanból 97 m2 területet
megvásárol Márk Józsefné (sz: Borbély Margit, 1969.,
an: Bezsenyi Teréz, Makád, Kossuth L. u. 12.), Márk
József (sz: 1987. an: Borbély Margit, Makád, Kossuth L.
u. 24.) és Márk László (sz: 1989., an: Borbély Margit,
Makád, Kossuth L. u. 24.) szám alatti lakosoktól, amely
területet a megosztás kapcsán kialakuló makádi 21/2
hrsz-ú ingatlanhoz csatol.
A testület tudomásul veszi az érintettek és az
Önkormányzat között létrejött 2008. április 17-én kelt
előszerződést, amely szerint 200.000.- Ft előleg került
kifizetésre. Az ingatlanrészért fizetendő összeget
200.000.- Ft-ban határozza meg.
Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy az adás-vétel
kapcsán a végleges szerződést írják alá.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 15.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Kossuth utca
közlekedési
helyzetének
biztonságosabbá
tétele
érdekében a makádi 23 hrsz-ú ingatlanból 15 m2 területet
megvásárol az ingatlan tulajdonosaitól, amely területet a
megosztás kapcsán kialakuló makádi 21/2 hrsz-ú
ingatlanhoz csatol.
A testület tudomásul veszi az érintettek és az
Önkormányzat között létrejött 2008. április 17-én kelt
előszerződést, amely szerint 30.000.- Ft előleg került
kifizetésre. Az ingatlanrészért fizetendő összeget
30.000.- Ft-ban határozza meg.
Felhatalmazza a tisztségviselőket, hogy az adás-vétel
kapcsán a végleges szerződést írják alá.

Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 15.
b. Előterjesztés a makádi 756 hrsz-ú és a 942 hrsz-ú ingatlanok értékesítési
pályázatának megjelenéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Az írásban kiküldött anyaghoz kiosztásra került az érintett területek térképkivonata is.
A Képviselő-testület rövid vita után 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
74/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete nyilvános pályázat
keretében kívánja értékesíteni a tulajdonában álló makádi
756, 942 hrsz-ú belterületi ingatlanokat. A pályázati
eljárást az alábbiak szerint határozza meg:
A meghirdetésre a község hivatalos hirdetőtábláján, az
egyéb hirdető helyeken, a község honlapján kerüljön sor,
de a potenciális érdeklődőknek küldjük meg a hirdetés
szövegét.
A vételárat a pályázó jelölje meg a pályázatában.
A beérkezett pályázatoknál egyetlen szempont legyen a
döntő, a felajánlott vételár. Azonosság esetén licitálással
történjen meg a vevő kiválasztása.
A bírálati eljárás előtt a testület határozza meg a
minimális vételárat.
A testület fenntartja a jogát a pályázat esetleges
eredménytelenné nyilvánítására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: a meghirdetésre május 10.
c. Thúry József Általános Iskola kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Felolvassa a Thúry József Általános Iskola támogatást kérő levelét a kistérségi szavalóverseny
megrendezéséhez.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
75/2008 (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a Thúry József
Általános Iskolának 50.000,- Ft-os támogatást nyújt a
Kistérségi Szavalóverseny megrendezésére.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2008. október 5.

d) Tájékoztatás lomtalanításról, E-hulladék gyűjtésről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Egyeztettem a Bio-Pannónia Kft-vel és megszerveztünk egy elektronikai hulladék gyűjtést a
községben és az üdülőterületen. A szórólapokat az üdülőterületen és a településen is mindenki
megkapta.
A tájékoztatót a Képviselő-testület e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.
e) Üdülőterületi útfelújításhoz sóderszállítás
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A Duna parton a Szilvás utca sóderezését már nem lehetett tovább halasztani. A május 1-jei
„hosszú hétvégén” megtörtént a sóder leszállítása és elterítése.
Száraz Ferenc
Probléma van a sorrenddel. Először tárgyalnunk kellett volna, utána sódereztetni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
76/2008 (V. 085.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a makádi Dunapart,
Nyárfás utca sóderezésére 214.000,- Ft kifizetését
engedélyezi.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2008. május 31.
Baski Gábor
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést bezárta.
Kmf.
Baski Gábor
polgármester
Száraz Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stáhly-Zsideg István
körjegyző
Márkus László
jegyzőkönyv-hitelesítő

