JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-i üléséről a
Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Kocsis Tibor
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly Zsideg István
Horváthné Baracskay Veronika

körjegyző
pénzügyi főelőadó

Jelen vannak továbbá:
Major Alexandra

gyakornok

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 8 fős testületből 7 fő jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Száraz
Ferencre és Baski Máriára, 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 az Egyebek napirendi pont
további alpontokkal egészüljön ki:
b) Ráckevei-Soroksári Dunaág vízminőségének javításával kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Baski Gábor polgármester
c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2009. Évi fordulójához
történő csatlakozási nyilatkozat elfogadása
Előadó: Baski Gábor polgármester
d) Thúry József Általános Iskola eszközbeszerzésére pályázat benyújtása
Előadó: Baski Gábor polgármester
A Képviselő-testület a javaslattal e g y h a n g ú l a g
pontokat fogadta el:

egyetértett, és az alábbi napirendi

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1. Beszámoló Makád Község Önkormányzata 2008. Költségvetése I. féléves végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester

2. Előterjesztés a Makádi Bemutató Galéria és a Körjegyzőségi Hivatal Szabadság utcai
irodájának távfelügyeleti rendszerbe történő bekötéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
3. Ingatlan ügy:
a) Előterjesztés a makádi 027 hrsz-ú (Belterület – védgát közötti útszakasz) út
tulajdonjogának megszerzéséről.
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
b) Előterjesztés az óvoda építéssel kapcsolatos al számla nyitásról
Előadó: Baski Gábor polgármester
4. Egyebek:
a) Előterjesztés a Képviselő-testületet érintő különböző jogsértő kijelentésekkel
kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról (Zárt ülés)
b) Ráckevei-Soroksári Dunaág vízminőségének javításával kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Baski Gábor polgármester
c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2009. Évi
fordulójához történő csatlakozási nyilatkozat elfogadása
Előadó: Baski Gábor polgármester
d) Thúry József Általános Iskola eszközbeszerzésére pályázat benyújtása
Előadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A napirendi pontok előtt szeretném tájékoztatni a képviselőket a két ülés között történt
eseményekről. Az óvodapályázaton 146 millió forintot nyertünk. Első lépésben 15 napon
belül be kell nyújtanunk a jogerős építési engedélyt. A második lépés a szerződés aláírása,
közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Körülbelül decemberre meglesz a kivitelező. Harmadik
lépés az alapkőletétel, amit októberre tervezünk
Az új hivatalban már csak a festés és a burkolás van hátra, ebben a hónapban költözünk.
Az általános iskola festésével végeztünk, ki lett alakítva egy fejlesztőhelyiség. Két tanterem
kapott modern világítást és álmennyezetet.
RÉV Iskolát pénteken elutasította a megye. 2009. szeptember 1-től kaphat csak működési
engedélyt, ami nem azt jelenti, hogy elválnak útjaink.
Kocsis Tibor
Megjelent a helyreigazítás a Magyar Hírlapban?
Baski Gábor
Nem, az újságírónő hétfőn ment a megyei közgyűlés elnökéhez, mert ezt is be szeretné tenni a
cikkébe.
A Képviselő-testület a tájékoztatót e g y h a n g ú l a g elfogadta.

1. Beszámoló Makád Község Önkormányzata
végrehajtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester

2008.

Költségvetése

I.

féléves

Baski Gábor
Az írásos beszámolót mindenki megkapta, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?

Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
113/2008 (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád
Község
Képviselő-testülete
2008.
évi
költségvetése I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
bevételi oldalát 119.153 eFt módosított bevételi
előirányzattal, 71.178 eFt bevétel teljesítéssel (59, 74 %),
kiadási oldalát 119.153 eFt módosított kiadási
előirányzattal, 60.483 eFt teljesítéssel (50,8 %) elfogadja.
Felhívja a tisztségviselőket, hogy a II. félévi gazdálkodás
során is törekedjenek a takarékos és biztonságos
gazdálkodásra.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2008. december 31.

2. Előterjesztés a Makádi Bemutató Galéria és a Körjegyzőségi Hivatal Szabadság
utcai irodájának távfelügyeleti rendszerbe történő bekötéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Árajánlatot kértünk a Sziget Security-től a Galéria és az új hivatal távfelügyeletére, amit
mindenki megkapott. Ezzel kapcsolatban várom a javaslatokat, észrevételeket.
Márkus László
E-nélkül manapság már nem lehet létezni.
Száraz Ferenc
Galériára nem elég egy vasrács?
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
114/2008 (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete elfogadja a Sziget
Security Kft. által adott árajánlatot a Körjegyzőségi
Hivatal Szabadság utcai irodájának távfelügyeleti
rendszerbe történő bekapcsolására.
A szolgáltatás megrendelésére és a szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: október 31.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
115/2008 (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Makád település gazdasági, társadalmi, természeti
környezetét bemutató galéria távfelügyeleti rendszerbe
történő bekapcsolását nem támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot egy
vasrács elkészítésére és felszerelésére.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: október 31.
3. Ingatlan ügy:
a) Előterjesztés a makádi 027 hrsz-ú (Belterület – védgát közötti útszakasz) út
tulajdonjogának megszerzéséről.
Előadó: Stáhly-Zsideg István körjegyző
Stáhly-Zsideg István
A Makád belterület-védgát közötti 027 hrsz-ú út fontos szerepet játszik a település érdekében,
hiszen ezen keresztül lehet a Duna partra jutni, illetve az üdülőterületet megközelíteni. Az út
ez idáig a volt Aranykalász Mezőgazdasági, Ipari és Szolgáltató Szövetkezet kizárólagos
tulajdonában áll. Javasoljuk a tulajdonjog megszerzése érdekében határozatot, döntést hozni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
116/200/ (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a makádi 027-es hrszon felvett „saját használatú út” elnevezésű természetben
Makád külterületén található ingatlan – a jogutód nélkül
megszűnt Aranykalász Mezőgazdasági Ipari és
Szolgáltató Szövetkezet 1/1 tulajdona – térítés nélküli
önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi.
Az ingatlant Makád Község Önkormányzata az 1990. évi
LXV. Törvény 8. §. (1) bekezdésében önkormányzati
feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
helyi közútként kívánja hasznosítani.
Makád Község Önkormányzata saját költségén vállalja
az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség
esetén kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában
lemond az állammal szemben támasztott bármely
követelésről.
Makád Község Önkormányzata vállalja, hogy
tájékoztatja a Nemzeti Vagyonkezelőt az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen a jövőben felmerülő értékesítési
szándékáról.
Makád Község Önkormányzata vállalja, hogy az ingatlan
önkormányzati tulajdonban maradása esetén, az ingatlan

tulajdonba adásától számított 5 éven át, évente a
tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a
Nemzeti
Vagyonkezelőt
a
hasznosítási
cél
megvalósításáról.
Makád Község Önkormányzata vállalja, hogy az 1.
Pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra
vonatkozó esetleges terhekkel együtt veszi át.
Makád község Önkormányzata felhatalmazza a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdon jogának Makád
Község Önkormányzata részére történő megszerzése
érdekében.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2008. szeptember 20.
c) Előterjesztés az óvoda építéssel kapcsolatos al számla nyitásról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az óvodaépítésnél a pályázat elszámolásához al számla nyitásra van szükség, ehhez
szükséges a határozathozatal.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
117/2008 (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete az 50 férőhelyes
óvoda építés beruházásának pénzügyi feladatainak
áttekinthetőbb lebonyolítása, a pályázati elszámolás
korrektsége, az ellenőrzés megkönnyítése érdekében al
számlát nyit. Az al számlát a számlavezető
pénzintézetnél az OTP Bank Rt-nél kell megnyitni.
Felhatalmazza a tisztségviselőket az al számla
megnyitásával kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: szeptember 15.
4. Egyebek:
a) Előterjesztés a Képviselő-testületet érintő különböző jogsértő kijelentésekkel
kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról (Zárt ülés)
A Képviselő-testület az állásfoglalás kialakításával kapcsolatosan az Ötv. 12. §. (4) bek. a)
pontja alapján zárt ülést tartott.

b) Ráckevei-Soroksári
Dunaág
határozathozatal
Előadó: Baski Gábor polgármester

vízminőségének

javításával

kapcsolatos

Baski Gábor
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Várom a kérdéseket, észrevételeket.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
118/2008 (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzatának képviselő-testülete
kiemelten érdekelt és elkötelezett a Ráckevei (Soroksári)
- Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminőségének
javításában.
A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy „A
szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésű
projektelem megvalósításával kívánja megoldani a
település parti sávjában a kommunális vízhasználatból
származó vízszennyező anyagok kivezetését és ezzel a
víztest kémia és mikrobiológiai terheltségének
csökkentését.
E cél érdekében:
1. Makád Község Önkormányzata részt kíván venni a
Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág vízgazdálkodásának
és vízminőségének javítására irányuló és EU
támogatásra számot tartó projekt keretein belül „A
szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból”
elnevezésű projektelem megvalósításában, melynek
keretében a Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág parti
sávjában közel 9.000 ingatlan kommunális
szennyvizének megfelelő elvezetése, tisztítása és
elhelyezése megoldhatóvá válna.
2. Egyetért azzal, hogy a fenti cél elérése érdekében az
érintett 14 települési önkormányzat közösen nyújtson
be pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
2.2.1. komplex vízvédelmi beruházások pályázati
program keretében, várhatóan egy új pályázati
konstrukcióban.
3. Egyetért azzal, hogy a jogszabályi és a pályázati
előírásoknak megfelelően a pályázat benyújtására és a
projekt-beruházás megvalósítására, az abban érintett

14 települési önkormányzat jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulást hozzon létre.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
(illetékes bizottságot) az önkormányzati társulási
megállapodás előkészítésében való közreműködésre,
majd annak előterjesztésére.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2008. szeptember 15.

c) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2009. évi
fordulójához történő csatlakozási nyilatkozat elfogadása
Előadó: Baski Gábor polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

119/2008 (IX. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete
csatlakozni kíván hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási
hallgatók,
illetőleg
felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
2009. évi fordulójához.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2008. október 1.
d) Thúry József Általános Iskola eszközbeszerzésére pályázat benyújtása
Előadó: Baski Gábor polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

120/2007 (IX. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a határozat mellékletét képező, Thúry József
Általános Iskola tantestülete által 2003. évben
összeállított, 2008. évre vonatkozó kötelező
eszköz- és felszerelés jegyzékét jóváhagyja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: azonnal

Baski Gábor

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

Stáhly- Zsideg István
körjegyző

Száraz Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

Baski Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

