JEGYZÕKÖNYV
mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. június 8-ai ülésérõl a Makád és
Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Kocsis Tibor
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyzõ

Bódis István és
Vásárhelyi Nagy Antalné

korábbi polgármesterek

Jelen van továbbá:

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 6 fõ jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:
Dosztály Lászlóra és Márkus Lászlóra, jegyzõkönyvvezetõnek Jancsó Emõkét javasolja.
A képviselõ-testület a javaslatokat e g y h a n g ú l a g elfogadta.
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra. Javasolja, hogy egészüljön ki a napirend, és
3. pont Elõterjesztés aljegyzõ kinevezésére legyen.
A Képviselõ-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Elõterjesztés a Sportöltözõ bérleti szerzõdésérõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
2./ Elõterjesztés az iskolai sportpálya burkolásával kapcsolatos elszámolásról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
3./ Elõterjesztés aljegyzõ kinevezésére
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
4./ Egyebek
a./ Tájékoztató az 50 férõhelyes óvoda beruházás helyzetérõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
5./ Szociális ügy ( zárt ülés )

Baski Gábor
A napirendi pontok elõtt tájékoztatja a Képviselõ-testületet a két ülés között történt
eseményekrõl.
- Az iskola belsõ felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert.
- A Kossuth Lajos utca és Kulcsi utca felújítására 2009. 06. 02.-án benyújtottuk a TEÚT
pályázatot.
- A közterületek kaszálására 6 vállalkozótól kértünk be árajánlatot, amelybõl 2 ajánlat
érkezett, az egyik 130 ezer, a másik 100 ezer forintos.
- 2009. június 17-én Leader közgyûlést tartunk a Körjegyzõségi Hivatal Tanácstermében.

A tájékoztatót a Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

1./ Elõterjesztés a Sportöltözõ bérleti szerzõdésérõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Utoljára beszéljük végig a szerzõdést. Két hete megpróbáltunk dönteni. Felolvassa Varga
István által aláírt szerzõdés-tervezetet. Az õ álláspontja alapján a 10-es és 17-es pont
módosulna. A Sportegyesületnek nem akar pénzbeli támogatást adni.

Vásárhelyi Nagy Antalné
A gazdasági társaság kizárólagos saját tulajdont jelent? Mert lehet 1 % -os is a tulajdonrésze!
Stáhly-Zsideg István
Többségi tulajdonos.
Vásárhelyi Nagy Antalné
Ez a szerzõdés mikor lép hatályba? Ezt a szerzõdést nem írnám alá?
Bódis István
A szerzõdés minden ok nélküli felmondásának esetére én az idõarányos rész kifizetését
tenném bele. Mi van akkor, ha az épületet elemi kár éri? Köteles biztosítást kötni?
Stáhly-Zsideg István
Vis-maior is szabályozva van, ilyen esetben senki nem fizet senkinek. A 13. pontot javasolja
törölni.
Vásárhelyi Nagy Antalné
A sportegyesületnek szánt éves 250 ezer forintot az önkormányzat kapja meg.
Bódis István
Javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy a szerzõdést egy független ügyvédi irodával is
vizsgáltassa meg.

Baski Gábor
Köszöni a javaslatot, már volt róla szó, hogy ügyvédhez forduljunk. A most megbeszéltekkel
együtt adjuk át ügyvédnek.
A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
77/2009 (VI. 08.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a Sportöltözõ felsõ
szintjének bérbeadására készült szerzõdés tervezet (A
tervezet 13. pontjának törlése, valamint a 17. pont 250
ezer forint készpénzre történõ módosításának átvezetése
után) ügyvéddel történõ véleményeztetését javasolja.
Az ügyvéd megbízására felhatalmazza a polgármestert és
a körjegyzõt.
Határidõ: június 30.
Felelõs: polgármester
2./ Elõterjesztés az iskolai sportpálya burkolásával kapcsolatos elszámolásról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A munka még az elmúlt évben elkészült, az alépítmény megerõsítését és az aszfalt szõnyeg
terítését végezték el a kivitelezõk. A munka értéke 4 millió forint. Ebbõl csupán az aszfalt
anyag költségét kell kifizetnünk, amely összege: 1,865 eFt. A Kuratórium kiegyenlített
gépköltséget 360eFt-ot saját bevétele terhére. Az Alapítvány Kuratóriumának felajánlása
mellett az Önkormányzathoz más felajánlás is érkezett 1,8 millió forint összegben.
Ennek köszönhetõen megteremtõdött a feltétele az aszfalt költség kifizetésének.
Száraz Ferenc
Ha az önkormányzatnak nem kerül pénzébe, akkor mehet.
Bódis István
Van-e garancia az elvégzett munkára?
Baski Gábor
Felrepesztette a gaz az aszfaltpályát, van már rá ígéret, hogy 3-4 cm-es aszfaltréteggel látják
el.

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

78/2009 (VI. 08.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete az iskolai sportpálya
szilárd burkolattal történõ ellátásáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Köszönetét fejezi ki a szervezésben, a kivitelezésben
közremûködõk önzetlen munkáját.
Megállapítja, hogy a beérkezett felajánlásoknak
köszönhetõen megteremtõdött a fedezete az aszfalt anyag
költségének kifizetésére.
Ennek megfelelõen hozzájárul, hogy a HBG-T Kft.
1.865e Ft értékû aszfalt számlája kerüljön kifizetésre.
Felhívja a körjegyzõt, hogy a költségvetés soron
következõ módosításakor ezen kötelezettségvállalást
építse be a 2009. évi költségvetésbe.
Határidõ: július 31.
Felelõs: polgármester, körjegyzõ

3./ Elõterjesztés aljegyzõ kinevezésére
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Stáhly-Zsideg István
Ismerteti az írásos elõterjesztést.
A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
79/2009 (VI. 08.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete – Lórév Község
Képviselõ-testületével egyetértésben - a Körjegyzõ
javaslatára, Makád és Lórév Község Körjegyzõségi
Hivatala aljegyzõjévé a körjegyzõ helyettesítésére, a
körjegyzõ által meghatározott feladatok ellátására 2009.
július 1-i hatállyal – eddigi munkaköre megtartása
mellett - Jancsó Emõke köztisztviselõt kinevezi.
Az aljegyzõ havi illetményét 210.000.-Ft-ban állapítja
meg.
Felhívja a körjegyzõt a munkaügyi okmányok
elkészítésére.
Felelõs: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: 2009. július 1.

4. Egyebek

a./ Tájékoztató az 50 férõhelyes óvoda beruházás helyzetérõl
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az alapozás elhúzódott, mert változtatni kellett az alapozási módszeren, de már holnaptól
kezdik a falakat.
Száraz Ferenc
Ütemterv van-e?
Baski Gábor
Természetesen.
A Képviselõ-testület a tájékoztatást e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.

Baski Gábor
Döntést hoztunk arról, hogy a falunapra elnyert összeget 100 ezer forinttal kipótoljuk. A
fellépõknek rendezvénysátrat kellene biztosítani, utána érdeklõdtem, 280 ezer forintnál
kezdõdik a bérleti díjuk.
Nem lenne jobb, ha idén a Mûvelõdési Ház és udvara lenne a helyszín?
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem kívánja a Mûvelõdési Háznál tartani a falunapot.
Baski Gábor
A ráckevei Péntek Esti Korzó rendezvényen ezen a pénteken a Thúry József Általános Iskola
diákjai mutatkoznak be, különbözõ produkciókkal, aki tud jöjjön el megnézni õket.
Vidáné Wéber Adrienn
A temetõ üzemeltetésével kapcsolatban történt-e már valami?
Baski Gábor
Sajnos még nem, de minél hamarabb pontot teszünk az ügy végére.
Stáhly-Zsideg István
Koncessziós szerzõdést kell kötni. Meghirdetjük az üzemeltetést.
Vidáné Wéber Adrienn
Hol jelenik meg?
Stáhly-Zsideg István
Újsághirdetést adunk fel, és küldünk azoknak a környékbeli vállalkozóknak is, akik ezzel
foglalkoznak.
Baski Gábor
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést bezárta.

