JEGYZÕKÖNYV

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. február 23-i ülésérõl a Makád
és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

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

polgármester
alpolgármester
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyzõ

Jelen vannak továbbá:
Raffay Béla
SZ-M KIKI FT igazgatója
Szabó Istvánné
SZ-M KIKI FT tagintézmény vezetõ
Schwarczenberger Jánosné SZ-M KIKI FT óvodavezetõ
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi
Fenntartó Társulás nevelõtestületébõl 16 fõ
Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 7 fõ jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:
Száraz Ferencre és Vidáné Wéber Adriennre, 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.
A Képviselõ-testület a javaslatot
pontot fogadta el:

egyhangúlag

elfogadta, és az alábbi napirendi

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./ Elõterjesztés a Szigetbecse – Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó
Társulás makádi tagintézményei 2010. évi költségvetésének jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
2./ Elõterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
3./ Elõterjesztés településõr kinevezésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester

4. Egyebek
a) Elõterjesztés Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakításával kapcsolatos pályázat
benyújtásáról.
Elõadó: Baski Gábor polgármester
b.) Elõterjesztés FVM pályázat EMVA III. tengely benyújtásával kapcsolatos tervezési
díjak kifizetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
c). Elõterjesztés a Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás társulati
megállapodás elfogadására
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
1./ Elõterjesztés a Szigetbecse – Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi
Fenntartó Társulás makádi tagintézményei 2010. évi költségvetésének jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Elmondja, hogy a testület második körben tárgyalja az oktatási intézmény költségvetését.
Tájékoztatja a jelenlévõket az intézmény költségvetésének sarokszámairól, valamint arról,
hogy az idei költségvetés a törvényi elõírásoknak megfelelõen új formában készült el. Az
elõzõ ülés óta egy helyen változott a tervezet, egy 4 órás karbantartói állással március 1-jétõl.
Az intézményi áramdíj, gázdíj az önkormányzat költségvetésében szerepel. A számokból
kiderül, hogy Makád községnek 27.700 ezer forinttal kell az intézmény költségvetését
kipótolni. Ez a normatíva csökkentések miatt 7 millió forinttal több, mint a tavalyi évben.
Az elhangzottakkal kapcsolatban, kérdés észrevétel nem merült fel.
Baski Gábor
Megköszöni a pedagógusoknak, hogy elfogadták a mai napra a meghívást. Külön megköszöni
M atis Károlynénak az óvoda átadáson végzett áldozatos munkáját egy csokor virággal és
pénzjutalommal.
M atis Károlyné
Köszöni az elismerést, a pénzjutalmat felajánlja Makád Gyermekeiért Alapítvány javára.
Vidáné Wéber Adrienn
Én is megköszönöm a segítséget, hiszen Ági néni még a beszédemet is megírta az átadóra.

2./ Elõterjesztés Makád Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A február 15-i ülésen a község költségvetése elfogadásának elnapolása mellett döntöttünk.
Azóta már tudjuk a gépjármûadó bevétel 2010. évi várható összegét, ami 7 millió forintos
többletbevételt jelent. Ez már javít a költségvetésünkön. Sajnos az idei évben a környezõ
települések is nagy mínuszokkal indulnak.
Ezt követõen a képviselõ-testület a kiadási költségeket tételesen átnézte.

Rövid vita után a rendelet-tervezet 3/b. számú mellékletében található Reprezentációs
költségekkel kapcsolatban az alábbi módosítás történt:
Március 15.-i rendezvény: 50 eFt
Pedagógus nap:
100 eFt
Virág:
200 e Ft
Kossuth szobor átadásra, Anyák napjára, valamint majálisra és gyermeknapra nem javasolnak
elõirányzatot.
18:25 perckor Szûcs László, az Ivóvízellátó Intézmény vezetõje megérkezik.

Baski Gábor
Az Ivóvízellátó Intézmény vezetõje megérkezett, javaslom, hogy a Vízmû költségvetésével
folytassuk a tárgyalást. Elmondja, hogy a tûzcsapok és a tolózárak cseréje át lett téve a
fejlesztési keretbe. Azért hagytuk benne, hogy mindenféleképpen legyenek kicserélve.
A betervezett cafeteria keretet nem hagyta jóvá a Pénzügyi Bizottság.
Szûcs László
Szó volt róla, hogy Szigetbecse és Makád vízvezetékét összekötjük. A végvezetékekkel is
foglalkozni kellene. Az elhangzott módosításokat elfogadom. A költségvetésben próbálom
majd kiügyeskedni, hogy a lehúzott tételek is beleférjenek.
Száraz Ferenc
A Diófa utcában nemrégiben volt két csõtörés. Kérem a vezetõt, hogy mondja meg az
alkalmazottjának, hogy a sár ne legyen visszatéve a gödrökbe, mert akkor nem lehet rendesen
visszatömöríteni. A másik pedig az, hogy egy vasárnapi csõtörés ne kedden legyen kijavítva!
Baski Gábor
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselõ-testület 7 fõ jelenlétében, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Képviselõ-testületének
2/2010 (II. 23.) számú rendelete
Makád község
a 2010. évi költségvetésérõl
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
Baski Gábor
A csapadékvíz elvezetõ rendszer elkészült, de a pénzügyi elszámolás, lezárás 2010.
novemberéig elhúzódik. Az ÁFA kompenzációt csak akkor kapjuk meg, ha minden számlát
kifizettünk. Átmenetileg rövid lejáratú hitelre van szükségünk a
pályázat lezárásához. Tárgyaltunk az OTP-vel, akik tájékoztattak, hogy 10,7 millió forintot
kaphatunk. Javaslom, hogy ezt vegyük igénybe. Amikor befejezõdik a beruházás részletes
kimutatást adunk róla.

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2010 (II. 23.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Önkormányzata 10.700.000.- Ft összegû
rövid lejáratú hitel OTP Bank Nyrt.-tõl történõ
felvételérõl döntött az óvoda építés és csapadékvízelvezetés beruházásokhoz járó ÁFA kompenzáció
megelõlegezésére.
A hitel futamidejét 1 évben határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat elsõsorban költségvetési bevételeit ajánlja
fel.
Az Önkormányzat hozzájárul a támogatási összegek OTP
Bank Nyrt.-re történõ csendes engedményezéséhez.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
visszafizetés idõtartama alatt a kért hitelt és járulékait a
futamidõ éveiben - a felhalmozási és tõke jellegû
kiadásokat megelõzõen - a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat módosításai
során figyelembe veszi.
A képviselõtestület nyilatkozik arról, hogy a már
meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és az igényelt
hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzõt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, a hitelszerzõdést, valamint az
engedményezési szerzõdéseket aláírja az Önkormányzat
képviseletében.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: március 31.

Baski Gábor
A folyószámlahitel szükségességérõl már korábban is tárgyalt a testület. Ezt nem szükséges
igénybe venni, csak egy lehetõség.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
20/2010 (II. 23.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Önkormányzata 5 millió Ft összegû
folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.-tõl történõ felvételérõl
döntött.
A hitel futamidejét 1 évben határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat elsõsorban költségvetési bevételeit ajánlja
fel.
Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul
ahhoz, hogy a 2009. december 10-én 50 millió Ft
összegre ÖB 8400 2009 0739/1 számon megkötött
keretbiztosítéki jelzálogszerzõdés jelen hitel fedezetéül is
szolgáljon.
A képviselõ-testület kijelenti, hogy a keretbiztosítéki
jelzálogszerzõdésben
megjelölt
ingatlanok
forgalomképesek, felette korlátlanul rendelkezik.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
visszafizetés idõtartama alatt a kért hitelt és járulékait a
futamidõ éveiben - a felhalmozási és tõke jellegû
kiadásokat megelõzõen - a költségvetésébe betervezi és
jóváhagyja, illetve költségvetési elõirányzat módosításai
során figyelembe veszi.
A képviselõtestület nyilatkozik arról, hogy a már
meglévõ hitelekbõl, kezességvállalásokból és az igényelt
hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve
nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzõt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon,
a
hitelszerzõdést
aláírja
az
Önkormányzat képviseletében.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: március 31.

3./ Elõterjesztés településõr kinevezésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A januári ülésen döntöttünk arról, hogy Bíráló Bizottság készítse elõ a beérkezett
pályázatokat. Két pályázat maradt, döntenünk kell, hogy kit alkalmazunk településõrként.
A Képviselõ-testület rövid vita után 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

21/2010 (II. 23.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériummal kötött megállapodás alapján
2010. március 15-tõl településõrként alkalmazza Fekete
János György (2322 Makád, Diófa utca 34.) szám alatti
lakost. A szükséges munkaügyi okmányok elkészítésére
felkéri a Körjegyzõségi Hivatalt.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: március 15.

4.) Egyebek
a) Elõterjesztés Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakításával kapcsolatos pályázat
benyújtásáról.
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A korábbi határozatunk nem volt megfelelõ, ezért új határozatot kell hoznunk.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
22/2010. (II. 23.) Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a makádi
Integrált Közösségi Szolgáltató tér címbirtokosa a
112/2009 (VIII. 29.) FVM rendeletben biztosított
lehetõség alapján a Makádi Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér (2322 Makád, Szabadság utca 6.
szám, 86 hrsz.) kialakításával és mûködésével
kapcsolatos pályázatot nyújt be.
A korábbi, 125/2009 (X. 14.) számú Képviselõtestületi határozatát visszavonja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: február 28.

b.) Elõterjesztés FVM pályázat EMVA III. tengely benyújtásával kapcsolatos tervezési
díjak kifizetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

23/2010.(II. 23.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a Kis-Dunamenti
Vidékfejlesztési Egyesület pályázati felhívására a
133/2009 (XI. 30.) számú határozatával benyújtott
a./ közösségi tér kialakítása díszburkolással,
b./játszótér kialakítása
kapcsolatos
kertépítészeti
engedélyezési
terv
elkészítésére engedélyezi bruttó 312.500.- Ft kifizetését
az 1001 Tér Kft. (Székhely: 1121 Budapest, Bükkös út
4/b., Adószám: 11796282-3-43) részére
Felelõs: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: március 31.
c). Elõterjesztés a Gyermekjóléti és Családsegítõ Intézményi Társulás társulati
megállapodás elfogadására
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Stáhly-Zsideg István
Lórév, Szigetbecse és Makád Társulati megállapodást kötött Ráckevével a családsegítés és a
gyermekjóléti feladatok ellátására. A megállapodást módosítani szükséges a Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat által végzett új tevékenységek miatt.
A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2010.(II. 23.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a határozat
mellékletét képezõ Szociális és gyermekjóléti
tevékenységes ellátásáról szóló társulati megállapodást
elfogadja. A Társulás neve: Gyermekjóléti és
Családsegítõ Intézményi Társulás (székhely: 2300
Ráckeve, Szent István tér 4.). Felhatalmazza a
polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidõ: március 31.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

