JEGYZÕKÖNYV

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. április 7.-i ülésérõl a Makád és
Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Márkus László
Száraz Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyzõ

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 5 fõ jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:
Márkus Lászlóra és Száraz Ferencre, 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.
Stáhly-Zsideg István
Az Egyebek napirendi pontokhoz c) pontként a 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyását
javasolja felvenni.
A Képviselõ-testület a javaslatokat e g y h a n g ú l a g elfogadta, és az alábbi napirendi
pontokat fogadta el:
N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Elõterjesztés Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetésének zárszámadás
elõtti módosítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
2./ Beszámoló Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
3./ Beszámoló Makád, Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
4./Beszámoló a községben folyó gyermekvédelmi munkáról
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

5./ Egyebek
a./ Elõterjesztés az 50 férõhelyes óvoda beruházáshoz kapcsolódó munkák mûszaki
ellenõri feladatinak ellátására szóló megbízás jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
b./ Elõterjesztés a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos Vízügyi Felügyelõség által elõírt
alapállapot felmérés munkára vonatkozó megbízás jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
c./ Elõterjesztés a 2010. évi Közbeszerezési terv jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
6./ Szociális ügyek ( zárt ülés )

1./ Elõterjesztés Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetésének
zárszámadás elõtti módosítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Ismerteti a módosító tételeket, melyeket a képviselõk írásban is megkaptak, a napirendi pont
tárgyalása alatt pedig kivetítõn kísértek figyelemmel.
Stáhly-Zsideg István
A rendelet tervezetben szereplõ 420.527 e Ft bevételi és kiadási fõösszeg helyett, 428.861 eFt
a helyes összeg.
A Képviselõ-testület 5 fõ jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testületének
3/2010 (IV. 07.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló
2/2009.(II.18.) számú rendeletének
módosításáról
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
2./ Beszámoló Makád Község Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az írásos elõterjesztést mindenki megkapta, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
A képviselõk a mellékletek tárgyalása során a dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
elõirányzatáról és teljesítésérõl szóló 4/b számú melléklettel kapcsolatban kértek részletes
tájékoztatást.
A Képviselõ-testület 5 fõ jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testületének
4/2010 (IV. 07.) számú rendelete
a 2/2009.(II.18.) számú rendeletével elfogadott
2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
3./ Beszámoló Makád, Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
A Képviselõ-testület 5 fõ jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád község Önkormányzat Képviselõ-testületének
5/2010 (IV. 07.) számú rendelete
a Makád és Lórév Község Körjegyzõségi Hivatala
4/2009.(II.25.) számú rendeletével elfogadott
2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

4./ Beszámoló a községben folyó gyermekvédelmi munkáról
Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Stáhly-Zsideg István
Az írásos beszámolót mindenki megkapta. Egyenlõre többlet kiadást a Szolgálat nem jelent, a
mûködést fedezi az állami támogatást.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
34/2010 (IV. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a határozat
mellékletét képezõ 2009. évi Gyermekvédelmi
beszámolót elfogadja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: azonnal

5./ Egyebek
a./ Elõterjesztés az 50 férõhelyes óvoda beruházáshoz kapcsolódó munkák mûszaki
ellenõri feladatinak ellátására szóló megbízás jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Az óvoda beruházással kapcsolatban a mûszaki átadás-átvétel során több olyan munka
elvégzését is igazolta a mûszaki ellenõr, amely a tartalék összeg terhére került elvégzésre,
továbbá a játszótér kiépítése nem volt az építési vállalkozási szerzõdés része, így az alap
mûszaki ellenõri megállapodás erre nem terjedt ki.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2010 (IV. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete az 50 férõhelyes óvoda
pótmunkáival, az ahhoz kapcsolódó játszótér építésre
vonatkozó mûszaki ellenõri feladatok ellátásáért Böröcz
István mûszaki ellenõrnek 320.000.-Ft +ÁFA díjazást állapít
meg.
Felhívja a tisztségviselõket az erre vonatkozó szerzõdés
aláírására, a számla kifizetésére.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: április 15.
b./ Elõterjesztés a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos Vízügyi Felügyelõség által
elõírt alapállapot felmérés munkára vonatkozó megbízás jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítése során sor került az un. Büge tó revitalizációjára is.
A beruházással kapcsolatban vízjogi létesítési engedély kiadásához a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség elõírta a tó alapállapot
vizsgálatának elkészíttetését az engedély kiadásához.
Tekintettel arra, hogy a vízjogi engedély megléte feltétele a végelszámolásnak, pl. az ÁFA
utólagos igénylésének, így a munkákat megrendeltük, a munka elkészült, a szakértõi anyag
megküldésre került a Felügyelõség részére. E feladatok ellátására az elõzetes tárgyalások,
egyeztetések alapján 300.000.-Ft bruttó díjazást kell fizetni.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
36/2010 (IV. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete a csapadékvíz elvezetõ
rendszer kiépítése és a befogadó tó revitalizációjával
kapcsolatos vízjogi létesítési engedélyhez szükséges tó
alapállapot vizsgálatának szakértõi díjazására 300.000.-Ft
bruttó szakértõi díjat állapít meg.
Felhívja a tisztségviselõket az erre vonatkozó szerzõdés
aláírására, a számla kifizetésére.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: április 15.

Baski Gábor
Mielõtt rátérnék a következõ napirendi pontra, szeretnék mindenkit tájékoztatni a két ülés óta
történt eseményekrõl.
- Feketéné Boda Erika április 1-tõl a Budapest Banknál dolgozik. Próbaidõs, iskolába kell
járnia, még nem tudjuk, melyik napokon tud Makádon dolgozni.
- Beszéltünk az útépítési pályázat önerejéhez szükséges banki lehetõségekrõl, jövõ hét
folyamán megyünk tárgyalni az OTP-hez.
- Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy április 27-én 18 órakor Szigetbecsével közös
testületi ülést tartunk Makádon.
- Leader döntések csúsznak.
- Pincegalériát még 3 évig fent kell tartanunk, be kellene szigetelni, a konkrét árajánlat
birtokában tájékoztatom a testületet.
- Kossuth Lajos – Kulcsi utcai útberuházás megkezdõdött. A közlekedés „lassítása”
érdekében várom a javaslatokat.
- Kollár Tibor háza életveszélyessé vált. Nincs pénze a bontásra, segítséget kér.
Száraz Ferenc
Életveszélyt gyorsan meg lehet szüntetni. Fél órás, órás gépmunkával az omlásveszély
megszûnne.
Baski Gábor
Március 15-én munkába állt a településõrünk. Egyenlõre a saját motorjával. Javaslom, hogy
vásároljunk neki egy motort.
Száraz Ferenc
Az én véleményem is az, hogy nagyon jól választottunk.
Baski Gábor
Szó volt már arról, hogy megkerestek minket a törökök, hogy legyünk a testvér településük.
Jegyzõ Úrral voltunk Székesfehérváron tárgyalni. Hárman eljönnének Makádra.
A Képviselõ-testület rövid megbeszélés után úgy döntött, hogy a leendõ török testvértelepülés
képviselõit a makádi Falunapon lássák vendégül.
Száraz Ferenc
Szeretné javasolni, hogy a Büge tavon csak 14 éven aluliak horgászhassanak, és ez legyen is
kitáblázva.
Szûcs Sándor
Javasolja, hogy a táblán az is legyen feltüntetve, hogy csak úszni tudó 14 éven aluli gyermek
horgászhat.
Vank Imre
Szeretné tájékoztatni a Képviselõ-testületet az Ivóvízellátó Intézmény vízdíj számlázásával
kapcsolatos hanyag munkáról, a mérõóra pontatlan, rendszertelen leolvasásáról, valamint a
szennyvíz számlázáshoz szolgáltatott pontatlan adatátadásról.
Baski Gábor
Megköszöni a jelzést Vank Imrének.

c./ Elõterjesztés a 2010. évi Közbeszerezési terv jóváhagyására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István
A közbeszerzési tervet április 30-ig kell elkészíteni és elfogadni. A tervezet elkészült. Van-e
kérdés?
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

37/2010 (IV. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat
mellékletét képezõ 2010. évi Közbeszerzési tervet elfogadja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: december 31.
Baski Gábor
Tájékoztatja a testületet, hogy az általános iskola belsõ felújítására benyújtott 20 milliós
pályázat nem nyert.
d./ Elõzetes hozzájárulás a Rókás szigeti mellékág rehabilitációjához
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

38/2010 (IV. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete támogatja a makádi Rókásszigeti mellékág rehabilitációs elképzeléseit a 2009. júniusában
készült vízjogi engedélyezési tervdokumentáció alapján annak
érdekében, hogy a holtág megfelelõ mélységû kialakításával, így
a vízi ökoszisztéma kiegyensúlyozottabbá válásával jobb
környezeti feltételek alakuljanak ki a területen.
Felhívja a polgármestert, hogy a végleges koncepció
kialakításakor kössön megállapodást a majdani beruházóval a
makádi érdekek érvényesülése érdekében.
Felelõs: Baski Gábor polgármester,
Határidõ: december

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

Kmf.

