JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. február 2-i r e n d k í v ü l i
üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyző

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre:
Dosztály Lászlóra és Vidáné Wéber Adriennre. 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.
A képviselő-testület a javaslatot e g y h a n g ú l a g elfogadta és az alábbi napirendi pontot
fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1. Előterjesztés az RSD Parti Sávval kapcsolatos víziközmű társulat szervezésével
kapcsolatos határozathozatalra.
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Január 25.-én az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulati ülésen előzetes döntés született
arról, hogy a nyertes pályázathoz szükséges Víziközmű Társulat szervezésével a
legkedvezőbb ajánlatot adó Réka-Ker Kft.-t bízzuk meg. A társulat szervezésének költségét az
önkormányzatoknak meg kell előlegezni, mivel a pályázaton elnyert pénzt csak a Társulat
megalakulása után tudjuk lehívni. Amikor a társulat létrejön, a pénzt visszakapjuk. Makádra
eső rész 709.274,- Ft + ÁFA. A társulati ülésen úgy határoztunk, hogy csak a Képviselőtestületi döntések után lesz végleges a Társulat határozata.
A Képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2011 (II. 02.) számú Képviselő-testületi határozat

Makád község Képviselő-testülete egyetért a RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulási Tanácsa 3/2011 (I. 25.) TT
határozatával, melyben a víziközmű-társulat szervezésével a
Réka – Ker Kft-t bízta meg. A Képviselő-testület a Makádra eső
709.274,- Ft+ÁFA megbízási díjat - a 2011. évi költségvetés
terhére - megelőlegezi a Társulás számára, melyet a Társulat
megalakulása után a Társulás és a Társulat között kötendő
megállapodás alapján az egyes tagönkormányzatoknak a
Társulat visszatérít.
Az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásra felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: február 28.

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

Kmf.

Baski Gábor
polgármester

Dosztály László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stáhly–Zsideg István
körjegyző

Vidáné Wéber Adrienn
jegyzőkönyv-hitelesítő

