JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. május 12-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
dr. Papp Botond
Száraz Ferenc

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 László és dr. Papp Botond képviselőkre. Jegyzőkönyvvezetőnek a körjegyzőt
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
pontokat fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése című projekthez kapcsolódó pótmunka
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési ajánlati felhívás elfogadására
eredményének megállapítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
2./ Előterjesztés a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszterhez történő felterjesztésre Ráckeve
járási székhely funkciójának támogatása iránt
Előadó: Baski Gábor polgármester
3./ Előterjesztés Ráckeve Város Képviselő-testülete részére a járási székhely cím elnyerésével
kapcsolatban
Előadó: Baski Gábor polgármester
4./ Előterjesztés 550.000.-Ft Takarékszövetkezetnél történő lekötésére
Előadó: Baski Gábor polgármester
5./ Előterjesztés aranykorona vásárlására a temető tulajdonjogának rendezése céljából
Előadó: Baski Gábor polgármester

6./

Előterjesztés a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának
módosítására
Előadó. Baski Gábor polgármester

1./ Előterjesztés Makád közlekedésének fejlesztése című projekthez kapcsolódó
pótmunka kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadására eredményének megállapítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi eljáráson meghirdetett eljárás
eredményhirdetése után felülvizsgáltuk a terveket és – annak ismeretében, hogy a megnyert
összegnél kisebb összegből végzi el a kivitelező a munkát – megállapítottuk, hogy
eredményesebb lenne a munka, ha a szikkasztó árkok burkolását is elvégeztetnék, ezzel az
utak állaga jobban fenntartható, kevesebb munkát, költséget kell a későbbiekben áldozni a
fenntartásra. Igaz ehhez saját erőt is kell biztosítani. Kb. 10 – 15 millió forintra lehet
számítani., ekkora lehet a pótmunka értéke. A tervező sajnos nem szolgáltatott adatot
mostanáig, így csak kalkulálhattunk a műszakis kollegával.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával az M&F Kft-t bízzuk meg tekintettel arra, hogy az
alapeljárást is ők végezték el. Az ajánlatuk 500.000.-Ft+ÁFA.
Száraz Ferenc elmondotta, hogy sajnos a költségvetésünk helyzete nagyon rossz, így is
hitelből kell fedezni a saját erő rész nagy részét. Az olcsóbb ajánlat miatt kevesebb hitelt
kellene felvenni. Nem biztos, hogy az árkok rendezése megér ennyit a településnek.
Ha mégis sikerülne olcsóbb ajánlatot kapni, 3 milliónál akkor sem kellene többet fordítani
erre.
Dosztály László az utak állagmegóvása szempontjából fontos lenne az árkok minőségének
javítása, a 28 millió forintos hitelt már megszavaztuk, ennél többre még e munka kapcsán sem
lesz szükség. A közbeszerzés lebonyolításával a Kft-t bízzuk meg, de az összeg soknak tűnk,
1 % + ÁFA összegben szokták az ilyen munkákat elvégezni, ezt az összeget ajánlja.
Márkus László vizsgáljuk meg a terveket, a polgármester által mondott összeg csak átlagos
kalkuláció, közel sem biztos, hogy ekkora összeg lesz az ajánlat vége. Így sem tudjuk a teljes
támogatási összeget felhasználni. A pontos tervek ismeretében jelentessük meg a felhívást.
Stáhly-Zsideg István javasolta a testületnek hogy az ajánlati felhívást fogadjuk el, de most
hozzon határozatot a testület ara vonatkozóan, hogy milyen összegig megy el a saját erő
tekintetében. A 3 milliós határ esetében bruttó 10 millió forintos ajánlatig mehet el a testület.
További beszélgetés után a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:
72/2011 (V.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a Makád község
közlekedésének fejlesztése című beruházás pótmunkái
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
ajánlati felhívás szövegét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felhívja a tisztségviselőket, a közbeszerzési bizottság
tagjait gondoskodjanak a közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról, a javaslat képviselő-testület elé
terjesztéséről.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 24.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
73/2011 (V.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a Makád község
közlekedésének fejlesztése című beruházás pótmunkái
szükségességével egyetért. Tekintettel a 2011-es
költségvetés helyzetére e munka költsége, saját erő
szükséglete nem haladhatja meg a 3 millió forintot. E
kérdésben a tervek pontos ismeretében, az ajánlatok
beérkezte után hozza meg végső döntését.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: június 30.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
74/2011 (V.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a Makád község
közlekedésének fejlesztése című beruházás pótmunkái
kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás lefolytatásával az M&F Kft-t bízza, meg. A díjat a
projekt érték 1%-ában + ÁFA összegben fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: június 30.
Baski Gábor
A csapadékvíz elvezetés tervezési munkáinak elvégzéséért tervezői díjat kell fizetnünk.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
75/2011 (V.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a „Makád község
közlekedésének fejlesztése” című beruházás II. ütemében
megépülő csapadékvíz elvezetés tervezésére bruttó
250.000.- Ft tervezői díj kifizetését engedélyezi. A munka
megrendelésére, a megbízási szerződés aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: május 24.

2./ Előterjesztés a Belügyminiszterhez történő felterjesztésre Ráckeve
járási székhely funkciójának támogatása iránt
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzati koncepció szeriont 2013-tól
visszaállítanák a járási közigazgatási szintet. A közigazgatási ügyek nagy részét az után ott
intéznék. Így nem mindegy, hogy hol lesz kijelölve a járási székhely, e munka még
folyamatban van a Minisztériumban. Az utóbbi időben felmerült Szigetszentmiklós neve is ez
ügyben, ennek oka az, hogy az agglomeráció, ahova Szigetszentmiklós is tartozik jobban
fejlődik, a lakósság nagyobb része ott lakik. Javaslatunk nem Szigetszentmiklós ellen irányul,
hanem Ráckeve mellett. nem mindegy az itteni lakósságnak, hogy hova járnak majd ügyeket
intézni.
A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
76/2011 (V.12..) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete az Önkormányzati
törvény 101.§ (1) bekezdés b./ pontjában biztosított
hatásköre alapján javasolja a Belügyminiszternek, hogy
az Önkormányzati törvény koncepciójában szereplő
- járási közigazgatási szint visszaállítására irányuló jogalkotói szándék eredményes megvalósulása esetén
Ráckeve város korábbi járási székhely szerepkörére,
valamint a még mindig meglevő kistérségi szintű
igazgatási és igazságügyi funkcióinak meglétére, az
érintett települések és Ráckeve közötti kedvező
közlekedési viszonyokra tekintettel Ráckeve várost járási
jogú hatáskőrrel megbízni, járási székhely településsé
nyilvánítani.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 20.

3./ Előterjesztés Ráckeve Város Képviselő-testülete részére a járási székhely cím
elnyerésével kapcsolatban
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor elmondotta, hogy e javaslat kapcsolódik az előző napirendhez.
A Ráckevei Újságból értesülhettünk róla, hogy a Ráckevei Képviselő-testület az ott már
működő térségi szintű intézmények kéréseit nem mindig kezeli megfelelő szinten, néha
kicsinyesnek tűnő okokkal húzza az időt, vagy gazdasági előnyt akar húzni egyes esetekben.
Ráckevének sem mindegy, hogy a lakói hova járnak ügyeket intézni, furcsa lenne, ha a
ráckeveiek Szigetszentmiklósra utazhatnának igazgatási ügyeket intézni, egészségügyi
ügyekben sajnos már most is oda kell utazni. Mi a Ráckeve kőrnyéki települések ügye miatt
emeljünk szót.

A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
77/2011 (V.12..) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete az Önkormányzati
törvény 101.§ (1) bekezdés b./ pontjában biztosított
hatásköre alapján javasolja a Belügyminiszternek, hogy
az Önkormányzati törvény koncepciójában szereplő
- járási közigazgatási szint visszaállítására irányuló jogalkotói szándék eredményes megvalósulása esetén
Ráckeve várost járási jogú hatáskőrrel bízzák meg
nyilvánítsák járási székhely településsé.
Felkéri Ráckeve Város Képviselő-testületét, hogy a város
és az érintett települések lakosainak, vállalkozóinak, civil
szervezeteinek érdekében mindent tegyen meg e cím
elnyerése érdekében. E körben igyekezzen segíteni,
elősegíteni a még meglevő, jelenleg kistérségi szintű
igazgatási, igazságügyi intézményeinek megtartását.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 20.

4./ Előterjesztés 550.000.-Ft Takarékszövetkezetnél történő lekötésére
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor emlékeztette a testületet az óvoda beruházás végelszámolásának elhúzódására.
Ezzel kapcsolatban letétbe kellene helyezni 550.000.-Ft-ot. Javasolja ezt rövid úton megtenni.
A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
78/2011 (V.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete az 50 férőhelyes
óvoda beruházás pályázati elszámolásával kapcsolatban,
határozott időre, 550.000.-Ft-ot bankszámlán elhelyez a
Fókusz Takaréknál.
Felelős: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 16.
5./ Előterjesztés aranykorona vásárlására a makádi temető tulajdonjogának rendezése
céljából
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A temető tulajdonjogának rendezéséhez szükség van aranykoronára. Most lehetőségünk van
megvásárolni 11,29 aranykoronát Soós Sándornétól.

A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
79/2011 (V.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a makádi temető
tulajdonjogának rendezése céljából meg kívánja
vásárolni Soós Sándorné (szül. név: Beliczai Ágnes, szül:
1963. 03. 28., an: Laczik Julianna) 2322 Makád, Rákóczi
utca 63. szám alatti lakos tulajdonában lévő 11,29 AK
értékű földterületet 169.350.- Ft vételárért. Az adásvételi
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: május 31.
Előterjesztés a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának
módosítására
Előadó. Baski Gábor polgármester
Baski Gábor elmondotta, hogy a ráckevei jegyző kérésére kell ezen anyagot tárgyalni, mivel
az Államkincstár hibákat talált az alapító okiratokban.
6./

A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
80/2011 (V.12.) számú Képviselő-testületi határozat
1. Makád Község Képviselő-testülete a kiegészítő és
kisegítő tevékenységek felülvizsgálata, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 2011. január
1-i hatállyal történő, az egyes intézményvezetőket érintő
módosítása alapján a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat Alapító Okiratát 2011. február 1-i hatállyal az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja, s
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
2. Felhívja a körjegyzőt, hogy a módosításról értesítse
Ráckeve Város jegyzőjét..
Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2011. május 20.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Baski Gábor
polgármester

Dosztály László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stáhly-Zsideg István
körjegyző

dr. Papp Botond
jegyzőkönyv-hitelesítő

