JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. augusztus 24-i
r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
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Száraz Ferenc
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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: dr.
Papp Botond és Száraz Ferenc 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 pontot
fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Előterjesztés Makád közösségi központ és Játszótér felújítás közbeszerzési ajánlati felhívás
elfogadásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
2./ Előterjesztés folyószámla hitel határidejének meghosszabbításáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
3./ Előterjesztés iskola busz indításáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
1./ ./ Előterjesztés Makád közösségi központ és Játszótér felújítás közbeszerzési ajánlati
felhívás elfogadásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi tájékoztatásnak megfelelően az EMVA
pályázaton nyert a település támogatást. Erről a Határozat megérkezett. Tekintettel ara, hogy a
kivitelező kiválasztásához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, így a Közbeszerzési
Bizottság elkészítette a felhívás tervezetét. Kéri a testületet, hogy azt tekintse át, majd
határozzon annak elfogadásáról.

Rövid beszélgetés után a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:
99/2011 (VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Makád Község Képviselő-testülete a Makádi Közösségi
Központ és Játszótér felújítása ( EMVA ) című meghívásos
közbeszerzési eljárás, 2011. augusztus 24-i keltezésű ajánlati
felhívását elfogadja.
Az ajánlati felhívást és dokumentációt meg kell küldeni
a Bodorpark Kft ( 2316 Tököl, Széchenyi u. 11.),
a KERTELÜNK Kft ( 1106 Bp.Dorogi u. 23. ),
VINO-GARDEN Kft ( 2890 Tata Hamari Dániel u. 16/c )
gazdasági társaságok részére
Felelős: Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: augusztus 25.
2./ Előterjesztés folyószámla hitel határidejének meghosszabbításáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi éveknek megfelelően – az átmeneti
pénzhiány kezelése érdekében – folyószámla hitelt bizt5osaít a számlát kezelő bank. A hitel
fedezete az éves költségvetésben tervezet önkormányzati és állami támogatás bevétel.
Az 1 évre biztosított hitelkeret futamideje lejárt, így azt meg kellene hosszabbítani, tekintettel
arra, hogy továbbra is szükség van átmeneti pénzügyi segítségre.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
100/2011 (VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Makád Község Önkormányzata 11,5 millió Ft összegű
folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.-től történő felvételét
határozza el.
A hitel futamidejét 1 évben határozza meg, míg annak célja
az átmeneti likviditási problémák kezelése.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az
önkormányzat elsősorban költségvetési bevételeit ajánlja
fel.
Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett tudomásul veszi,
hogy az ÖB 8400 2010 0821/1 számon megkötött 75 millió
Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés jelen ügylet
fedezetét is képezi, annak hatálya jelen folyószámlahitelre is
kiterjed.
A képviselő-testület kijelenti, hogy a keretbiztosítéki
jelzálogszerződésben megjelölt ingatlanok forgalomképesek,
felette korlátlanul rendelkezik.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel
visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a

futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja,
illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az
1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrtnél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: szeptember 30.
3./ Előterjesztés iskola busz indításáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi szándékoknak megfelelően a nyár
folyamán sikerült több szülővel is egyeztetni Ráckevén és Szigetbecsén arra vonatkozóan,
hogy gyermekeiket járassák Makádra óvodába, illetve iskolába. Úgy tűnik, az ígéreteknek
megfelelően, hogy 10 – 12 gyermek Makádra történő járatása várható. Ez komoly többlet
bevételt hoz mindkét tagintézménybe, lényegében a makádi költségvetés saját bevételi
oldalát kíméli. Legalább 2 millió forint bevétel várható ennyi gyermek után normatív
támogatásként. Ezen kívül a gyermeklétszám nem süllyed olyan alacsonyra, amely már
bezárással, vagy összevonással fenyegetné a makádi tagintézményt.
Tárgyalások voltak a lórévi önkormányzattal az iskola busz üzemeltetésről, amely egyelőre
önköltségi áron sikerülne. Az iskola busz üzemeltetésre is jár normatív támogatás, 90.000.Ft/fő. A számítások szerint ez nem fedezi a költséget, de kb. 200.000.-Ft saját támogatással
működőképes a rendszer. Az egyenleg egyértelmű a település számára. Felnőtt kíséretet kell
biztosítani a buszra, de ez Hivatali dolgozókkal megoldható, akik Ráckevéről járnak Makádra.
A Képviselő-testület rövid beszélgetés után, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatokat hozta:
101/2011 (VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozat:
Makád Község Képviselő-testülete a makádi oktatási
tagintézmények szabad férőhelyeinek feltöltése érdekében,
annak gazdasági és településpolitikai előnyeinek figyelembe
vételével hozzájárul más településekről érkező gyermekek
befogadásához. Figyelemmel kell kísérni, hogy a más
településekről bejáró gyermekek befogadása ne járjon
hátránnyal a helyben lakó gyermekre.
A közlekedés elősegítése érdekében Ráckeve – Szigetbecse Makád viszonylatban iskola buszt közlekedtet. Az esetleges
normatíván felüli költségeket az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tényleges beiratkozás
figyelembevételével, még a tanév kezdés előtt kösse meg a
megállapodást az iskola busz szolgáltatásra. Mindezekről
egyeztessen Szigetbecse község polgármesterével,
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
Fenntartó Társulás Igazgatójával.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: augusztus 31.

Több napirend nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
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