JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. március 5-i üléséről a Makád
és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Márkus László
dr. Papp Botond Eörs
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Jancsó Emőke
Stáhly-Zsideg István

aljegyző
Címzetes Főjegyző

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 6 fő jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre:
Márkus 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.
N__A__P__I__R__E__N__D:
1./ Előterjesztés Makád község vagyonrendeletének elfogadására.
Előadó: Baski Gábor polgármester
2./ Egyebek
a) Simon Balázsné kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
b) Thúry József Általános Iskola tagintézménynek karbantartói státusz biztosítása
Előadó: Baski Gábor polgármester
c) A makádi Református Egyházközség támogatás iránti kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
d) Előterjesztés közös tulajdonban levő regionális víziközmű-szolgáltató társaság
kialakítására
Előadó: Baski Gábor polgármester

1.) Előterjesztés Makád község Vagyonrendeletének elfogadására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A napirendi pont szóbeli előterjesztésére átadja a szót Jancsó Emőke aljegyzőnek
Jancsó Emőke
A vagyonrendelet elfogadásával a jelenlegi rendelet hatályát veszti. Az új rendelet
elfogadására azért van szükség, mert az országgyűlés elfogadta a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvényt, amelynek 18. §-a előírja, hogy a törvény hatálybalépését követő
60 napon belül az önkormányzatoknak felül kell vizsgálnia és minősítenie kell
forgalomképtelen vagyonát akképpen, hogy mi az amit kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. A rendelet-tervezetet mindenki
megkapta, van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Kérdés, javaslat nem volt.
Baski Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet.
A Képviselő-testület 6 fő jelenlétében, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012 számú rendelete
az önkormányzat vagyonáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.)

Egyebek
a) Simon Balázsné kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
17/2012 (III. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Simon Balázsné
(2300 Ráckeve, Templomkert 2/C. szám alatti ) részére a 2322 Makád,
Kossuth Lajos utca 52. szám alatti ingatlanban raktárhelyiséget biztosít
2012. márciustól 10.000.- F t/hó bérleti díjért. A bérleti szerződés
megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2012. március 31.

b) Thúry József Általános Iskola tagintézménynek karbantartói státusz biztosítása
Előadó: Baski Gábor polgármester
A Képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2012 (III. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetbecse-Makád
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás Thúry
József Általános Iskola tagintézménye részére 2012. április 1-től 1 fő
karbantartói státuszt biztosít.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: április 1.

c) A makádi Református Egyházközség támogatás iránti kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Megkeresett Lakatos Enikő lelkipásztor. A Makádi Református Egyháznak van egy nyertes
pályázata, amivel a templom ablakainak cseréje és a csapadékvíz elvezetés valósulna meg. A
beruházáshoz 2 millió forint hiányzik, ebben kérné a Képviselő-testület segítségét. Mivel az
egyházaknál is leállították a hitelfelvételt, így nem tudnak kölcsönt felvenni. Az
Önkormányzattól szeretné ezt az összeget kölcsön kapni. A beruházás időtartama kb. 3-4 hét.
Utána elszámolás, valószínű, hogy erre az összegre csak maximum 6 hónapra lenne szükség.
Stáhly-Zsideg István
Jelenleg folyószámla hitelből gazdálkodunk, most mi is csak hitelből tudnánk kölcsön adni.
Javaslom, hogy várja meg a testület az adóbevételek beérkezését.
Dosztály László
Egyetért azzal, hogy várják meg, amíg bejönnek a kintlévőségek. A kölcsönt elviekben
támogatja, de ne hitelből.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
19/2012 (III. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy a Makádi
Református Egyház részére - pályázatának megvalósításához - kölcsönt
nyújtson. A testület a kölcsön részletes feltételeiről az első félévi
adóbevételek és a kintlévőségek beérkezése után dönt.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: azonnal

d) Előterjesztés közös tulajdonban levő regionális víziközmű-szolgáltató társaság
kialakítására
Előadó: Baski Gábor polgármester

A Képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
20/2012. (III. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellátási kötelezettségének
teljesítése érdekében, a 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak szerint együttműködési szándékát
fejezi ki egy, az önkormányzatok közös tulajdonában levő regionális víziközmű-szolgáltató
társaság kialakításában. Érdekelt abban, hogy a jelenlegi szolgáltatási szerkezet minél kevésbé
változzon meg, illetve az önkormányzatnak érdemi beleszólása legyen a települési szolgáltatás
színvonalának és a díjak megfelelő szintjének meghatározásába.
Az együttműködés lehetséges módjaként elfogadja, hogy egy már működő, ún. alaptársasághoz
csatlakozik, amelyben – a társasági formától függetlenül – tulajdont szerez.
A fenti együttműködés operatív feladatainak megszervezésére, az ehhez szükséges szervezési,
jogi, gazdasági és műszaki szakértői feladatokat ellátó csoport megbízására a Képviselő-testület
felhatalmazást ad Szigetszentmiklós Város Polgármesterének, különös tekintettel az alábbiakra:
a)
A közmű- és működtető vagyonértékelések, a vagyonleltár tervezetek egységes elveinek és
módjának kidolgozására, illetve ezek elkészítésére.
b)
A tulajdonszerzés részleteinek kidolgozására, illetve az új társasági szerződés elkészítésére.
c)
A társaság munkafolyamatainak, belső szabályainak és munkaszervezetének kialakítására.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fenti feladatok elvégzéséhez az önkormányzat, illetve
a tulajdonában levő víziközmű gazdasági társaság ügyeiről Szigetszentmiklós Város
Polgármestere által megbízott szakértő(k) részére az egyesüléssel összefüggően minden adatot,
illetve felvilágosítást megadjon.
A Képviselő-testület jelen határozatával semminemű anyagi kötelezettséget nem vállal.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke aljegyző

Baski Gábor
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta.
Kmf.
Baski Gábor
polgármester

Jancsó Emőke
aljegyző

Márkus László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vidáné Wéber Adrienn
jegyzőkönyv-hitelesítő

