JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012. június 4-i üléséről Makád és Lórév
Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
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Baski Mária
Márkus László
Száraz Ferenc
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alpolgármester
képviselő
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Jancsó Emőke
Stáhly-Zsideg István
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Címzetes Főjegyző

Jelen vannak továbbá:
Raffay Béla
Schwarczenberger Jánosné
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Szűcs László

Igazgató
Vezető Óvónő
Tagintézmény-vezető
Ivóvízellátó Intézmény vezetője

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: Baski Máriára és Száraz
Ferencre. 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. Javasolja, hogy az Egyebek napirendi ponthoz vegyenek
fel további napirendi pontokat:
b./ Simon Enikő (2322 Makád, Zöldfa utca 652 hrsz.) kérelme, c./
Előterjesztés a Thúry József Általános Iskola vizesblokkjának felújítására és régi lámpatestek cseréjére,
d./
Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről, e./
Kötelezettség vállalás a 2012. évi
szúnyoggyérítéshez a Többcélú Kistérségi Társulás részére, f./ Előterjesztés a Kommunális csatorna
beruházó önkormányzati társulás helyzetéről, g./ Előterjesztés Makádról szóló dolgozatokból történő
kiadvány megjelentetésére engedélyezett költségkeret módosítására
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./ Beszámoló a Thúry József Általános iskola munkájáról
Előadó: Raffay Béla igazgató
2./ Beszámoló a Hóvirág óvoda munkájáról
Előadó: Schwarczenberger Jánosné tagintézmény vezető
3./ Előterjesztés a községi vízmű átalakulásával kapcsolatban
Előadó: Baski Gábor polgármester
4./ Előterjesztés a Köztisztasági rendelet módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
5./ Előterjesztés az RSD Társulási Megállapodás módosítására

Előadó: Baski Gábor polgármester
6./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
7./ Ingatlan ügy:
a./ Előterjesztés mezőgazdasági földterület hasznosítására kiírt pályázat eredményéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
8./ Egyebek:
a./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Alapból történő előirányzat felhasználásra
Előadó: Baski Gábor polgármester
b./ Simon Enikő (2322 Makád, Zöldfa utca 652 hrsz.) kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
c./ Előterjesztés a Thúry József Általános Iskola vizesblokkjának felújítására és régi lámpatestek
cseréjére
Előadó: Baski Gábor polgármester
d./ Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
e./ Kötelezettség vállalás a 2012. évi szúnyoggyérítéshez a Többcélú Kistérségi Társulás részére
Előadó: Baski Gábor polgármester
f./ Előterjesztés a Kommunális csatorna beruházó önkormányzati társulás helyzetéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
g./ Előterjesztés Makádról szóló dolgozatokból történő kiadvány megjelentetésére engedélyezett
költségkeret módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
9./ Szociális ügyek ( zárt ülés )
1./ Beszámoló a Thúry József Általános iskola munkájáról
Előadó: Raffay Béla igazgató
Baski Gábor polgármester átadja a szót Raffay Béla igazgatónak a beszámoló megtartására.
Raffay Béla beszámolóját projektoron kísérték figyelemmel a jelenlévők, a kivetített anyagot szóban
kiegészítette (a beszámoló anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi). Beszámolójában elmondta, hogy az
iskolában a tárgyi feltételek folyamatosan javulnak, az épületen számos felújítást végzett el az
önkormányzat. Sajnos a szemléltető eszközöket az utóbbi években nem sikerült fejleszteni pénzhiány miatt.
A tanulói létszám 100 fő, melyből 18 tanuló bejáró.
Baski Gábor
Megköszöni a beszámolót. A szemléltető eszközök fejlesztésére a jövőben nagyobb hangsúlyt fogunk
fektetni, reméljük lesz ilyen tárgyú pályázat is.
Kéri az Igazgató urat, hogy a jövő évi költségvetésbe építsék bele a nyolcadik osztályos tanulók pályakereső
tanácsadásának költségeit. Örömmel látja, hogy az iskolások önszervezésben elmentek a községben
szemetet gyűjteni. Nőtt a bejáró tanulók létszáma, szeptembertől – amennyiben igény lesz rá – két busz
indul.
Raffay Béla
Elmondja, hogy beszámolójában még nem említette a pályázatokat. Az iskola részt vesz az „Útravaló”
pályázatban, melynek keretében a 7. és 8. osztályos diákok fejlesztésére kerül sor, és a tanulók ösztöndíjban
is részesülnek. „Vess bele” pályázat, ahol a gyerekek vetőmagokat kaptak.
„Mozdulj!” program kereteiben Szigetcsépen sérült gyermekekkel együtt versenyeztek diákjaink.
A karate szakosztályban Seregély Balázs 1 helyezést ért el országos versenyen.

Baski Gábor kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület a beszámolót e g y h a n g ú l a g

elfogadta.

Baski Gábor
A napirendi pont keretén belül módosítanunk kell az iskolának és az óvodának átadandó működési célú
pénzeszköz összegét. A februári költségvetésben elfogadott összegben az intézményvezetőkkel, gazdasági
vezetővel történt egyeztetés ellenére, nem volt benne a pedagógusnapi Erzsébet utalvány, a közlekedési
költségtérítés, stb. Az iskolának átadandó összeget 563.400.- Ft-tal kell megemelni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2012 (VI. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2012 (II. 15.) számú határozatával
jóváhagyott Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Fenntartó Társulás
részére 2012. évre felmerült – Makád község Önkormányzatát terhelő – 22.069 eFt, azaz
huszonkettőmillió-hatvankilencezer forint működési célú pénzeszköz átadás összegét 563.400
Ft-tal megemeli, így az Intézménynek átadandó összeg 22632 eFt, s azt 12 havi egyenlő
részletben átutalja Szigetbecse Önkormányzata számlájára. Ezen összeget a Képviselő-testület
a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
A fenti, jóváhagyott összeg az alábbiak szerint számítódott:
Kiadási előirányzat:
73.478 eFt.,
Bevételi előirányzat:
37.062 eFt., (Oktatási normatíva)
13.784 eFt., (Kistérségi normatíva)

Különbözet:
Átutalandó:

22.632 eFt.
22.632 eFt.

Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: folyamatos
2./ Beszámoló a Hóvirág óvoda munkájáról
Előadó: Schwarczenberger Jánosné tagintézmény vezető
Baski Gábor polgármester átadja a szót Schwarczenberger Jánosné vezető óvónőnek a beszámoló
megtartására.
Schwarczenberger Jánosné beszámolójában tájékoztatást nyújtott az Óvoda 2011/2012. nevelési évéről. (A
beszámoló szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Baski Gábor
Megköszöni a tájékoztatást. A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy őszre tervezi az önkormányzat
egy faelgázosító kazán vásárlását az óvodába, a fűtés költségeinek csökkentésére.
3./ Előterjesztés a községi vízmű átalakulásával kapcsolatban
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor emlékeztette a testületet, hogy a 2011. decemberi törvény szerint a jelenlegi vízmű
üzemeltetők június 30-ig üzemeltethetik a vízműveiket. 2013. év végéig tovább lehet üzemeltetni, de július
1-től már az Energia Hivatal fogja előírni, hogy hova kell csatlakozni a vízműnek. Addig saját hatáskörben
lehet ezt megtenni. Nehezen teljesíthető paramétereket ír elő a törvény. Sajnos a beígért végrehajtást

szabályozó kormányrendelet még a mai napig sem jelent meg. A kistérségben február óta folyik tárgyalás,
előkészítés társulási tanács szinten. Július elsejétől még rengeteg tisztázandó kérdés lesz.
Kiskunlacháza a gyáli térséggel egyezett meg, a CSÖT a ceglédi térséggel, Ráckeve pedig a dabasi térséggel
egyezkedik.
Külön gond, hogy a csatornarendszert 6 település üzemelteti, mint tulajdonos ezt egyben kellene hagyni.
pénzügyi gondok is következhet abból, ha a 6 település nem közösen üzemeltet. A gyáli térség a lehetséges
partnerek közül kiesett, most a másik két térség feltételeiről kell tárgyalni.
A két feltételrendszer nagyon hasonló, a közös gondolkodást kellene erősíteni. Dömsöd feltételesen döntött,
hiszen még több információ hiányzik. Három héttel ezelőtt a 6 település polgármestere megállapodott, hogy
a közös csatornarendszer miatt összefog és megpróbál közös vízszolgáltatót választani. A kistérségi társulás
ceglédi kistérséggel egyezett meg, abban állapodtunk meg, hogy a 6 település is ide csatlakozik. Ráckeve
bizottsági ülésen eldöntötte, hogy ők a dabasi szolgáltatóhoz szerződnek, melyet a Képviselő-testületük
határozattal is megerősített. Döntésüket követően kétszer is összeültek a polgármesterek, Ráckeve
kivételével minden település Ceglédnek kötelezte el magát. Ezt követően egy levélben megkerestük
Ráckeve polgármesterét, aki június 6.-ára szerdára összehívott még egy egyeztető tárgyalást.
Amennyiben meglesz a végleges döntés a vízszolgáltatóról, akkor két lehetőségünk lesz: bérbe adjuk a
hálózatunkat a szolgáltatónak, de a bérleti díjat csak rendszerkarbantartásra lehet fordítani, vagy nem kérünk
bérleti díjat, és akkor az üzemeltető végzi a karbantartást.
Baski Gábor felkéri a jelenlévőket, hogy akinek kérdése van az elhangzottakkal kapcsolatban, az tegye fel.
Szűcs László Ivóvízellátó Intézmény Vezetője
Elmondja, hogy a szigetbecsei megbeszélésen ő is jelen volt. A polgármesterek sérelmezték, hogy a
szennyvíz-hálózat üzemeltetésből származó hasznot Ráckeve nem osztotta fel a többi 5 település között.
Stáhly-Zsideg István
Nem haszonról van szó, hanem a műtárgyak bérleti díjáról. A vízszolgáltató kiválasztásában nehéz a döntés,
mert a kormányrendelet még meg sem jelent, a decemberben elfogadott törvényhez, pedig a mai napig 42
módosító indítvány érkezett.
Dosztály László
Olyan variáció lehetséges, hogy a többiek elmennek Ceglédre, mi meg Dabasra?
Szűcs László
Az Energia Hivatal nem akar „szigeteket” engedélyezni.
Márkus László
Az ésszerűség mit mond, melyik szolgáltatóhoz kell csatlakozni?
Baski Gábor
Majdhogynem mindegy.
Szűcs László
Oda, ahol nagyobb a szakmai háttér és a tőke.
Stáhly-Zsideg István
A szerdai tárgyalás még befolyásolhatja Ráckeve döntését. A műtárgyak bérleti díjas variációját
megfontolnám, mert érdekellentét keletkezhet.
Szűcs László
Mi, a vízmű dolgozói szeretnénk megkapni a végkielégítésüket.
Baski Gábor
Természetesen a Képviselő-testület dönthet a mai ülésen is.

Száraz Ferenc
Legyen útirány Cegléd.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2012.( VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete Makád Község Ivóvízellátó
Intézményének üzemeltetési feladatait a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulással közösen, - jelen
információk birtokában, a végrehajtással foglalkozó
kormányrendelet hiányában - a Ceglédi székhelyű, ÖKOVÍZ
Kft gazdasági társaságra bízza 2012.július 1-től.
A testület fenntartja azon jogát, hogy június 30-a előtt e döntését
módosíthatja esetleges újabb, lényeges információ birtokában.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: június 30.
4./ Előterjesztés a Köztisztasági rendelet módosítására
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke
A rendeletmódosítással azokat az ingatlantulajdonosokat mentesítenénk a hulladékszállítási díj fizetés alól,
akiknek romos, lakhatatlan házuk van. Természetesen a lakhatatlanság tényét a Körjegyzőségi Hivatal
műszakis kollégája állítaná ki, és így a tulajdonos teljes mentességben részesülhet.
A Képviselő-testület 5 képviselő jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Makád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2012 számú rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
a 11/2011.(IV.27.) számú rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ Előterjesztés az RSD Társulási Megállapodás módosítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény jelenleg
hatályos rendelkezései figyelembevételével módosításra került az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodása, melyet a Társulás Társulási Tanácsa a 39/2012. (V.30.) TT határozatával
elfogadott. A módosított Társulási Megállapodás aláírásához szükség van a Képviselő-testület
felhatalmazására.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2012.( VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. §-a
alapján az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a mellékelt tartalom szerint
elfogadja.
Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás jelen határozat
elválaszthatatlan részét képezi.
A képviselő-testület egyben felhatalmazza Baski Gábor polgármestert a
határozat mellékletét képező Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: azonnal

6./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről
Előadó: Jancsó Emőke körjegyző
Jancsó Emőke
Az írásos beszámolót mindenki megkapta, van ezzel kapcsolatban kérdés?
Kérdés, észrevétel nem volt.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
42/2012.( VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező 2011. évi Gyermekvédelmi beszámolót elfogadta.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: azonnal

7./ Ingatlan ügy:
a./ Előterjesztés mezőgazdasági földterület hasznosítására kiírt pályázat eredményéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A Képviselő-testület döntése alapján pályázati kiírást tettünk közzé a makádi 014/1 hrsz-ú szántó
művelésére. A kiírásra egy darab pályázat érkezett, melyet Kocalik Ferencné nyújtott be.
A bérleti díj a kiírásban jelzettel megegyezik, 30 kg étkezési búza aranykoronánként.

A Képviselő-testület az elhangzottak alapján 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
43/2012.( VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 014/1 hrsz-ú, 1,8 ha,
68,76 AK érétkű szántó művelési ágú ingatlanát 2012. szeptember 1. napjától
bérbe adja Kocalik Ferencné 2322 Makád, Diófa utca 15. szám alatti lakosnak.
A földterület bérleti díját a pályázati kiírásnak, valamint pályázó ajánlattétele
alapján 30 kg étkezési búza/AK értékben határozza meg, melyet bérlő minden
évben egy összegben, legkésőbb október 30-ig köteles megfizetni.
A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a
Polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: augusztus 31.
8./ Egyebek:
a./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Alapból történő előirányzat felhasználásra
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A Környezetvédelmi Alapról szóló rendeletünk előírja, hogy az Alapban lévő pénzösszeget csak
környezetvédelmi célokra használhatjuk fel. A településen lévő csatornák tisztítására, kotrására szükség van.
A munkák elvégzéséhez 300 ezer forintra van szükség.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2012.( VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap terhére
engedélyezi a csatorna tisztítására, kotrására 300.000,- Ft költségkeretet
biztosít. A munka megrendelésére, a vállalkozói szerződés megkötésére
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: július 15.
b./ Simon Enikő (2322 Makád, Zöldfa utca 652 hrsz.) kérelme
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Felolvassa Simon Enikő útfelújításra vonatkozó kérelmét. Kérelmező a Zöldfa utcai ingatlana előtti
útszakasz járhatóvá tételét kéri a Képviselő-testülettől.
A műszakis kollégával megnézik, hogy mire lesz szükség az út helyreállításához. Javasolja, hogy csak
ezután döntsön a testület.
A javaslattal a Képviselő-testület e g y h a n g ú l a g egyetértett.

c./ Előterjesztés a Thúry József Általános Iskola vizesblokkjának felújítására és régi lámpatestek
cseréjére
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az oktatási intézmény 2011. évi zárszámadásának elfogadásakor döntöttünk az Intézmény 1,9 mikkió
forintos pénzmaradványának önkormányzat részére történő visszautalásáról. A Thúry József Általános
Iskola alsó szintjén a fiú wc teljes felújításra szorul. valamint az osztálytermekben lévő lámpatestek cseréje
– rossz állapotuk miatt - is halaszthatatlan. Felmérettem a szükségek javítások költségeit, nagyságrendileg 1
millió forintra lenne szükség.
Száraz Ferenc
Javasolja, hogy a villanyszerelésre kérjen a Polgármester további árajánlatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

45/2012.( VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a Thúry József Általános Iskolában történő
felújításra (alsó szint fiú wc-jének felújítására, valamint az osztálytermekben
lévő lámpatestek cseréjére) bruttó 1.000.000.- Ft-os költségkeretet biztosít, az
Intézmény 2011. évi pénzmaradványának terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkák
megrendelésére, vállalkozói szerződések megkötésére.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: augusztus 31.

d./ Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az idei falunapra 100 ezer forintot terveztünk be a költségvetésünkbe. A szponzori támogatást kérő
megkereséseket még nem küldtük ki. A Fókusz Takarékszövetkezet nem biztos, hogy anyagilag tudja
támogatni a rendezvényt. A sztárvendégnek szükséges technika még nem megoldott, mert a technikus,
Mezei Lajos a falunap időpontjában Szegeden lesz. Megpróbálunk egy költségvetést készíteni, és a
szponzorokat megkeresni a bevételek miatt.
A Képviselő-testület a tájékoztatást e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.

e./ Kötelezettség vállalás a 2012. évi szúnyoggyérítéshez a Többcélú Kistérségi Társulás részére
Előadó: Baski Gábor polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2012.(VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat:
Makád Község Képviselő-testülete 2012. évben is csatlakozni
kíván a kistérség szintű, a Csepel-sziget és Környéke Többcélú
Önkormányzati Társulás által tervezett szúnyoggyérítéshez.
Makád község területére vonatkozóan 100 ha légi kémiai és
100 ha földi kémiai gyérítést igényel az alábbiakban felsorolt
költségekkel:
Légi kémiai gyérítés: 408.000.- Ft / 4 alkalom
Földi kémiai gyérítés: 372.000.- Ft / 4 alkalom
Biológiai gyérítés:
150.000.- Ft / 2 alkalom
Mindösszesen:
930.000.- Ft
Ezen összeg fedezetét a 2012. évi költségvetésben biztosítja (317.500.- Ft
előirányzatként elfogadva, 612.500.- Ft – általános tartalék terhére).
A szúnyoggyérítés összegét, amennyiben a Kistérségi Társulás pályázati úton
támogatást nyer a feladat ellátására, a pályázati támogatás összegével
csökkenteni kell.
Felhívja a polgármestert, hogy ezen határozatról értesítse a Társulás Elnökét.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: folyamatos

f./ Előterjerjesztés a Kommunális csatorna beruházó önkormányzati társulás helyzetéről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor tájékoztatta a testületet a tulajdonközösség társulati üléséről.
A testület további hosszas beszélgetés után, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta
meg az alábbi határozatot:
47/2012.(VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat:
Makád Község Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester
tájékoztatását, mely szerint a Ráckeve és
Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű
Tulajdonközösség beruházása eredményeképpen létrejött
4.625.596.549 Ft értékű - Ráckeve, Dömsöd, Apaj, Szigetbecse,
Makád és Lórév települések önkormányzatainak osztatlan közös
tulajdonát képező - vagyon számviteli rendezése megtörténik. A
rendezést követően valamennyi önkormányzat a vagyonrészét a
saját könyveiben tünteti fel, mely azonban a tulajdonlás módját
nem változtatja meg.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Jancsó Emőke körjegyző
Határidő: június 30.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
48/2012.(VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat
1./ Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Ráckeve és Térsége Társult Települések
Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközössége
megvásárolja az apaji 368/1 hrsz-ú, 873 m2 területű,
beépítetlen ingatlant nettó 2.000 Ft/m2, összesen nettó
1.746.000 Ft, azaz Egymillió-hétszáznegyvenhatezer forint
vételárral. Az adásvétel tárgyát képező ingatlanon
kommunális szennyvízcsatorna végátemelő műtárgy
helyezkedik el, mely a Tulajdonközösséget alkotó
önkormányzatok osztatlan közös tulajdonát képezi.
2./ Az 1. pontban szereplő ingatlan a vásárlással a hat település
(Ráckeve, Dömsöd, Apaj, Szigetbecse, Makád és Lórév)
önkormányzatának osztatlan közös tulajdonába kerül, s a
közös beruházásban megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat
és szennyvíztisztító telep elválaszthatatlan részét képezi. Az
egyes önkormányzatok tulajdoni hányadát a 2001. március
1-jén kötött Társulási Megállapodás rögzíti.
3./ A telek vételára a Tulajdonközösség pénzeszközeit terheli.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződést aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: június 30.
g./ Előterjesztés Makádról szóló dolgozatokból történő kiadvány megjelentetésére engedélyezett
költségkeret módosítására
Baski Gábor
Döntöttünk az Általános Iskola vizesblokkjának felújításáról és a lámpatestek cseréjéről. A munkák az
Intézmény 2011. évi pénzmaradványából készülnek el. Viszont a pénzmaradvány terhére már a Makádról
szóló dolgozatokra is különítettünk el 1,2 millió forintot. Javaslom, hogy az összeget csökkentsük le 1 millió
forintra, és így mindkét dolgot meg tudjuk valósítani az iskola pénzmaradványa terhére.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
49/2012.(VI. 04.) számú Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a makádi dolgozatokból készülő kiadvány
elkészítését engedélyezi. A nyomdai költségekre és a szerkesztői díjra bruttó 1
millió forintot a 2012. évi költségvetés általános tartalékának terhére elkülönít.
A szükséges szerződések aláírására felhatalmazza a polgármestert. A korábban
megállapított 30/2012 (IV. 23.) számú, valamint 31/2012 (IV. 23.) számú
határozatait a Képviselő-testület visszavonja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: augusztus 31.

