JEGYZŐKÖNYV

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. április 21-i üléséről a Makád
és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Konta Gábor
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly Zsideg István

körjegyző

Jelen vannak továbbá:
Szabó Istvánné

Sz-M KIKI FT. tagintézmény vezető

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 8 fős testületből 6 fő jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre:
Dosztály Lászlóra és Márkus Lászlóra, 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 pontokraA Képviselő-testület a javaslattal e g y h a n
g ú l a g egyetértett, és az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1. Thúry József Általános Iskola kérelmeinek megvitatása
Előadó: Baski Gábor polgármester
2. Előterjesztés pályázat benyújtására a Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
3. Tájékoztatók a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Baski Gábor polgármester
1. Thúry József Általános Iskola kérelmeinek megvitatása
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor átadja a szót Szabó Istvánné tagintézmény-vezető asszonynak.
Szabó Istvánné

Köszönti a képviselőket. Az a kérése, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá 20 darab nagy
szék vásárlásához, valamint a költségvetésből kivett ruhapénz kifizetését utalvány formájában
engedélyezzék.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
62/2008 (IV. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Thúry József Általános Iskola 20 darab széket
vásároljon. Hozzájárul továbbá, hogy a makádi
intézmény dolgozói 13.800 Ft értékű vásárlási utalványt
kapjanak az intézmény pénzmaradványának terhére.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: május 31.
Szabó Istvánné megköszöni a támogatást és távozik az ülésről.
2. Előterjesztés pályázat benyújtására a Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására
Előadó: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium egyszeri költségvetési támogatást nyújt
pályázati rendszerben a 2007, 2008-ban alakult körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására.
A pályázatot április 30-ig kell benyújtani. A pályázat keretein belül számítógép vásárlásra,
hivatal-bővítésre, korszerűsítésre is sor kerülhet. A maximálisan megpályázható összeg 15
millió forint, amihez 20 %-os önrész szükésges. Lórévvel közösen nyújtanánk be a pályázatot,
ehhez szükséges a határozathozatal.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
63/2008 (IV. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete, mint a Makád, Lórév
községek Körjegyzőségi Hivatala székhely település
Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium 18/2008 (III. 28.) számú
rendeletével
meghirdetett
körjegyzőségek
tárgyi
feltételeinek javítására nyújtandó egyszeri költségvetési
támogatás elnyerési iránt a Körjegyzőségi Hivatal
számítógép parkjának korszerűsítése, irodabútorok,
hivatali eszközök beszerzése, a székhely irodának helyet
adó épület korszerűsítése támogatása érdekében.
A tárgyi feltételek bővítésének, korszerűsítésének értéke
17.763.000.- Ft, amelyhez a 20 % önerőt a fenntartó
önkormányzatok Képviselő-testületei biztosítják.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: április 30.

3. Tájékoztatók a két ülés között történt eseményekről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A belterületi utas pályázatnál az első körben nem nyertünk, a második körben is beadjuk a
pályázatot, de csökkentett műszaki tartalommal, csak a Dózsa György, Diófa és Petőfi utcára
pályázunk, leszorítjuk a beruházás értékét 90 millió forintra.
Útjelző táblákat helyeztünk ki a község több pontjára. A sportpályához és az iskolához
gyermekekre figyelmeztető táblát raktunk ki.
A Csepel-szigeti Civil Szervezetekkel közreműködve, megtörtént a településen a
hulladékgyűjtés. Közel 100 fő vett részt, sok szemetet sikerült összegyűjteni az akció
keretében.
Januári vihar megrongálta az óvoda épületét. Az épületben 300 ezer forintos kár keletkezett,
melyet a biztosító megtérít.
Márciusban szintén viharkár rongálta meg a Hivatal, Művelődési Ház és a Vízmű épületét, A
keletkezett 380 ezer forintos kárt szintén megtéríti a biztosító.
Május 1-től a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alkalmazottja lesz Seregélyné Mayer
Katalin, aki ettől az időponttól Makádon házi segítségnyújtást fog végezni. Nagy segítség
lehet azoknak az idős embereknek, akik önmagukat már nem tudják megfelelően ellátni.
A tájékoztatókat a Képviselő-testület

e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.

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

Kmf.

Baski Gábor
polgármester

Dosztály László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stáhly-Zsideg István
körjegyző

Márkus László
jegyzőkönyv-hitelesítő

