JEGYZŐKÖNYV
mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. december 3-i rendkívüli üléséről
a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Kocsis Tibor
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István
Horváthné Baracskay Veronika
Jelen vannak továbbá:
Vásárhelyi Nagy Antalné

körjegyző
pénzügyi főelőadó

korábbi polgármester

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 8 fős testületből 7 fő jelen
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Száraz
Ferencre 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. Az Egyebek napirendi ponthoz javasolja
felvenni a Galéria rácsának megrendelését.
Vidáné Wéber Adrienn
Javasolja, hogy az Egyebek napirendi pont keretén belül beszéljenek a decemberi
rendezvényekről is.
A Képviselő-testület a javaslattal e g y h a n g ú l a g
pontokat fogadta el:

egyetértett, és az alábbi napirendi

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1. Előterjesztés Makád község Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójára, a
2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
2. Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2009. évi költségvetési
koncepciójára, a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester

3. Előterjesztés a Központi orvosi ügyelet szolgáltatójának kiválasztásával kapcsolatos
közbeszerzési eljárásról.
Előadó: Baski Gábor polgármester
4. Előterjesztés a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának
módosítására.
Előadó: Baski Gábor polgármester
5. Előterjesztés TÁMOP pályázat benyújtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
6. Egyebek
a) Előterjesztés a közvilágítási hálózat karbantartásával kapcsolatos ELMÜ ajánlatról
Előadó Baski Gábor polgármester
b) Galéria rácsának elkészítésére benyújtott árajánlat megvitatása
Előadó: Baski Gábor polgármester
c) Decemberi rendezvények egyeztetése, megbeszélése

1. Előterjesztés Makád község Önkormányzata 2009. évi költségvetési
koncepciójára, a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Ismerteti a kiküldött anyag sarokszámait. Elmondja, hogy a 2009-2010-es év nagyon szűk
esztendő lesz mindenkinek.
A Leader-en keresztül január 10-ig játszótérre 17 millió forintért, tanösvényre 7 millió
forintért lehet indulni, de ezeket a pályázatokat kiírják 2009. második felében is, ezért most
nem indulunk csak akkor. A gazdasági válságra tekintettel javaslom a jelenleg 1,5 százalékos
iparűzési adót 0,5 százalékra csökkenteni. Ez a helyi vállalkozóknak is kedvező lenne, és
esetleg nagyobb cégeket is vonzana, de ez még csak tervezet, tárgyalások folynak ez ügyben.
Vásárhelyi Nagy Antalné
Jegyző úrtól kérném, hogy nézzen utána, hogy lehetősége van-e a testületnek arra, hogy csak
az újonnan Makádra jövő vállalkozásoknak legyen 0,5 % az iparűzési adó.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
145/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési
koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. Az alábbiak
figyelembe vételével kell a 2009. évi költségvetési tervezetet
előkészíteni:
- A hatályos költségvetési törvényben foglaltak alapján kell a
végleges tervezetet összeállítani:
- A helyi adók tekintetében
= az iparűzési adó változtatására a végleges javaslatot a
polgármester által vállalkozások körében folytatott felmérés
alapján kell megtenni:
= az építmény adó 5 %-os mértékű (várt infláció alatti)
emelésére kell rendelet tervezetet előterjeszteni,

= a kommunális adó 5%-os mértékű (várt infláció alatti)
emelésére kell rendelet tervezetet előterjeszteni,
- A vízdíj tekintetében, az intézményvezetővel történő
egyeztetés alapján – figyelemmel a szakmai szövetség 8 %-os
emelési javaslatára - kell javaslatot tenni az emelés mértékére.
- A bérleti szerződéseknél a várt inflációhoz (6,6 %) kell
igazítani a bérleti díjnöveléseket.
- Keresni kell a lehetőséget az önkormányzati bevételi források
összetételének és mértékének növelésére,
- A kötelező önkormányzati feladatokon túlmenően kiemelt
figyelmet kell fordítani az
= óvodaépítési beruházásra,
= az iskola felújítási, korszerűsítési fejlesztésre,
= a költségvetésbe a támogatási szerződésekben vállalt önerőt
hiánytalanul be kell tervezni,
= az előző ponthoz igazodóan elő kell készíteni a
legminimálisabb mértékű, de a projektek finanszírozását
biztosító fejlesztési hitel felvételét, annak
figyelembevételével, hogy a támogatási szerződések által
biztosított előleg felvételét, vagy a részszámlázási
lehetőségeket maradéktalanul ki kell használni,
- Az iskolában a normatíva feletti finanszírozási igény
ismeretében meg kell vizsgálni a létszám racionalizálás
végrehajtását,
- A felszabadult, volt Körjegyzőségi iroda és a felszabaduló
óvoda épülete hasznosítására javaslatot kell terjeszteni a
testület elé.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2009. február 15.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
146/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete Makád község 2008.
évi költségvetése ¾ éves gazdálkodásáról szóló
beszámoló bevételi oldalát 119.153 eFt módosított
bevételi előirányzattal, 102.903 eFt bevétel teljesítéssel
(86, 36 %), kiadási oldalát 119.153 eFt módosított
kiadási előirányzattal, 94.893 eFt teljesítéssel (79,6 %)
elfogadja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2008. december 31.

2. Előterjesztés Makád és Lórév Község Körjegyzőségi Hivatala 2009. évi
költségvetési koncepciójára, a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A betervezett kiadások teljesítése jól alakul. A beszerzéseknél nem lett elég a pályázati pénz,
maximum 100 ezer forinttal túlléptük a keretet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
147/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat

Makád Község Képviselő-testülete a Makád és Lórév
Község Körjegyzőségi Hivatala 2009. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja. A 2009. évi költségvetés
tervezetét ennek keretei között kell elkészíteni. A 13. havi
illetmény elmaradásával felszabaduló bérelőirányzat egy
részének felhasználásával a pályázatok sikeres
végrehajtásához kötődő ösztönző alap létrehozására
javaslatot kell kidolgozni. Ennek elfogadásáról a
költségvetés végleges elfogadásával egyidejűleg dönt a
testület.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2009. február 15.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
148/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete Makád és Lórév
Község Körjegyzőségi Hivatala 2008. évi költségvetése
¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló bevételi oldalát
35.457 eFt módosított bevételi előirányzattal, 27.881 eFt
bevétel teljesítéssel (78,63 %), kiadási oldalát 35.457 eFt
módosított kiadási előirányzattal, 26.035 eFt teljesítéssel
(73,42 %) elfogadja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: 2008. december 31.

3. Előterjesztés a Központi orvosi ügyelet szolgáltatójának kiválasztásával
kapcsolatos közbeszerzési eljárásról.
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A központi orvosi ügyeletet ellátó Delta Mentőszolgálat szerződése december 31-el lejár. A
Delta Mentőszolgálattal minden település elégedett volt, még Dömsöd belépésével is el tudta
látni a feladatát. A szolgáltató kiválasztására közbeszerzést kellett kiírni, melynek nyertese a
Dr. GON Bt. lett.
A szerződés aláírásához a kiküldött határozati javaslatokat el kell fogadni. A szerződésben
kikötés lesz, hogy amennyiben nem tudja biztosítani a zökkenőmentes ellátást a szerződést
megszüntethetjük.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

149/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Központi háziorvosi ügyelet határozatlan időre történő
ellátása Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd
települések közigazgatási területén” tárgyú, a
Közbeszerzési Értesítő 2008. szeptember 5. napján
2008/13. számában KÉ-13870/2008. nyilvántartási szám
alatt meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeként – elfogadva a Bíráló Bizottság álláspontját
- megállapítja, hogy a Dr. GON Bt. (2347 Bugyi, Sport
u. 3.), és a Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport
(1185 Budapest, Üllői u. 758.) ajánlata érvényes, és –
figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági,
alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés
megkötésére.
A Régió Ügyeleti Központ Kft (4028 Debrecen,
Weszprémy u. 20.), és a VIP Kft (1125 Budapest,
Gyöngyvirág u. 21.) ajánlata – mivel a hiánypótlási
felhívásnak nem tettek eleget – érvénytelen.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2008. december 31.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
150/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
1. Makád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Központi háziorvosi ügyelet határozatlan
időre történő ellátása Ráckeve, Szigetbecse, Makád,
Lórév és Dömsöd települések közigazgatási területén”
tárgyú, a Közbeszerzési Értesítő 2008. szeptember 5.
napján
2008/13.
számában
KÉ-13870/2008.
nyilvántartási szám alatt
meghirdetett
nyílt
közbeszerzési eljárás eredményeként – elfogadva a
Bíráló Bizottságnak a döntés-előkészítés során tett
javaslatát és indokait – megállapítja, hogy az Ajánlati
Felhívásban meghatározott értékelési szempontok
alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat a Dr.
GON Bt (2347 Bugyi, Sport u. 3.) ajánlata, így a
közbeszerzési eljárás nyertese a Dr. GON Bt. (2347
Bugyi, Sport u. 3.) .
2. A testület felkéri az Ajánlatkérő nevében eljáró
szervezetet, hogy az eljárás eredményét hirdesse ki.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: 2008. december 31.
4. Előterjesztés a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának
módosítására.
Előadó: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István
Ráckevén az új bölcsőde átadásával az épületben mód nyílt különböző családsegítő jellegű
szolgáltatások nyújtására, amelyet a közös fenntartásban működő Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat lát el térítés ellenében.
Tekintettel arra, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat több önkormányzat közös
fenntartásában van, az érintett képviselő-testületnek is el kell fogadni az Alapító Okirat
módosítását, mely folyamatban van.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
151/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat határozat mellékletét képező
módosított Alapító Okirat – mely szerint az intézmény
Ráckevén az időszakos gyermekfelügyeletet és
játszócsoport szolgáltatásokat is ellátja a Ráckeve, Gábor
Áron u. 19. sz. alatti telephelyén – elfogadja.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyző
Határidő: december 10.

5. Előterjesztés TÁMOP pályázat benyújtásáról
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az óvoda pályázat beadásával kötelezettséget vállaltunk arra, hogy nyertes pályázat esetén
ezen a pályázaton is részt veszünk.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

152/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete részt kíván venni a
TÁMOP-3.1.4 jelű Kompetencia alapú oktatás,
hozzáférés – innovatív intézményekben című
pályázaton. A pályázat elkészítésével megbízza a INIS
Business Kft-t, a pályázatkészítés díja
600.000.-Ft+ ÁFA.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: december 10.

6. Egyebek
a) Előterjesztés a közvilágítási hálózat karbantartásával kapcsolatos ELMÜ
ajánlatról
Előadó Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az előterjesztést mindenki ismeri, kérdés, javaslat van-e ezzel kapcsolatban?
Száraz Ferenc
A Holdfény csomagot javasolja.
A Képviselő-testület 1 igen, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasította Száraz Ferenc
javaslatát.
Dosztály László
A Csillagfény csomagot javasolja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

153/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád Község Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati
Szolgáltató Kft ajánlatait megvizsgálva a Közvilágítási
Közüzemi Szerződést módosítja és a Csillagfény nevű
szolgáltatási csomagot választja 2009. január 1-től
december 31-ig. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés módosítási okirat aláírására.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: december 15.
b) Galéria rácsának elkészítésére benyújtott árajánlat megvitatása
Előadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az elmúlt ülések egyikén arról döntöttünk, hogy a községet bemutató Galériát nem kötjük be
a távfelügyeleti szolgáltatásba, hanem rácsot csináltatunk rá. Kértem árajánlatot a rácsra, 90
ezer forint + Áfá-jért készítené el a vállalkozó.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
154/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Önkormányzat Képviselő-testülete
a„Makád település gazdasági, társadalmi, természeti
környezetét bemutató”Galéria bejáratára rács elkészítését
90.000,- Ft + ÁFA áron megrendeli.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: december 31.

c) Decemberi rendezvények egyeztetése, megbeszélése
- 2008. évi Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Baski Gábor
A Közmeghallgatás időpontját kellene meghatároznunk.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
155/2008 (XII. 3.) sz. Képviselő-testületi határozat
Makád község Képviselő-testületet a 2008. évi
közmeghallgatás időpontját 2008. december 17.-én 18
órára tűzi ki.
Felelős: Baski Gábor polgármester
Határidő: december 17.

- Mikulás ünnepség, Nyugdíjas Karácsony, „Falu Karácsonyfája”
Baski Gábor
A Nyugdíjas Karácsony időpontjára december 20-át javaslom. Az idén is kapnak az idősek
500 Ft-os utalványt. 2-3 órás műsort sikerült összeállítani: megrendeltem egy órás
kabaréműsort, jön a Lórévi Tánccsoport, a jegyző úr pedig felajánlása pedig, hogy Matoricz
József zenés, verses műsort ad.
A tájékoztatót a Képviselő-testület e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.

Vidáné Wéber Adrienn
Az erdei télapóünnepség előkészületei az iskolával, óvodával közösen megtörténtek.
December 5-én 16 órától lehet menni a Télapóhoz.
A tájékoztatót a Képviselő-testület e g y h a n g ú l a g tudomásul vette.
Baski Gábor
Tűzzük ki az időpontját a Falu Karácsonyfájának állítására is.
A Képviselő-testület e g y h a n g ú l a g úgy döntött, hogy a „Falu Karácsonyfájának”
állítására 2008. december 19-én 17 órakor kerüljön sor.
Baski Gábor
Két dologról szeretném még tájékoztatni a testületet: A Bio-Pannónia Kft. javaslatával
kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy elviekben támogatjuk az új szállítási rendszer bevezetését,
ha nem kerül többe, mint az eddigi. Azóta tájékoztattak, hogy az ár nem változik, így a
következő ülésen rendeletet kell módosítanunk.
A másik dolog: a Sportöltözőben leállítottunk minden munkálatot a Minisztérium
állásfoglalásának megérkezéséig.
A tájékoztatót 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

Stáhly-Zsideg István
körjegyző

Száraz Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vidáné Wéber Adrienn
jegyzőkönyv-hitelesítő

