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dapest, Balázs Béla u. 28/B sz. alatti lakosok tu-
lajdonában lévõ Ráckeve 6561 hrsz-ú 522 m2

nagyságú beépítetlen területtel (Somlyó-sziget),
értékkülönbözet nélkül.
A szerzõdõ felek az ingatlanok értékét köl-

csönösen 1.136.500 Ft-ban állapítjákmeg.
A testület felkérte a hivatalt, hogy a Ráckeve

6449 hrsz-ú ingatlan kitûzése után a csereszer-
zõdést készítse el.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete úgy hatá-

rozott, hogy egyik önkormányzati tulajdonú la-
kásra vonatkozó bérleti jogviszonyt közös meg-
egyezéssel megszünteti.
A bérlõ részére a lakásbérleti jogviszony

megszüntetésével egyidejûleg 1.200.000 Ft
(Egymillió-kétszázezer forint) összegû pénzbeli
térítést fizet a 17/2007. (IX. 24.) számú � a laká-
sok és helyiségek bérletére, valamint elidegení-
tésére vonatkozó szabályokról alkotott � rende-
let 17. §-a, valamint a Feladatterv alapján.

***
A város újonnan kinevezett rendõrkapitánya

számára a testület a Ráckeve, Szent István téren
lévõ önkormányzati tulajdonú közérdekû lakást
biztosítja 2008. február 1-jétõl két év idõtartamra.

***
A testület egy kérelem kapcsán úgy döntött,

hogy jelenleg szociális bérlakást biztosítani nem
tud. Javasolta azonban a kérelmezõnek, hogy
forduljon azEgészségügyi és Szociális Bizottság-
hoz, lakásfenntartási támogatási kérelemmel.

***
Egyebek:

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete úgy határozott, hogy Ráckeve intéz-
ményei számára 1000 adagos étkeztetés biztosí-
tására a Sodexho Magyarország Kft.-vel
kötött szerzõdés alapján a megbízás szerinti
vállalkozói díjat 2008. január 1-jétõl nem emeli.
A testület javasolta a szolgáltatónak, hogy a

2007/2008-as tanév befejeztével tárgyaljanak is-
mét a díj emelésérõl.

***
A testület a RáckeveiVárosi Bölcsõde bõvítés

beruházásról szóló tájékoztatót elfogadta. Amû-
szaki átadás-átvételét 2008. január 15-re tûzték
ki, az épületegyüttes addigra elkészült. Az ünne-
pélyes átadás január 30-án lesz, üzembe helye-
zés, projektzárás idõpontja: 2008. március 31.
(Az ülés után a képviselõk megtekintették az el-
készült bölcsõde épületét.)

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete hozzájá-

rult ahhoz, hogy a Magyar-Német Baráti
Társaság Egyesülete az �Európa a polgáro-
kért� program keretében pályázatot nyújtson be,
mely pályázat benyújtásával járó összes költség
az egyesületet terheli.
Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszí-

rozású, az önkormányzat vállalta, hogy ameny-

nyiben a pályázaton az egyesület nyer, részére a
pályázati program lebonyolításához elnyert
pénzösszeget megelõlegezi.
A testület úgy döntött, hogy az önkormányzat

az egyesület pályázati programjához kapcso-
lódó támogatására vonatkozóan megállapodást
köt az egyesülettel, melynek aláírására felha-
talmazta a polgármestert.

***
A testület a tulajdonában álló alsópetényi

05/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában,
hozzájárul ahhoz, hogy Alsópetény Község Ön-
kormányzata a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium által 2007. augusztus 8-án jó-
váhagyott 10.38/2007. nyilvántartási számú
Andreánszky-parkerdõ Közjóléti Fejlesztési
Terve keretében ennek a területnek a rehabilitá-
cióját is elvégezze, ennek támogatására pályáza-
tot nyújtson be. Az önkormányzat számára azon-
ban a hozzájárulásmegadása nem járhat anyagi
teherrel sem a pályázat benyújtásával kapcsola-
tosan, sem a fejlesztési tervmegvalósítása során.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete úgy hatá-

rozott, hogy akkor ad felhatalmazást az ELMÛ
Zrt. szolgáltatási szerzõdéseinek 2008. decem-
ber 31-ig történõ meghosszabbítására, ha az
Ipari Park Kft. és a Keve-Víz Kft. számára is az
önkormányzattal azonos mértékû kedvezményt
biztosítja a cég.
A képviselõ-testület határozata szerint a

2008. szeptemberi ülésén tárgyaljameg azEner-
giagazdász Kft. javaslata alapján a 2009. évi vil-
lamos energia szolgáltató cég kiválasztását.

***
A testület a Bercsényi utca felújításához a

2007. évi költségvetésében már biztosított
2 929 536 Ft önerõn felül további 5 708 634 Ft
önerõt biztosít a 2008. évi városi költségvetés
terhére. A munkák elvégzésével a JÓ-ÉP Kft.-t
(Ráckeve, Szt. István tér 3.) bízza meg.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete aMaros-

sy utcában történt vízvezeték fektetés ügyében
a földmunka árának kompenzálására felkérte a
Keve-Víz Kft.-t.

***
Az aktuális fejlesztési pályázati lehetõségek-

rõl szóló tájékoztatót a képviselõ-testület elfo-
gadta. A pályázati célok, ütemezések és költség-
igények kidolgozására operatívmunkacsoportot
hozott létre, melynek tagjai: dr. Dávid László,
NovákCsaba,Deák Tibor,Mikola Péter, Szadai
József, dr. Podruzsik Szilárd, Bodzán Antal és a
polgármesteri hivatal munkatársai: Kovács
Péterné,Molnár Józsefné és Ihász Tibor.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete úgy hatá-

rozott, hogy csatlakozva aMagyar Önkormány-
zatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) Elnöksé-
gének kezdeményezéséhez, felhívja Végh Tibor

és Pánczél Károly országgyûlési képviselõk fi-
gyelmét arra, hogy a magyar társadalom eluta-
sítja az egészségügy üzleti alapokra helyezését,
és felkérik Végh Tibor és Pánczél Károly or-
szággyûlési képviselõket, hogy támogassák �Az
egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelezõ
egészségbiztosítás természetbeni ellátásai
igénybevételének rendjérõl� szóló törvény visz-
szavonására irányuló kezdeményezéseket, és
szavazzanak nemmel, ha a törvény ismét napi-
rendre kerül.
Szadai József képviselõ, a PPB elnöke � bár

egyetértett elvileg a céllal � mégis tartózkodott,
mert politikai színezetet vélt látni az Önkor-
mányzatok Szövetségének felhívásában. Ezzel
egyetértett Horváth Attila képviselõ is, aki szin-
tén tartózkodott. Mikola Péter képviselõ hang-
súlyozta, hogy körültekintõen kell eljárni, de a
határozattal egyetértett.
Dr. Dávid László polgármester hangsúlyozta,

hogy ez összetettebb kérdés. �Nem politizálunk,
de valamilyen értékrend mellett tettünk hitet, és
mi képviseljük az állampolgárokat, akiknek
75%-a nem akarja ezt a törvényt. AMÖOSZ az
önkormányzatok érdekképviseleti szerve, na-
gyon sok önkormányzatot tudhat tagjai között.�

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete a további-

akban nem kíván bizományosi szerzõdést kötni
a LÍRA és LANT Kereskedelmi Zrt.-vel,a jelen-
leg érvényes szerzõdést felmondja.

***
A testület a �MINDENKI EBÉDEL 2008�

programra pályázatot nyújt be a Gyermekétkez-
tetési Alapítványhoz 20 gyermek ellátására,
melyhez a 150.000 Ft önerõt a 2008. évi szociá-
lis segélykeretbõl (átmeneti segély) biztosítja.
A pályázat elõkészítésével, a program szerve-

zésével és lebonyolításával a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatot bízzameg.

***
A képviselõ-testület meghallgatta és tudomá-

sul vette Jáki Réka beszámolóját a Ráckevei
Molnár Céh Hagyományait Õrzõ Egyesület
eddigi tevékenységérõl, eredményeirõl, és elfo-
gadta az egyesület kérését, mely szerint tûzze a
februári testületi ülésen napirendre a tervezett
vízimalom helyének meghatározását. Mikola
Péter képviselõ támogatását fejezte ki az egye-
sület és céljai, a vízimalom felépítésének pro-
jektje iránt.

***
Dr. Dávid László polgármester megtartotta

tájékoztatóját az elõzõ ülés óta történt fonto-
sabb eseményekrõl, polgármesteri teendõirõl

***
A testület soron következõ testületi ülését

2008. február 22-én tartja.
Jáki Réka

A testületi ülés teljes jegyzõkönyve a
www.rackeve.hu oldalon olvasható.
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