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A képviselõ-testület április 17-én megtartotta
soron következõ testületi ülését.

***
Elsõ napirendi pontként a lejárt határidejû,

valamint a korábbi ülésekenhozott határozatok
végrehajtása érdekében tett intézkedésekrõl szó-
ló beszámolót tárgyalták a képviselõk, és fogad-
ták el a jelentést.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete elfogadta

a város 2008. évi költségvetésének zárszám-
adásáról szóló elõterjesztést és megalkotta
3/2009. (IV. 20.) számú rendeletét.
A képviselõ-testület a 2008. évi beszámolót

2.155.447 eFt bevétellel (amelybõl kiegyenlítõ,
függõ, átfutó bevétel -4787 eFt) és 2.013.139
eFt kiadási (amelybõl: kiegyenlítõ, függõ, átfu-
tó kiadás -3893 eFt) fõösszeggel állapítottameg.
(A rendeletet teljes terjedelmében a Polgármes-
teri Hivatal hirdetõtábláján és a városi honla-
pon olvashatják. � a szerk.)
A képviselõ-testület elfogadta a �Vagyonki-

mutatás 2008. december 31.� c. anyagot, amely
Ráckeve Város Önkormányzat vagyonát és a
könyvviteli mérlegen kívüli eszközöket és füg-
gõ kötelezettségeket tartalmazza, valamint az
�Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés 2008. év�,
�Az egyszerûsített mérleg elõírt tagolása 2008.
év�, �AzEgyszerûsített pénzmaradvány kimuta-
tás elõírt tagolása 2008. év�, a nemleges �Egy-
szerûsített eredmény kimutatás 2008. év� c. ki-
mutatásokat.

***
Ráckeve Város Önkormányzat Képviselõ-

testülete elfogadta a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 3/2007. (II. 26.) számú
rendeletének módosítását, amely a rendszeres
szociális segélyben részesülõ személyekkel kap-
csolatos, a szociális igazgatást és szociális ellá-
tásokat érinti. (A rendeletet teljes terjedelmében
a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a
városi honlapon olvashatják. � a szerk.)

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete elfogadta

a rendezési tervmódosítását, valamint a Tókert
szabályozási tervét. (A rendeletet teljes terjedel-
mében a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
és a városi honlapon olvashatják. � a szerk.)

***
A képviselõ-testület elfogadta az infrastruk-

turális pályázat pótlólagos kötelezettségvállalá-
sával kapcsolatos elõterjesztést.
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testületemódosította az 55/2009. (II. 27.) szá-
mú, a bölcsõdék és közoktatási intézmények inf-
rastrukturális fejlesztése támogatása elnyerésé-

re pályázat benyújtásáról szóló határozatát az
alábbiak szerint:
A megvalósítani kívánt infrastrukturális fej-

lesztés 60.354.502 Ft értékû, az igényelt támo-
gatás 40.000.000 Ft. A pályázat Ráckeve Város
Képviselõ-testülete fenntartásában mûködõ két
intézményt érint: Szivárvány Óvoda Ráckeve-
Lórév Közös Fenntartású Intézményt és az Ár-
pád FejedelemÁltalános Iskolát.
A megvalósításhoz szükséges 20% önrészt

20.354.502 Ft értékben Ráckeve Város Önkor-
mányzata biztosítja.
Az önerõ biztosításának forrása a céltartalék-

ban elkülönített, az ÁFÁI ablakcseréje fedezeté-
re vonatkozó költségvetési elõirányzat.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete a határozati javaslat mellékletét ké-
pezõ, a Közép-magyarországi Regionális Mun-
kaügyi Központ, Ráckevei Szakorvosi Rendelõ-
intézet, és Ráckeve Város Önkormányzata kö-
zött létrejövõ � a közcélú foglalkoztatottak
foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatára vonat-
kozómegállapodást elfogadta.
A megállapodás aláírására felhatalmazta a

polgármestert.
***

Ráckeve Város Képviselõ-testülete a Rácke-
vei Ipari Park Kft. 2009. évi üzleti tervével kap-
csolatosan a Pénzügyi és Pályázati Bizottság ja-
vaslatát fogadta el, miszerint a testület az Ipari
Park Kft. által benyújtott elõterjesztést tekintse a
kft. feladattervének. Az üzleti tervét � a kft. mér-
legével és vagyonkimutatásával alátámasztva �
amájusi ülésén tárgyalja meg.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete az Ipari

Park Kft. ügyvezetõjének 2009. évi pré-
miumfeladatait az alábbiakban határoztameg:
� Vízirendészet részére zárható hajókikötõ

építése korábbi egyeztetés szerint. Határidõ:
2009. május 15. A feladathoz rendelt prémium
az éves alapbér 10%-a.
� Mindkét dunai strand szezonra történõ fel-

készítése, üzemeltetés biztosítása. Határidõ:
2009. június 15. A feladathoz rendelt prémium
az éves alapbér 20%-a.
� 400 férõhelyes lelátó minõsíttetése, mûbi-

zonylatainak beszerzése alkalmassá téve � bér-
beadás céljából � más helyszínen történõ beüze-
meléshez. Határidõ: 2009. június 30. A feladat-
hoz rendelt prémium az éves alapbér 15%-a.
� Játszóterek sikeres minõsítésre történõ fel-

készítése. Határidõ: 2009. szeptember 30. A fel-
adathoz rendelt prémium az éves alapbér 5%-a.
A prémiumfeladatok teljesítésének értékelé-

sére a képviselõ-testület 2009 októberi ülésén
kerül sor.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete úgy határozott, hogy a jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtás szociális szolgáltatást a
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat intéz-
ményen belül kívánja biztosítani.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete a Szivárvány Óvoda Intézményi
Minõségirányítási Programjának módosítá-
sát jóváhagyta.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete úgy határozott, hogy a Ráckevei
Molnár Céh Alapítvány részére a hajómalom
projectmegvalósítása érdekében a költségvetés-
ben erre a célra elkülönített céltartalék terhére
10.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt nyújt.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete úgy hatá-

rozott, hogy azAgorához kapcsolódó új Mûve-
lõdési Központ tervezésére a Bodzán Építész
Kft.-t bízza meg 11.500.000 Ft + ÁFA =
13.800.000 Ft tervezési díjért, szerzõdés szerinti
ütemezésben.
Forrás: a város költségvetésének céltartaléká-

ban azAgorára elkülönített pénzeszköz.
***

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete elfogadta a sportegyesületekkel kö-
tendõ támogatási szerzõdés tervezetek felülvizs-
gálatra tett elõterjesztést (MOSIB), és az alábbi
észrevételeket, kiegészítéseket tette: A sport-
egyesületekkel kötendõ támogatási szerzõdés 2.
pontjában a támogatás célja az alábbiak szerint
kerüljön meghatározásra: �A támogatás célja a
sportegyesület, illetve szakosztályok sportesz-
köz-, sportfelszerelés beszerzéséhez, eszközök-
höz kapcsolódó javítási költségeihez, táborok,
edzõtáborok, versenyek rendezésének, szállítási
és utazási költségeihez, mûködési költségeihez
(szövetségi tagsági díjak, üzemanyagköltség,
számlavezetési díj, internet) történõ hozzájá-
rulás.�

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete úgy hatá-

rozott, hogy 3 kiemelt értékû ingatlanának a
hasznosítási tervét kidolgozó céget kívánja
nyilvános pályáztatással kiválasztani a pályázati
kiírásnakmegfelelõen.
A pályázati felhívást az alábbi helyeken és

formában teszi közzé:
Helyi médiában Ráckevei Újság, KÖR-TV

képújság, városi honlap elsõ oldalán.
Pest megyei médiában: http://www.palyaza-

tok.pestmegye.hu
http://www.pestmegye.hu/palyazatok
Országosan: http://www.kreativ.hu
www.ingatlan.com
www.ingatlanok.hu
A hirdetések forrás: marketing keret.
A pályázati felhívást a testület elfogadta. Fel-

kérte a közbeszerzési tanácsadót, hogy vizsgálja
meg közbeszerzés köteles-e a pályázat, ha igen
bonyolítsa le. A júniusi testületi ülésen tárgyal-
ják a pályáztatás eredményét.

***
A képviselõ-testület elfogadta a Polgármes-

teri Hivatal épülete felújításánál jelentkezõ
többletköltségrõl szóló elõterjesztést.

***
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