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igényel. Az elõterjesztett �Építési szerzõdés
Ráckeve polgári iskola épületének átalakítása
könyvtárrá és gazdasági szolgáltatóház kiala-
kítására� megnevezésû közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását szintén elsõ olvasatként
tárgyalta, mely további elõkészítést igényel.

***
A képviselõ-testület az intézmények átköltöz-

tetéséhez szükségesmûszaki beavatkozások be-
csült költségeit tudomásul vette, azonban felkér-
te a polgármestert, hogy az egyes szervezetekkel
megállapodásban rögzítse a költöztetésekkel
kapcsolatos feladat- és költségmegosztást.
Az egyeztetés eredményét a képviselõ-testület

a nyári rendkívüli ülésén értékeli.
***

A testület járulék megfizetéssel együtt bruttó
10.574.646 Ft forrást biztosított a 122/2010. (III.
19.) számú határozattal meghatározott pályáza-
ti sikerdíjak kifizetéseihez, és felkérte a polgár-
mestert, illetve a jegyzõt, hogy gondoskodjanak
az összegek kifizetésérõl.
A testület ezek alapján úgy határozott, hogy

az Ács Károly Mûvelõdési Központnak bruttó
72.390 Ft sikerdíja a 122/2010. (III. 19.) sz.
határozat alapján.
A 122/2010. (III. 19.) sz. határozatot pontosít-

va az intézményvezetõ vagy az általa megjelölt
személy esetében történhet a jutalmazás.
A Polgármesteri Hivatalban a �Levegõt Rác-

keve élhetõbb városközpontjáért�, valamint a
NKA pályázat sikeréhez jelentõs mértékben
munkájukkal hozzájáruló dolgozókat összesen
bruttó 10.502.256 Ft sikerdíjban részesíti a kép-
viselõ-testület a 122/2010. (III. 19.) sz. határo-
zatban megjelölt sikerdíj mértékének megfele-
lõen a támogatási szerzõdés aláírását követõen
történõ kifizetéssel.
A képviselõ-testület megköszönte a pályáza-

tok elõkészítésében résztvevõkmunkáját.
A testvérvárosi pályázatokon elnyert támoga-

tásokkal kapcsolatban a képviselõ-testület meg-
köszönte Szále Zsoltnak és Szále Zsoltnénak a
pályázat elõkészítésében és elszámolásában
végzett önzetlenmunkáját.
Deák Tibor JKB elnök kérte a 2010. október

3. idõpont elõtti sikeres pályázatok felülvizsgá-
latát, hiszen véleménye szerint a határozat meg-
hozatala és 2010. október 3. közötti idõben el-
nyert pályázatok készítõit is sikerdíj illeti meg a
határozat alapján. Agócs Zolán IVPB elnök kér-
te, hogy újból küldjék ki e-mail formában azt a
határozati javaslatot, amelyben felhívja a Pol-
gármesteri Hivatal az intézményvezetõk figyel-
mét, hogy jelezniük kell kérelmüket az elszá-
molt nyertes pályázatok értesítése kapcsán.

***
Az IVPB javaslatát elfogadta a testület, mi-

szerint aGyermekjóléti és Családsegítõ Szolgá-
lat gépkocsi vásárlásához az intézmény saját,
kb. 700 eFt-os ilyen célú bevétele mellé 500 eFt
támogatási keretösszeget biztosít.

A testület a szeptemberi ülésére kimutatást
kért az intézményvezetõtõl arról, hogy az intéz-
mény gépjármûveit ki és milyen célra használja.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete megbízta

a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatot,
hogy az általa biztosítandó nyári (iskolaszünet
idején) szociális étkeztetést szervezze meg
úgy, hogy több szolgáltatótól is kérjen árajánla-
tot, a többletköltséget pedig saját költségvetésé-
bõl fedezze. A képviselõ-testület kinyilvánította
szándékát, hogy a szociális étkeztetés ellátásá-
nak problémáját 2011. szeptember 1-jétõl meg
kívánja oldani, ennek érdekében felkéri az intéz-
mény vezetõjét, hogy a nyári rendkívüli ülésre
részletes megoldási javaslatot terjesszen elõ,
együttmûködve azÁFÁI intézményvezetõjével.

***
Az IVPB javaslatát elfogadta a testület, hogy a

Szivárvány Óvoda számára az intézményvezetõ
kérelmére most nem biztosít 400 eFt pótelõirány-
zatot a város2011. évi költségvetéseáltalános tar-
talékából az intézményi dolgozó jubileumi jutalom
összegének kifizetése céljára, de az összeg átadás-
ra kerül a gazdasági év végén, ha az intézmény
gazdálkodásábanhiányként jelentkezne.

***
Az IVPB átruházott hatáskörében eljárva az

étkezési nyersanyagnormát az alábbiak szerint
határoztameg 2011. augusztus 1-jétõl:
Óvoda 3x bruttó 317,8
Iskola 1x bruttó 292,5
Iskola 2x bruttó 379,2
Iskola 3x bruttó 465,8
Felnõtt bruttó 399,06 Ft.
Képviselõ-testület ezek alapján úgy határo-

zott, hogy a Sodexo Kft.-vel kötött szolgáltatási
szerzõdésben szereplõ vállalkozási díjat 2011.
augusztus 1-jétõl nem emeli.
A gyermekvédelem önkormányzati rendsze-

rérõl, az önkormányzat által biztosított pénzbeli
ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi alapel-
látásokról szóló 5/2006. (III. 6.) rendelete jelen-
leg hatályos 1 sz. függeléke � mely az intézmé-
nyi térítési díjakat határozza meg � helyébe a
melléklet szerinti függelék lép 2011. augusztus
1. napjától.

***
Ráckeve Város képviselõ-testülete az önkor-

mányzat pénzügyi helyzetérõl szóló jelentést el-
fogadta.

***
Ingatlanügyek:

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete úgy határozott, hogy Ráckeve Város
ÚjhegyiVárosrésziÖnkormányzat használa-
tába adja a kizárólagos tulajdonát képezõ, Rác-
keve 0348/28 hrsz-ú, 100 m2 alapterületû lakást,
az ingatlanhoz tartozó 1798 m2 területû szántó
megnevezésû ingatlannal együtt, az elõterjesztés
mellékletét képezõ használatba adási szerzõdés
szerint.

***
Egyebek:

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete a Ráckevei Polgárõr Egyesület 2011. év
I. félévében végzett tevékenységérõl készített tá-
jékoztatót elfogadta és további eredményes és
hatékony munkát kívánt a Polgárõr Egyesület
számára.

***
Az IVPB javaslatát elfogadta a képviselõ-tes-

tület, hogy a Nemzeti Összetartozás Emlék-
park területe védelmére (parkoló autók piaci
napokon) felállítandó oszlopok elkészítéséhez
fogadja el aMolnár Céh Alapítvány elnöke által
felajánlott, a Hajómalom építésébõl megmaradt
faanyagot, és amennyiben a parkmegvalósításá-
ra készített terv lehetõvé teszi, ebbõl készíttes-
sék el az oszlopokat.

***
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy az

intézményi karbantartási feladatok ellátása ér-
dekében, az Ipari Park Kft.-vel három évre vál-
lalkozási szerzõdést köt.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete a Magyar Zarándokút Önkor-
mányzati Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás ter-
vezetét elfogadta.

***
A testület engedélyezte 2 fõ településõr továb-

bi foglalkoztatását, de hangsúlyozták a képvise-
lõk, hogy a feladatkörüknek megfelelõ foglal-
koztatásukat kell erõsíteni. A végzett munkájuk-
ról elõször szeptemberben, majd negyedévente
tájékoztassák az IVPB-t.

***
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a

Ráckevei Duna Térségi Turisztikai Desztiná-
ciós Menedzsment Egyesületbe való belépés
további elõkészítést igényel.

***
A képviselõ-testület 2012. január 1-jétõl egy

csomagként kívánja elláttatni az intézmények
vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatait,
ezért felkéri az intézményvezetõket, hogy 2011.
december 31. napjára mondják fel jelenlegi
szerzõdéseiket és pontosítsák a vagyonvédelem-
be bevonandó kört.
A képviselõk kérték, hogy a 2011. szeptemberi

ülésre a hivatal készítse elõ � vizsgálva a közbe-
szerzési eljárás kötelezettséget is � a pályázati
felhívást, melyben kiemelt szempontként szere-
peljen a vállalkozói díj, a vonulási idõ, a doku-
mentált eredményes elkövetõi visszatartások
száma.
Szadai József polgármester nem támogatta a

határozati javaslatot.
***

A testület úgy döntött, hogy a Sári István ké-
relmében foglaltaknak nem tud eleget tenni.

***
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Egy kedves meghívásnak eleget téve 2011.
június 8-9-én csoportunk Ráckevén tartózko-
dott. Itt lehetõségünk volt megtekinteni a Du-
na-ágba telepített, helyreállított hajómalmot.
Mi, akik �életünket és vérünket� a hazai

élelmiszer-feldolgozás, élelmiszeripar oktatá-
sának ajánlottuk, különleges élménnyel gazda-
godhattunk a hajómalom megtekintésekor. A
malom restaurálásáért évek óta dolgozó ked-
ves házigazdánk, Szõgyényi Gábor beszámolt
a történtekrõl a malommegtalálásától a gépek,
berendezések, alkatrészek felkutatásán át a for-
rásszerzés gyötrelméig. Elmondta, hogy néhá-
nyan milyen sokat tettek azért, hogy a molnár
szakma eme gyöngyszemében napjainkban is
gyönyörködhessünk. Elmesélte, milyen kalan-
dos körülmények között kerültek elõ a malom
eredeti, vagy azzal szinte azonos gépei, a gé-
pekhez szükséges alkatrészek, hogyan tudták a
hiányzó alkatrészeket legyártani, legyártatni.
Érdekességként megtudtuk, hogyan került elõ
a malom dokumentációja, amelynek alapján a
helyreállítás megtörtént. Beszámolt a város
vezetésének bõkezûségérõl, amellyel feltétel
nélkül támogatta a malom rekonstrukcióját, és
természetesen megemlítette a többi támogatót
is, akik anyagiakkal, vagy munkájukkal járul-
tak hozzá ennek az egyedülálló malomtörténe-
ti mûtárgynak a helyreállításához.
Szakmai szempontból egyedi és különleges

élmény volt tanulmányozni az ún. visszaönté-
ses õrlési technológiát. Igazi unikum volt látni,
hogy a folyóban rögzített hajómalom miként
képes a víz erejét (nyomatékát) felhasználni a
gépek hajtásához. Szintén egyedi és különle-
ges, hogy a malom teljesen mûködõképes, ezt
bizonyította is ottjártunkkor, hiszen lisztet

õrölt a kedvünkért. Igazi szenzáció volt látni,
ahogy a múlt felelevenedik, a transzmisszió
meghajtja a gépeket, a búza a hengerszékekre,
majd végül a szemcseméret szerinti osztályo-
zóra kerül.
Igazán jó érzéssel töltött el bennünket az a

tény, hogy igenis vannakmég �Kishazánkban�
jó értelemben vett megszállottak, akik sokat
képesek áldozni az ilyen egyedi ipari emlékek
továbbéléséért. Ezek nélkül az emberek nélkül
és az általuk megmentett emlékek nélkül sze-
gényebb lenne a szakma, az ország, szegé-
nyebbek lennénkmi, magyar emberek is.
Na de félretéve a magasztos szavakat, azt is

különleges élményként éltük meg, hogy a ma-
lom saját lisztjébõl frissen sült pogácsával és
persze a molnártól el nem választható finom
borral is megkínáltakminket kedves vendéglá-
tóink.
A látogatás, a malom megtekintése igazi fel-

villanyozó élmény volt (na, nem a borocska
miatt), amiért tiszta szívbõl köszönetet mon-
dunk. Azzal a reménnyel búcsúzunk, hogy
amint lehet, ismerõseinkkel, hallgatóinkkal visz-
szatérünk ide, hogy õk is láthassák ezt a csodát,
amely csatlakozott a még meglévõ élelmiszer-
ipari történeti emlékünknem túl nagy táborához.
Mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg ezt

a kis ékszert, tanulmányozza, milyen módon,
milyen lehetõségek között mûködött egy, ré-
gen sem átlagosnak számító, különleges hajó-
malom.
Hálás köszönettel:
A Szegedi TudományegyetemMérnöki Kar

Élelmiszermérnöki Intézetének munkatársai
nevében:

Dr. Csanádi József és Dr. VéhaAntal

Hagyomány- és értékmegõrzés Ráckevén

Hírek a hajómalomról
Örömmel tájékoztatjuk a ráckevei polgáro-

kat, hogy a hajómalom megkapta az Ipartörté-
neti Emlékhely elnevezést, amelyet már hivata-
losan is használhat, ezzel is erõsítve a kiállítói-
turisztikai jellegét és szerepét a városban.

A ráckevei hajómalom júniusi támogatóinak
névsora:

Serényi Bt. Ráckeve
Sziszi Bt. Ráckeve
Müsztex Bt. Kiskunlacháza
Powercontrol Kft. Szigethalom
Fodor Piroska Ráckeve
Varga Zoltán Ráckeve
Solti János Ráckeve
Szõgyényi Katalin Ráckeve
Végh Ferencné Ráckeve
Kristin Giesecke Németország
TabishWani Németország
FH-Prof Dr. JamesMiller Ausztria

SzõgyényiGábor

KKöösszzöönneett aa ttáámmooggaattáásséérrtt
A Szivárvány Óvoda Iskola úti tagintéz-

ményének nevelõtestülete ezúton szeretné
megköszönni mindazoknak a közösségek-
nek, családoknak, személyeknek a támoga-
tást, akik önzetlen segítségükkel hozzájárul-
tak nevelõ-oktató munkánk eredményesebbé
tételéhez.

Támogatóink:
Árpád FejedelemÁltalános Iskola
Szále Zsoltnémegbízott igazgató
K. Szabó Ferenc
HB. Stúdió Budapest, Soroksári u. 122.
Drótos Csaba
Kovács Gábor
Péli Imre
TörökMária
Katolikus Egyházközösség
Cserna Julianna és családja
Faragó Tibor és családja
Pálinkás István és felesége
ÚjváriMargit
VásárhelyiMiklós
Vásárhelyi Sándor
VéghÁkos




