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lat régi helye) kaphatná. A hivatal részérõl ezt a
javaslatot tartja fenn. Hangsúlyozta, hogy a vá-
ros számára fontos a kistérségi szerep megtar-
tása, nem szabad hagyni, hogy ezek az intéz-
mények elmenjenek.
Szadai József polgármester hozzászólásában

szintén a kistérségi szerep megtartását, a járási
székhely megszerzésének szükségességét
emelte ki. Kihangsúlyozta, át kell gondolni mit
tehetünk a városban lévõ, térségi feladatokat el-
látó szervezetek itt tartása érdekében. Kérte a
képviselõket, hogy fontolják meg a Kék Ház
hasznosításával kapcsolatos döntést, a város ér-
deke most az, hogy ezen intézmények számára
megfelelõ elhelyezést biztosítsunk.
Agócs Zoltán IVPB elnök szerint meg kell

várni a �nagy pályázat� eredményét, és ennek
függvényében lehet eldönteni a kérdést, addig
türelemre kellene kérni az ÁNTSZ-t is.
Ihász Tibor, a Mûszaki Iroda vezetõje hang-

súlyozta, hogy el kellene kerülni egy olyan
döntés meghozatalát, mely a város számára
visszavonhatatlan következményekkel járna.
Feith János képviselõ is az eredeti határozati

javaslat mellett emelte fel szavát, a testület
azonban a fent leírt IVPB javaslatot fogadta el.

***
A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy

az önkormányzat tulajdonát képezõ 0433/4 és
0437 hrsz-ú közút megnevezésû, összesen 7068
m2 területû ingatlanok (Tókert) � önkormány-
zati törzsvagyonból történõ törlése után, de út
besorolását megtartva, karbantartási kötele-
zettség teljesítésével � cserére kerüljenek a
093/11 hrsz-ú 2146 négyzetméteres rét terület
és a 096/12 hrsz-ú 22659 négyzetméteres osz-
tatlan erdõterület 94/374hányadát képezõ 5695
négyzetméteres erdõterület ingatlanokkal.

***
A testület aRáckeve,AdyE. u. 30. sz. alatti

ingatlanon (322. hrsz-ú) lévõ épület teljes el-
bontását rendelte el tekintettel arra, hogy az in-
gatlan életveszélyes.
Az épület bontásának anyagért történõ el-

végzése lehetõségét, az ingatlan tereprendezé-
sét meghirdeti a képviselõ-testület a Ráckevei
Újságban, a honlapon és a KÖR-TV-ben.
(Lásd az újság 12. oldalán. � a szerk.)

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

Ráckeve, Kossuth L. u. 82. sz. alatti kétszobás,
komfortos közérdekû célú lakást a jelenlegi
bérlõ részére 2011. május 1-jétõl egy év idõtar-
tamra, 2012. április 30-áig bérbe adja a helyi
lakásrendeletbenmeghatározott bérleti díjjal.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-

selõ-testülete az önkormányzat tulajdonát ké-
pezõ Ráckeve, Templomkert 1/D. fsz. 1. sz.
alatti szociális bérlakásra fennálló bérleti jog-
viszonytmeghosszabbította 2012. április 30-ig.

***
Egyebek:

Ráckeve VárosÖnkormányzatánakKépvise-
lõ-testülete úgy döntött, hogy a Virágos Ma-
gyarországért Szervezõ Bizottság által meghir-
detett, 2011. évi VirágosMagyarországért ver-
senyen nevezni kíván.
A versenyen való eredményes részvétel érde-

kében felhívta az Ipari Park Kft. ügyvezetõjét,
hogy a versenykiírásnak megfelelõen kezdje el,
a virágosítást, parkgondozást.
A megjelölt feladatok finanszírozása érdeké-

ben a testület 200 eFt-ot biztosít, melynek for-
rása amarketingkeret.
(A részletes felhívást az újság 2. oldalán ol-

vashatják. � a szerk.)
***

A testület a 2011. évi beruházások és felújí-
tások helyzetérõl szóló tájékoztatót és azok
ütemezését � azzal a kiegészítéssel, hogy aKék
ház sorhoz beírandó a 35.000 eFt � tudomásul
vette.

***
A testület úgy döntött, hogy 2011. május 14-

én térítésmentesen az Ady Endre Gimnázium
rendelkezésére bocsátja a 300 fõs rendezvény-
sátrát.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-

selõ-testülete az Ipari Park Kft. ügyvezetõje
által benyújtott, 2011. II. negyedévének üteme-
zett feladatairól szóló tájékoztatást elfogadta és
felhívta az ügyvezetõt, hogy a III. és IV. ne-
gyedévre vonatkozó ütemezést a júniusi, illetve
a szeptemberi testületi ülésre terjessze elõ.
A testület elfogadta az IVPB javaslatát, hogy

az Ipari Park Kft. számára adott többletfelada-
tok finanszírozására � amelyeket nem szerepel-
tethetett az üzleti tervében (városháza födémja-
vítás, képtár lépcsõjavítása) � 2.500 eFt több-
letforrást biztosítson a kft.-nek a város 2011.
évi költségvetése általános tartalékából.
A testület felhívta az Ipari ParkKft.-t, hogy a

2009-2010. években 100 eFt-ot meghaladó tar-
tozást felhalmozók bérleti szerzõdéseit mondja
fel, továbbá, hogy a tartozások behajtásáról
gondoskodnia kell.

***
Ráckeve VárosÖnkormányzatánakKépvise-

lõ-testülete a Csepel-sziget és Környéke Több-
célú Önkormányzati Társulás által megküldött,
aPedagógiai Szakszolgálat telephelyeként biz-
tosítandó épületrész bérleti jogviszonyára vo-
natkozó szerzõdéstervezetet néhány módosítás-
sal elfogadta.

***
Ráckeve Város Önkormányzata Képviselõ-

testülete aDunai strand területén elhelyezke-
dõ épületek kezelõi jogát átadta az Ipari Park
Kft.-nek.
A testület felkérte a hivatalt, hogy a felek kö-

zötti kezelõi jog átadására irányuló szerzõdést
egészítse ki, és felhatalmazta a polgármestert
az aláírásra.

***
Aképviselõ-testület úgy döntött, hogy aRác-

kevei Szakorvosi Rendelõintézet számára biz-
tosítja az intézmény által Semmelweis-napi ju-
talmazásra fordítandó összeget, 230 eFt-ot.

***
A képviselõ-testület elvben egyetértett azzal,

hogy aRáckeveiDuna-ágon aKék-DunaWell-
ness Szállodával szemben vízikonferencia
központ kerüljönmegépítésre.

***
Ráckeve VárosÖnkormányzatánakKépvise-

lõ-testülete úgy döntött, hogy 500.000 Ft vissza
nem térítendõ támogatást és 1 millió Ft vissza-
térítendõ támogatást nyújt aMolnár Céh Ala-
pítvány számára (2013. ápr. 30.) a hajómalom
2011. évi mûködtetéséhez.
A testület kérte, hogy az Alapítvány a júniusi

IVPB ülésre tájékoztatást adjon a bevétel ala-
kulásáról.
A támogatás forrása: marketing keret.
A támogatási szerzõdés elõkészítésére fel-

kérte a testület a Polgármesteri Hivatalt.
***

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete úgy döntött, hogy 45.000 Ft visz-
sza nem térítendõ támogatást nyújt a ráckevei
CigányKisebbségi Önkormányzat számára.
A támogatás forrása: 2011. évi költségvetés.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérel-

mében meghatározott program megvalósítása
érdekében a testület felkérte a Polgármesteri
Hivatalt a támogatási szerzõdés elkészítésére.
A támogatási szerzõdés aláírására felhatal-

mazta a polgármestert.
***

Aképviselõ-testület úgy döntött, hogy 875 eFt
támogatást nyújt egy hûtõ berendezés vásár-
lásához a Ráckevei Katolikus Egyházközség
számára, melyet az általa mûködtetett temetõ
hûtõházában helyez el. Az elhelyezéshez szük-
séges az Egyházközség fõméltóságának nyilat-
kozata arról, hogy a hûtõ berendezéstmûködteti
és karbantartja. Ezzel az önkormányzat köte-
lezõ feladatellátása is megoldódna.

***
Ráckeve Város Képviselõ-testülete a nyári

gát felújítására kiírt közbeszerzési eljárást ér-
vényesnek és eredményesnek minõsítette. Az
eljárás nyertesének a Magyar Vízépítõ Zrt.-t
jelölte meg.

***
A testület soron következõ testületi ülését

2011. május 20-án tartja.
Jáki Réka

A testületi ülés teljes jegyzõkönyve a
www.rackeve.hu oldalon olvasható.
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Szavalóverseny a CKÖ rendezésében
2011. április 09-én aRáckevei CigányKisebbségiÖnkormányzat és aRomaMagyar Polgárjo-

gi Mozgalom közös rendezésében sor került az Országos Szavalóverseny megrendezésére, ame-
lyen közel 50 gyerek vett részt, alsó és felsõ tagozatos általános iskolások. A verseny szervezõi
minden résztvevõt érmékkel, könyvekkel és a Köztársasági Elnöki Hivatal által felajánlott tol-
lakkal, jegyzetfüzetekkel és plüss játékokkal ajándékoztakmeg.
A Ráckeve Város Cigány Önkormányzat képviselõi, Rostás Jenõ CKÖ elnökhelyettes, Kun

János és Jakab Zsuzsanna CKÖ képviselõk és Kovács Gyula, a CKÖ elnöke, RomaMagyar Pol-
gárjogiMozgalom PestMegyei Elnöke húsvéti csomaggal jutalmazták a nyerteseket.
A rendezvényen részt vett Ruva Farkas Pál, a Roma Magyar Polgárjogi Mozgalom Országos

elnöke, újságíró, író, költõ, szociológus, társadalomkutató ésmûfordító is.
KovácsGyula, a CKÖelnöke
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Az április elsejei nyitás óta nagy az érdeklõdés a hajómalom iránt, több
mint 500 turista, valamint helyi lakos
tekintette meg Magyarország elsõ
rekonstruált és egyben mûködõ hajó-
malmát városunkban.

A geocaching, egy kincskeresõ játék
került áprilisban bevonásra. A játék
során egy geoláda rejtekhelyét kell
megtalálni, melybe egy jegyzetfüzeten,
tollon és ismertetõn kívül apró ajándé-
kokat helyezhetnek el a kincskeresõk.
A résztvevõk feladata, hogy a füzetbe
bejegyezzék az adataikat, egy ajándékot
kivegyenek és helyette hasonló értékût
hagyjanak a ládában. Egy ilyen láda ta-
lálhatómost amalomban, és nagy az ér-
deklõdés iránta.

Május 4-ig tartott a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Rácke-
veiMolnár CéhAlapítvány rendezésében azÁrpádMuzeális Gyûjtemény
és Kiállítóhelyen megtekinthetõ a �Hagyományos malmok a Kárpát-me-
dencében� címû nemzetközi malomépítészeti kiállítás.

Az 1843-as körmeneti zászlót a RáckeveiMolnár CéhAlapítvány resta-
uráltatta, melyet a Nemzeti Kulturális
Alap 800.000 forinttal támogatta, vala-
mint az alapítvány 350.000 forinttal já-
rult ehhez hozzá. A zászló a 2011. má-
jus 3-ától az �Árpád� Muzeális Gyûjte-
mény és Kiállítóhelyen tekinthetõ meg,
mely amúzeum tulajdonát képezi.

Húsvét alkalmából vasárnap a ma-
lomba látogató gyermekeknek, fiata-
loknak csokitojással kedveskedtünk. A
fiúk locsolóverset is kaptak ajándékba,
hogy hétfõn a hagyományok szerint
verssel köszönthessék a lányokat.

SzõgyényiGábor
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A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
hírei a hajómalomról
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Ráckeve Város Önkormányzata bon-
tásra felajánlja a tulajdonában álló
Ráckeve, Ady E. u. 30. sz. alatti épü-
letet ésmelléképületeit.

A bontást �anyagáért� kell elvégez-
ni, a területet az önkormányzat részére
rendezetten visszaadni.

Bõvebb felvilágosítás Ráckeve Város
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodáján
kérhetõ személyesen, vagy a 24/523-
344, 24/523-343-as telefonszámokon.

A felajánlásokat 2011. május 17-én
15 óráig kell eljuttatni Ráckeve Város
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodá-
jára (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.).

A felajánlásokról a képviselõ-testület
2011. május 20-i ülésén dönt.




