
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. május 3.-i  ülésérõl a Makád és 
Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor polgármester
Dosztály László alpolgármester
Kocsis Tibor képviselõ

 Márkus László képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Jelen vannak továbbá:
Vásárhelyi Nagy Antalné korábbi polgármester
Baracskai István
Feketéné Boda Erika
Horváthné Egervári Gabriella
Kátai Péter
Major Alexandra Körjegyzõségi Hivatal munkatársai

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 5 fõ jelen 
van, így az határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzõkönyv hitelesítõkre:  
Dosztály Lászlóra és Kocsis Tiborra, jegyzõkönyvvezetõnek Jancsó Emõkét javasolja.

A képviselõ-testület a javaslatokat  e g y h a n g ú l a g  elfogadta.

Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra. Javasolja, hogy a napirend 3. pontot 
módosítsák: Elõterjesztés KRESZ táblák vásárlására.

A Képviselõ-testület a javaslattal   e g y h a n g ú l a g   egyetértett, és az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./ Ingatlan ügy:
 a./ Elõterjesztés a volt óvoda ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázati eljárás II.      

 fordulójáról
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

2./ Elõterjesztés behajthatatlan tartozások törlésérõl
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

3./  Elõterjesztés KRESZ táblák vásárlására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Együttes ülés Lórév Község Képviselõ-testületével 



4./  Beszámoló a Körjegyzõségi Hivatal munkájáról
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

5. / Tájékoztató az iparûzési adóval kapcsolatos hatáskör változásról
 Elõadó: Jancsó Emõke aljegyzõ

1./ Ingatlan ügy:
 a./ Elõterjesztés a volt óvoda ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázati eljárás II.      

 fordulójáról
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

 A napirendi pont tárgyalására a Képviselõ-testület az Ötv. 12. §. (4)      
 bekezdés b) pontja alapján zárt ülést rendelt el.

17:36 perckor megérkezik Szöllõsy Attila ajánlattevõ

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

52/2010 (V. 03.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a „2322 Makád, 
Kossuth Lajos utca 39. szám (108 hrsz.) alatti óvoda 
ingatlan értékesítésére, vagy hasznosításra” meghirdetett
pályázatot a beérkezett ajánlatokban szereplõ, a 
kiírásban meghirdetett 8 millió forintos eladási árnál 
alacsonyabb ajánlatok miatt érvénytelennek nyilvánítja.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester,

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
 Határidõ: azonnal

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

53/2010 (V. 03.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Önkormányzat Képviselõ-testülete 
a tulajdonában lévõ 2322 Makád, Kossuth Lajos 
utca 39. szám (108 hrsz.) alatti óvoda ingatlanát 
értékesítésre, vagy hasznosításra 2010. május 4.-étõl 10 
napos ajánlattételi idõvel meghirdeti.
Az ingatlan eladási árát bruttó 6 millió forintban 
határozza meg. Az ajánlatok bontási ideje: 2010. május 
14. 9 óra. Az ajánlattevõnek a vételár 10 %-át elõlegként 
be kell fizetnie Makád község Önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájára.
Felhatalmazza a polgármestert, körjegyzõt a hirdetéssel 
kapcsolatos intézkedések megtételére.

 Felelõs: Baski Gábor polgármester,
 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

 Határidõ: május 14.

17:38 perckor Szöllõsy Attila távozik.



2./ Elõterjesztés behajthatatlan tartozások törlésérõl
 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Stáhly-Zsideg István
A vízdíj tartozás adók módjára nem behajtható, kizárólag polgári peres eljárásban van mód
ezen összegek behajtására.
Bizonyos összegek különbözõ okok miatt behajthatatlanok, vagy csekély összegük miatt nem 
célszerû ezekkel 5 év után foglalkozni ( több a behajtás költsége mint a kintlévõség ), a 
hátralékok zöme 5 éven túli. Továbbá az ÁFÁ-val kapcsolatos kötelezettségeket is 
befolyásolja a nagy összegû kintlévõség.

A Képviselõ-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

54/2010 (V. 03.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Képviselõ-testülete a Makád Község 
  Ivóvízellátó Intézménye vízdíj jogcímen fennálló díj 

 tartozásokból  az elõterjesztésben felsorolt 26 tételre 
 vonatkozóan 298.690.-Ft tartozás törlését rendeli el.
 Felhívja az intézmény vezetõjét, hogy az elrendelt törléseket
vezesse át a pénzügyi nyilvántartásain, a  jövõben az  
intézmény díjbeszedéssel foglalkozó munkatársának 
bevonásával hatékonyabb, rendszeresebb behajtási 
tevékenységgel érdemben csökkentsék a hátralékosok 
számát, a hátralék összegét.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester,

  Stáhly-Zsideg István körjegyzõ,
 Szûcs László intézményvezetõ

 Határidõ:  május 15, illetve folyamatos    

3./  Elõterjesztés KRESZ táblák vásárlására
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Tájékoztatja a képviselõket, hogy az elõzõ ülésen javasolt közlekedési táblákat megrendelte 
bruttó 381 ezer forint értékben. Jelzõtáblák kerülnek az új óvodához, sportpályához, a 
keresztezõdésekben is pótlásra kerülnek az elsõbbségadás kötelezõ táblák. A számla 
kifizetéséhez kéri a hozzájárulást.

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:



55/2010 (V. 03.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete közlekedési táblák 
vásárlását határozza el. Az ERGOL Kft. (székhely: 2120 
Dunakeszi, Barátság út 11., Adószám: 13038160-2-13) bruttó 
381.000,- Ft értékû számlájának kifizetését engedélyezi.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: május 15.

Baski Gábor
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, így az ülést bezárta.


