
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. július 7-i  r e n d k í v ü l i  
ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

Jelen vannak:
Baski Gábor polgármester
Kocsis Tibor képviselõ

 Márkus László képviselõ
Száraz Ferenc képviselõ
Vidáné Wéber Adrienn képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:

Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

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: 
Márkus Lászlóra és Száraz Ferencre, 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. 

A képviselõ-testület a javaslatot  e g y h a n g ú l a g  elfogadta és az alábbi napirendi 
pontokat fogadta el:

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D

1./ Elõterjesztés védõnõ kinevezésére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

2./ Ingatlan ügy:
 a./ Elõterjesztés a makádi 2228/7 hrsz-ú üdülõ ingatlan értékesítésérõl

 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
3./ Egyebek

 a./ Tájékoztató a falunapi elõkészületekrõl
 Elõadó: Baski Gábor polgármester  

4./ Szociális ügy  ( zárt ülés )



1./ Elõterjesztés védõnõ kinevezésére
 Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Hosszú évek óta csak helyettesítõ védõnõ van Makádon. Többször ki lett írva a pályázat, 
eredménytelenül. Most két pályázó is van, az egyikük most végzett, a másik pályázó 17 éve 
védõnõ. A jegyzõ úrral találkoztunk a hölggyel, valamint beszélt vele a vezetõ védõnõ is. 
Véleménye az, hogy szakmailag felkészült. A védõnõ igénybe szeretné venni a szolgálati 
lakást is.

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

 81/2010 (VII. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat

 Makád Község Önkormányzata Képviselõ-testülete,       
 Lórév Község Képviselõ-testületével egyetértésben  a      
 Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször  

  módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 83/A.§ (1) 
 bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
 Kacsó Melindát ( sz: Cluj / Románia /, 1971.I.25.      
 anyja: Tyukodi Rozália ) 2010. augusztus 1. napjával,
 határozatlan idõre, 6  hónap próbaidõvel területi   
 védõnõnek kinevezi.
 Munkabérét 144.600,-  Ft-ban állapítja meg.
 Felhívja a polgármestert a munkaügyi okmányok 
 elkészítésére.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester

  Határidõ: július 25.

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

 82/2010 (VII. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat

  Makád Község Képviselõ-testülete Kacsó Melinda 
 területi védõnõ részére , határozatlan idõre, legfeljebb  
 a munkaköre fennállásáig  közérdekû lakásként 2010.  
 augusztus 1-tõl bérbe adja a Makád, Petõfi utca 28.        
 szám alatti lakást.

  Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzõdés  
 aláírására.
 Felelõs: Baski Gábor polgármester
 Határidõ: július 23.    
 



 2./ Ingatlan ügy:
 a./ Elõterjesztés a makádi 2228/7 hrsz-ú üdülõ ingatlan értékesítésérõl

 Elõadó: Stáhly-Zsideg István körjegyzõ

Stáhly-Zsideg István
Már korábban is volt ilyen eset, hogy valaki adásvételi szerzõdést kötött a Duna-parti ingatlan 
megvásárlásáról, de a Földhivatalban nem íratta át. Jelen esetben a vevõ nem tudta 
bizonyítani, hogy az ingatlan vételárát kifizette és mi sem találtunk ilyen befizetést a 
könyvelésben.

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

83/2010 (VII. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat
 

Makád község Képviselõ-testülete megerõsítendõ a         
 74/1993 (VII.23.) számú határozatát, értékesíti a  
 tulajdonában levõ makádi 2228/7 hrsz-ú 92 m2  

  kiterjedésû ingatlant telek kiegészítés címén.
 Az ingatlan vételárát 92.000.- Ft-ban állapítja meg.             

  Az adás-vétellel kapcsolatos jogügylet összes költsége a               
 vevõt terheli.
Felhatalmazza a polgármestert – a vételár önkormányzati 
számlára történõ befizetése után - az adás-vételi 
szerzõdés aláírására.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: július 30.           

3./ Egyebek
 a./ Tájékoztató a falunapi elõkészületekrõl

 Elõadó: Baski Gábor polgármester  

Baski Gábor
Tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy a falunapon Szûcs Judit fog fellépni 220 ezer 
Ft+ÁFÁ-ért. Ez utiköltséggel együtt 285 ezer forintot jelent. Ismerteti a program-tervezetet, 
és az eddig beérkezett szponzori támogatások összegét. Javasolja, hogy a Képviselõ-testület a 
tervezett kiadási összegre egészítse ki a szponzoroktól befolyt összeget.

Száraz Ferenc
Amennyiben még érkezik támogatás, úgy azzal arányosan csökkenjen a költségvetésbõl 
fizetendõ összeg.

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



84/2010 (VII. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád község Képviselõ-testülete a 2010. augusztus 14.-i 
falunapra 340.000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetés 
általános tartalékának terhére.
Elfogadja a polgármester által elõterjesztett program tervezetet, 
azzal, hogy aránytalan költségnövekedés, vagy egyeztetési 
problémák esetén attól eltérhet.
A 340.000.- Ft költség elõirányzatot nem léphetik túl, és a 
további szponzori bevételekkel csökkenteni kell a falunapra  az 
önkormányzati támogatás mértékét.
Fordítsanak nagy gondot a propagandára a falunap sikeres 
megrendezése érdekében.
Felhívja a Körjegyzõt, az intézmények vezetõit, hogy 
munkatársaik közremûködésével segítsék elõ a falunap sikerét.
Felelõs: Baski Gábor polgármester

 Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: augusztus 14.

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

85/2010 (VII. 07.) számú Képviselõ-testületi határozat

Makád Község Képviselõ-testülete a Makádi Mazsorett csoport 
részére 10 db mazsorett bot költségét – 40.000,- Ft-ot –
megelõlegezi. A csoport tagjai által befizetett összeget a 
Mazsorett csoport az Önkormányzat részére megfizeti.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: augusztus 14.

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


