JEGYZÕKÖNYV
mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. május 17.-i r e n d k í v ü l i
ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon
Jelen vannak:
Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Kocsis Tibor
Konta Gábor
Márkus László
Száraz Ferenc
Vidáné Wéber Adrienn

polgármester
alpolgármester
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Tanácskozási joggal részt vett:
Stáhly-Zsideg István

körjegyzõ

Jelen vannak továbbá:

Baski Gábor
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a 8 fõs testületbõl 8 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 pontra.
A Képviselõ-testület a javaslattal
pontokat fogadta el:

egyhangúlag

egyetértett, és az alábbi napirendi

N_ _A_ _P_ _I_ _R_ _E_ _N_ _D
1./ Ingatlan ügy:
a./ Elõterjesztés a volt óvoda ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázati eljárás
érvénytelenné nyilvánításáról, új pályázat kiírásáról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
2./ Elõterjesztés Büge tóhoz tábla készíttetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester

1./ Ingatlan ügy:
a./ Elõterjesztés a volt óvoda ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázati eljárás
érvénytelenné nyilvánításáról, új pályázat kiírásáról

Baski Gábor
A május 3.-i ülésen újból kiírt óvodaértékesítési pályázatra nem érkezett vételi ajánlat,
javaslom, hogy érvénytelenítsük, és újból írjuk ki.
A Képviselõ-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

57/2010 (V. 17) 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 vételi ajánlat hiánya miatt eredménytelennek
nyilvánítja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester,
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: azonnal
A Képviselõ-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

58/2010 (V. 17.) 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 18.-ától,
10 napos ajánlattételi idõvel meghirdeti.
Az ingatlan eladási árát minimum bruttó 5 millió
forintban határozza meg. Az ajánlattételek bontási ideje:
2010. május 28. 9 óra. Az ajánlattevõnek a vételár 10 %át árverési 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 28.

2./ Elõterjesztés Büge tóhoz tábla készíttetésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az április 7.-i ülésünkön javasolta a Képviselõ-testület, hogy készíttessünk táblát a tóhoz,
hogy csak 14 éven aluli, úszni tudó gyermekek horgászhassanak. Döntenünk kellene az
említett korlátozásról, a tábla megrendelésérõl.
A Képviselõ-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

59/2010 (V. 17.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a belterületi
csapadékvizet befogadó, tulajdonában levõ tónál
engedélyezi a horgászatot 1 bottal, legfeljebb 14. éven
aluliak részére. Az erre utaló
tábla vásárlásával,
kihelyezésével egyetért. Árajánlat kérésre, és a tábla
megrendelésére felhatalmazza a polgármestert.
Felhívja a településõrt, hogy gondoskodjék a korlátozás
ellenõrzésérõl.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: június 15.

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

