
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült Makád község Képviselő-testületének 2012.  július 31-i   r e n d k í v ü l i  üléséről Makád 
és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon 

 
Jelen vannak: 
 
   Baski Gábor   polgármester 

Dosztály László  alpolgármester 
   Márkus László   képviselő 
 Száraz Ferenc   képviselő 

Vidáné Wéber Adrienn  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal részt vett: 
    
   Jancsó Emőke   körjegyző 
 
Baski Gábor 
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő jelen van, így az 
határozatképes. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Dosztály Lászlóra és Vidáné 
Wéber Adriennre. Jegyzőkönyvvezetőnek Jancsó Emőkét javasolja. 
 
A képviselő-testület a javaslatokat  e g y h a n g ú l a g  elfogadta. 
 
Baski Gábor javaslatot tesz a napirendi pontokra. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az 1. napirendi pontot 
utoljára tárgyalják, mert akkor érkezik meg Szűcs László volt Ivóvízellátó Intézmény-vezető. 
 
A képviselő-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./ Tájékoztató a Falunapi előkészületekről 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
2./  Ingatlan ügy: 
     a./ Előterjesztés a makádi 756/27, 756/28, 756/29 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő  
          meghirdetésére 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
3./ Egyebek 
 a)  Előterjesztés utak gréderezésének megrendelésére 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
4./  Előterjesztés behajthatatlan tartozások törléséről 
      Előadó: Jancsó Emőke körjegyző 
 
5./ Szociális ügyek – zárt ülés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baski Gábor 
A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Ivóvízellátó Intézmény a 
tegnapi nappal, július 30-al megszűnt. Az Intézmény bankszámlájának megszüntetése, a törzskönyvi 
nyilvántartásból történő töröltetése, a dolgozók jogviszonyának megszüntetése megtörtént.  
Az Önkormányzatot megillető utolsó óraállások leolvasása, kiszámlázása megtörtént. 
 
A tájékoztatást a Képviselő-testület   e g y h a n g ú l a g   tudomásul vette. 
 
  
1./ Tájékoztató a Falunapi előkészületekről 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
Baski Gábor 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy eddig a falunapra a szponzori támogatásból 630 ezer forint folyt be, 
valamint a Novafood Kft. 40 kg marhalábszárat ajánlott fel. A lebonyolításban kéri a képviselők segítségét. 
 
Ezt követően rövid beszélgetés történt a feladatokról, valamint a program lebonyolításáról. 
 
 
A tájékoztatást a Képviselő-testület  e g y h a n g ú l a g   tudomásul vette. 
 
 
2./  Ingatlan ügy: 
     a./ Előterjesztés a makádi 756/27, 756/28, 756/29 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő  
          meghirdetésére 
          Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
 
Baski Gábor 
Az áprilisi ülésen már tárgyaltuk a lakótelkek értékesítését. A telkek nem lettek meghirdetve akkor, mert 
nem volt külön helyrajzi számuk. A földmérő elvégezte a kimérést, így ismét kiírhatjuk a pályázatot. Az 
írásos előterjesztést mindenki megkapta, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az értékesítésről. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
     62/2012 (VII. 31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 
     Makád Község Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező  
     pályázati kiírásban szereplő feltételekkel értékesítésre meghirdeti a  

makádi 756/27, 756/28, 756/29 hrsz-ú ingatlanából kialakított, 3 db 
belterületi lakótelek ingatlant (1008-1008 m2). 
Felelős: Baski Gábor polgármester 
   Jancsó Emőke körjegyző 
Határidő: szeptember 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3./ Egyebek 
 a)  Előterjesztés utak gréderezésének, valamint gépi fűkaszálás megrendelésére 
      Előadó: Baski Gábor polgármester 
 
Baski Gábor 
A közterületeink kapacitás-hiány miatt nagyon elhanyagoltak. A közmunkások sajnos a rendelkezésre álló 
eszközeinkkel nem tudják az összes területet lekaszálni. Javaslom a képviselő a Képviselő-testületnek, hogy 
gépi fűkaszálásra, valamint – szükség szerint – a földutak gréderezésére kössünk szerződést Kreisz Antal 
vállalkozóval.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
      63/2012 (VII. 31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Makád Község Képviselő-testülete a makádi bel-és 
üdülőterületek földutjainak rendszeres karbantartására, valamint 
a közterületek gépi kaszálására szolgáltatási szerződést köt 
2012-es évekre Kreisz Antal vállalkozóval bruttó 6.350.- 
Ft/üzemórás áron a mellékelt szerződés szerint.  
2012-es évben a polgármester 2 havonta ellenőrzi és leigazolja a 
gépüzemnaplót. 

                                             Felelős: Baski Gábor polgármester, 
                                            Határidő: augusztus 31.  

 
 
4./  Előterjesztés behajthatatlan tartozások törléséről 
      Előadó: Jancsó Emőke körjegyző 
 
Jancsó Emőke 
Korábban már sor került az Ivóvízellátó Intézménynél lévő behajthatatlan tartozások törlésére. Az 
Intézmény július 30.-i megszűnése miatt a június 30.-i óraállások még kiszámlázásra kerültek. Sajnos sok 
helyen előfordult, hogy évek óta nem volt leolvasva az óra, ami miatt jelentős vízdíj kintlévőség 
halmozódott fel az utolsó számlázással. Javaslom, hogy a Képviselő-testület Szűcs László volt 
Intézményvezető által kigyűjtött, behajthatatlan tartozásokat törölje. Az ÁFÁ-val kapcsolatos 
kötelezettségeket is befolyásolja a nagy összegű kintlévőség. A vízdíj tartozás adók módjára nem behajtható, 
kizárólag polgári peres eljárásban van mód ezen összegek behajtására.  
Bizonyos összegek különböző okok miatt behajthatatlanok, vagy csekély összegük miatt nem célszerű 
ezekkel 5 év után foglalkozni ( több a behajtás költsége mint a kintlévőség ), a hátralékok zöme 5 éven túli.  
 
 
A Képviselő-testület rövid vita után 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
  
 64/2012 (VII. 31.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
                                                    Makád Község Képviselő-testülete a Makád Község  
                                                    Ivóvízellátó Intézménye vízdíj jogcímen fennálló díj  
                                                    tartozásokból  az előterjesztésben felsorolt 12 tételre  
                                                    vonatkozóan 348.072.-Ft tartozás törlését rendeli el. 

     Felhívja a Körjegyzőségi Hivatal munkatársait        
     – az Ivóvízellátó Intézmény megszűnése miatt-, hogy az 

                                                    elrendelt törléseket vezessék át a pénzügyi nyilvántartáson.  
                                                    Felelős: Baski Gábor polgármester, 
      Jancsó Emőke körjegyző 
                                                    Határidő: augusztus 20.       



         
 

 


