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Megalakult a Települési Értéktárunk
számára történő megőrzése, bemutatása, és
ezen keresztül az összetartozás erősítése.
Fontos feladatunknak tartjuk települési
értékeink megismertetését, népszerűsítését,
olyan közösségi rendezvények szervezését,
melyek által speciális értékeink a helyi
lakosság számára is hozzáférhetővé válnak.”

Ezúton tájékoztatjuk kedves lakótársainkat,
hogy
Márkó
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. 01. 28-án tartott
ülésén döntött a Települési Értéktár,
valamint a Települési Értéktár Bizottság
megalakítása mellett.
A bizottság február 26-án tartotta alakuló
ülését,
melynek
során
a
tagok
megválasztották a tisztségviselőket és
megbeszélték a működéssel kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat.
A bizottság tagjai: Albert Szilvia, Hartmann
Antalné, Kővári László, Pál Gyuláné,
Polányiné Lénárt Katalin, Szalai Szabolcs,
Tál Gina és Véber Gábor.
A 2015. március 11-én tartott bizottsági
ülésen a szervezet működési szabályzatának
ismertetése mellett sor került az idei évi
munkaterv megalkotására, valamint a
legfontosabb
feladatok,
célkitűzések
lefektetésére.

Márkói települési érték a településünk
szempontjából meghatározó jelentőségű, a
Márkóhoz való tartozást kifejező egyedi
szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás,
hagyomány, jelkép, természeti érték, stb.,
amelyet a Települési Értéktár Bizottság annak
minősít.
Kérjük a kedves lakótársakat, hogy a Márkói
Értéktárba történő felvétel kezdeményezéséhez a
Márkó Község honlapján, illetve a Márkói
Közös Önkormányzati Hivatalban található
javaslattevő nyomtatványt legyenek kedvesek
kitölteni, majd a hivatalban a Márkói Értéktár
Bizottság részére leadni.
2015. április 17-én, pénteken, 17.30 órai
kezdettel lakossági fórumot tartunk Márkón, a
Kulturális Központ nagytermében (Kálvária u.
6.). Meghívott előadónk Dr. Horváth Zsolt, a
Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke.
Szeretettel és tisztelettel hívunk minden
érdeklődőt, és feltétlenül számítunk a márkói
civil szervezetek tagjainak megjelenésére is!

„A helyi értéktár létrehozásának célja a
térség természeti környezetének, szellemi,
anyagi,
művészeti
alkotásainak,
hagyományainak összegyűjtése, az utókor

Márkói Értéktár Bizottság
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Kérjük, támogassa a márkói civil szervezeteket adója 1 %-val!
Blinker Horgászegyesület adószáma: 19261234-1-19
Márkó Fejlesztéséért Alapítvány adószáma: 19259855-1-19
Márkófolt Varrókör Egyesület adószáma: 18030260-1-19
Márkó Sport Egyesület adószáma: 18937370-1-19
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület adószáma: 18285044-1-19
Márkói Kamara TehátRum Egyesület adószáma: 18034886-1-19
Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre Egyesület adószáma: 18928592-1-19
Márkói Nyugdíjasok Egyesülete adószáma: 18336982-1-19
Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület adószáma: 19383406-1-19
Felajánlásukat tisztelettel előre is köszönjük!
kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni
úgy, hogy az az emberi egészséget és a
környezetet ne károsítsa és az égetés
hősugárzása kárt ne okozzon.
A kerti hulladékok gyűjtése tároló edényben
történik.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazat más
kommunális illetve ipari eredetű hulladékot.
(PVC, veszélyes hulladék, stb.)
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére
tűz- vagy robbanásveszélyt nem jelentsen.
A szabadban a tüzet és üzemeltetett
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem
szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség
nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának
színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.

Tisztelt Márkóiak!
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatott, hogy 2015.
március 5-től hatályba lépett az 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet, mely jelentősen
megszigorítja a szabadtéri tűzgyújtás
szabályait:
225. § (1) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a
belterületi ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom
alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha
tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz
terjedésének
megakadályozására,
szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem
rendelkezik,
az
ingatlan
tulajdonosa,
használója köteles a területet éghető
hulladéktól és további hasznosításra nem
kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton
elhelyezkedő
létesítményeket,
az
önkormányzat
vagy
a
helyi
katasztrófavédelmi szerv vezetője által
megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai
szakaszban
történő
észlelése
céljából
térítésmentesen igénybe vehetik.
226. § (1) Külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő
területen irányított égetést végezhet.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a
rendeletünk szabályai szerint végezzék az
avar és kerti hulladékok égetését!
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a
jogszabályváltozások alapján, amennyiben a
tűzeset
keletkezése
tűzvédelmi
szabály
megsértésével valósul meg, abban az esetben
100.000-3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi
bírság kiszabásának van helye a 259/2011.
(XII.7.) Kormányrendelet szerint.
Tisztelettel:
Láng Zsanett
jegyző

Márkó Község Önkormányzatának rendelete
szerint avart és kerti hulladékot csak jól
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Tájékoztatás az általános iskolába történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016.
tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről
írásban értesíti a szülőket.

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra,
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra.

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított
tizenöt napon belül - jogszabálysértésre vagy
érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat
be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola
fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság
döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2015.
szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a
fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola
első évfolyamára.

Az iskolák fenntartóiról a
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezm
enykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya),
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a
szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos
nyilatkozat.

A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító
általános iskoláinak felvételi körzete
megtekinthető a
https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi
internetes oldalon, továbbá megismerhető a
járási hivatalokban, a tankerületi
igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban,
az általános iskolákban és óvodákban.
(Veszprém Megyei Kormányhivatal)

***

Húsvéti játszóház
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2015. március 28-án,
szombaton, 16 órai kezdettel a Kulturális Központban
tartandó tavaszköszöntő, húsvétváró játszóházba.
A kézműves foglalkozások során vidám tavaszi, húsvéti
díszeket készítünk különböző technikák – pl. varrás, szalma-,
csuhéfonás stb. - segítségével.
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„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!” (József Attila)

JÁRÁSI VERSMONDÓ VERSENY
Márkó Község Önkormányzata a Veszprémi Járás területére
kiterjedő versmondó versenyt hirdet immár 7. alkalommal a
költészet napja alkalmából, melynek időpontja 2015. április 10.
péntek 13.30 óra, helyszíne Márkó, Kulturális Központ
(Kálvária u. 6.).
A verseny fővédnöke Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere
A következő kategóriákban várjuk a jelentkezéseket:
1-2. osztály
3-4. osztály
5-6. osztály
7-8. osztály

I.
II.
III.
IV.

*Minden iskolából kategóriánként maximum 4 tanuló nevezhet!
A szervező település előnyeként a márkói gyerekek mentesülnek a létszámkorlátozás alól!

Választható művek
A 125 éve született Várnai Zseni bármely költeménye, vagy valamely magyar
költőnek a „szabadság” témakörében íródott szabadon választott verse előadható.
A szavalatok időtartama ne haladja meg az 5 percet.

Díjak:
A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, és a III-IV. kategória első 3
helyezettje részvételi lehetőséget nyer a veszprémi Városi Művelődési Központ és
Könyvtár által „Regösök húrján” címmel szervezett dunántúli regionális vers- és
prózamondó versenyre.

Jelentkezés:
A versenyre a kitöltött nevezési lapokat a következő e-mail címre várjuk
2015. március 27-ig: katalinlenart@yahoo.de ;
A nevezési lapok és az ajánlott irodalom letölthető Márkó Község honlapjáról:
www.marko.hu.
Érdeklődni: Polányiné Lénárt Katalin (szervezőnél) – Tel.: 06-30/830-6477
Hartmann Antal
polgármester
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"A haza örök, s nemcsak az
iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is,
amely lehet, s lesz."
(Kossuth Lajos)

MEGHÍVÓ
Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az 1848. március 15-i forradalom 167. évfordulója alkalmából

2015. március 15-én 17.30 órai kezdettel
Márkón, a kopjafánál tartandó ünnepségre.
A koszorúzást követően fáklyákkal,
Kossuth nótákat énekelve vonulunk a Kápolnához.
Ünnepi beszédet mond: Hartmann
majd a

Antal polgármester,

Márkói Kamara TehátRum műsora következik
A rendezvényt énekkel kíséri a

Steixner István Német Nemzetiségi
Kórus
 Rossz idő esetén a programot a Kulturális Központban
(Kálvária u. 6.) tartjuk.
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Kihelyezés időpontja: 2015. április 21-22.
Elszállítás kezdetének időpontja: 2015. április 23.
Nem helyezhető ki építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor,
vegyszer), kerti hulladék, gumiabroncs

***

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de
www.marko.hu
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