MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5.
E-mail: onkormanyzat@marko.hu
Szám:

/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Márkó
Község
Önkormányzatának
és
Bánd
Község
Önkormányzatának közös képviselő-testületi ülésén 2012. február. 14-én (kedd)
17 órai kezdettel a Hivatal épületében.
Jelen vannak:
Márkó Község Önkormányzata
Hartmann Antal
Léber György
Migray Emőd
Polányiné Lénárt Katalin
Söveg Zoltán
Szalai Szabolcs
Láng Zsanett

Polgármester
Alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Alpolgármester
Körjegyző

Meghívott: Wágenhoffer Kornélia a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Távol lévő képviselő: Lichtenstein Györgyné
Hartmann Antal polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők kérték, hogy készüljön az ülésről hangfelvétel.
Schindler László polgármester megállapította, hogy 5 képviselő jelen van, az
ülés határozatképes, azt megnyitja.
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A képviselő testületek a közös testületi ülés napirendjeit egyhangúlag
elfogadták.
Közös testületi ülés napirendjei:
1. Herendi Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2012. évi
költségvetése
Előadó: Herend Város Önkormányzata
2. Márkó és Bánd Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetése
Előadó: Láng Zsanett körjegyző, Csóka Imréné, Vilman Irén pénzügyi
főelőadók
3. Tájékoztató a körzeti megbízotti szolgálati lakásról
Előadó: Hartmann Antal polgármester, Schindler László polgármester
4. Tájékoztató a Veszprém- Márkó- Bánd kerékpárútról
Előadó: Hartmann Antal polgármester, Schindler László polgármester
5. Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő Szolgálata
megállapodásának módosítása
Előadó: Láng Zsanett
Márkó Község Önkormányzata képviselő testületi ülése napirendjei
1. Márkó Község Önkormányzata 2011. III. negyedéves beszámolója
Előadó: Hartmann Antal, Csóka Imréné pénzügyi előadó
2. Alapító okiratok módosítása
Előadó: Láng Zsanett, Csóka Imréné
3. Márkó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése
Előadó: Hartmann Antal polgármester, Csóka Imréné pénzügyi főelőadó
4. Belső ellenőrzési Intézkedési terv, és éves beszámoló
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
5. Polgármester beszámolója az óvoda bővítésével kapcsolatban
Előadó: Hartmann Antal polgármester
6. Petőfi utcai, vasút utcai járda kérdése
7. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Láng Zsanett körjegyző és Laknerné Léber Katalin előadó
Előadó: Hartmann Antal polgármester
8. Egyebek
9. Zárt ülés: segélyek
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1. napirend
Hartmann Antal polgármester köszöntötte Herend város polgármesterét,
jegyzőjét és pénzügyi főelőadóját és kérte, hogy az előzetesen írásban
megküldött iskolai költségvetéssel kapcsolatban tájékoztassák a képviselő
testületeket.
Vajai László polgármester elmondta, hogy az iskola valószínűleg állami
fenntartásba fog kerülni. Ebben az évben a költségvetésben nem tettek
megszorításokat. Fejlesztésre nem kívánnak fordítani.
Kérdés, hogy a költségvetésben szereplő összeg mire lesz elég.
Márkó és Bánd Községek képviselő testületei részéről kérdés nem volt.
Márkó Község képviselő testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 11/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja
a Herendi Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2012. évi
költségvetését.
Felelős: polgármester
Bánd Község képviselő testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 15/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Herendi Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2012. évi
költségvetését.
Felelős: polgármester
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2. napirend
Láng Zsanett körjegyző kérte a képviselő testületet, hogy a megküldött
körjegyzőségi költségvetéssel kapcsolatban tegyék fel kérdésüket, és felkérte
Vilman Irén pénzügyi főelőadót, hogy egészítse ki szóban az előterjesztést.
Vilman Irén pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a személyi juttatások
csökkennek az elmúlt évhez képest, 1,5 millió Ft. a megtakarítás. Az előző
évben egyik kolléganő nyugdíjba ment, számolni kellett a felmentési idővel és
jubileumi jutalomban is részesült.
Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy 3 főt kellett bérkompenzációban
részesíteni, mivel még a minimálbér összegét sem érte el a fizetésük.
Vilman Irén pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a dologi kiadásokat
csökkentettük, de vannak olyan költségek, melyek az ÁFA miatt növekedtek.
Söveg Zoltán képviselő felvetette, hogy a bevételek arányos csökkenésével
egyformán kellene a kiadásoknak is csökkenni.
A pénzügyi előadók és a képviselők számítást végeztek, mely szerint az
előterjesztett összegek helyesen voltak megállapítva.
Márkó Község képviselő testülete 5 igen szavazattal egy tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 12/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja
a Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését.
Felelős: polgármester
Bánd Község képviselő testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetését.
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Felelős: polgármester
3. napirend
Láng Zsanett körjegyző ismertette a Herend Környéki Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
Márkó Község képviselő testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 13/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete a Herend Környéki
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a beterjesztés szerint
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításra
vonatkozó megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március 1.
Bánd Község képviselő testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 17/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a Herend Környéki
Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a beterjesztés szerint
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításra vonatkozó
megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. március 1.

5

4. napirend
Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a
Márkó, Bánd, és Hárskút településeken új körzeti megbízott lesz. Növelné a
települések közbiztonságát, ha a rendőr Márkón lakna, rendelkezne szolgálati
lakással. Találtunk egy lakást, amelyik megfelelő lenne. A bérleti díj 40 ezer
Ft.+rezsi. 10 ezer Ft-ot fizetne a rendőrség, és a fennmaradó 30 ezer Ft-ot a
három település lakosságarányosan. Ezzel kapcsolatban Hárskút polgármesterét
is megkerestem.
A körjegyző asszony minden képviselőnek megküldte a szerződés tervezetet,
melyet a bérbeadóval kötne az önkormányzat és a rendőrség, továbbá egy
használati szerződést, melyet az önkormányzatok, a rendőrség mint használatba
adó kötne a rendőrrel mint használóval.
Kérem a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot arról, hogy szolgálati
lakást biztosít a körzeti megbízott részére, és felhatalmazza a polgármestereket a
szerződések aláírására.
Márkó Község képviselő testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 14/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy 2012.
április 1-től lakásbérleti szerződést köt Dodog Bernadett (8441 Márkó,
Petőfi u. 39/A) bérbeadóval abból a célból , hogy körzeti megbízotti
teendőket ellátó rendőr részére, a szolgálat ellátásának időtartamára a
lakhatási lehetőséget biztosítsák.
Továbbá az önkormányzat a körzeti megbízott Kaszás Györggyel (8175
Balatonfűzfő Szegfű u. 1.) használati szerződést köt a lakás használatára.
A szerződések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 1.
Bánd Község képviselő testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Bánd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy 2012. április 1től lakásbérleti szerződést köt Dodog Bernadett (8441 Márkó, Petőfi u. 39/A)
bérbeadóval abból a célból , hogy körzeti megbízotti teendőket ellátó rendőr
részére, a szolgálat ellátásának időtartamára a lakhatási lehetőséget
biztosítsák.
Továbbá az önkormányzat a körzeti megbízott Kaszás Györggyel (8175
Balatonfűzfő Szegfű u. 1.) használati szerződést köt a lakás használatára.
A szerződések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 1.
3. napirend
Schindler László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet a VeszprémMárkó-Bánd között építendő kerékpárútról.
Veszprém Város Önkormányzata 500 millió Ft. pályázati támogatást nyert
kerékpárút megvalósítására, melyre a három önkormányzat konzorciumi
megállapodást kötött.
A nyomvonal az erdő alatt vezet. Volt más elképzelés is, de végül ez lett a
pályázatban benyújtva. Ebben az évben kerül sor a tulajdonviszonyok
rendezésére, majd a jövő évben a kerül sor a kivitelezésre, a nyomvonal
kiépítésére.
A 8-as út nem része a tervnek, mert ahol a bicikliút átmegy, az a 8-as út
projektjébe tartozik. Nyitott kérdés az út fenntartása.
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy Márkón ez nem probléma, mert
összesen 200 méterről van szó, melyet eddig is rendben tartott az önkormányzat.
Más a helyzet Bánd esetében.
Schindler László polgármester elmondta, hogy Bándon 1,5-2 km hosszú
útszakaszt érint. Nem életszerű, hogy az önkormányzat gondoskodjon a
fenntartásról olyan területen amelyik a legtávolabb esik Bándtól. Elképzelhető
az a megoldás, hogy átadjuk a vagyont, és Veszprém Város Önkormányzata
gondoskodik a fenntartásról.
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A három település közötti megállapodásban rendezni kell azt, hogy a pályázatíró
díjához mennyiben járulunk hozzá. Az előző évben megbeszéltek szerint a
vállalásunk 100 ezer Ft., ennél több összeggel nem tudunk hozzájárulni.
Márkó Község Önkormányzata képviselő testülete elköszönt Bánd Község
Önkormányzata képviselő testületétől és megkezdte testületi ülését.
Márkó Község Önkormányzata képviselő testülete a napirendi pontokat
egyhangúlag elfogadta azzal, hogy az 5 és 6. napirend nem kerül tárgyalásra.
1. napirend
Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy november óta nem lett elfogadva a
költségvetés 2011. III. negyedéves módosítása és beszámolója.
Hartmann Antal polgármester megkérdezte a képviselő testületet, hogy
elfogadják-e a 2011. III. negyedéves költségvetés módosítást és beszámolót.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete
A 2011. évi költségvetés III. negyedévi módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 15/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja
a 2011. III. negyedéves költségvetési beszámolót.
Felelős: polgármester
2. napirend
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Csóka Imréné ismertette az alapító okirat módosítását. Elmondta, hogy az
óvodának külön törzskönyve lesz, ezért ezt ki kellett venni az alapító okiratból.
Szalai Szabolcs képviselő megkérdezte, ha az önkormányzat nem folytathat
vállalkozási tevékenységet, akkor hogyan működhet az Épszolg Kft.
Csóka Imréné elmondta, hogy nem az önkormányzat költségvetéséhez tartozik,
nem abban szerepel. Csak az önkormányzat tulajdona. Gazdasági társaságot
hozhat létre az önkormányzat.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2012.(II.14)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Márkó Község Önkormányzata Alapító Okiratának módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. napirend
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a vállalkozók bevételei jelentősen
csökkentek, így csökkenő iparűzési adóra számíthatunk.
Olyan gazdálkodás mellett, amellyel a tartalékot benntartjuk, túl lehet élni ezt az
évet.
Szalai Szabolcs képviselő megjegyezte, úgy emlékszik vannak olyan feladatok
melyeket a bevételek függvényében tud az önkormányzat megvalósítani.
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy május végére látható a bevételek
alakulása.
Csökkenteni kell a közvilágítást, de nem a falu kárára.
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A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2012. (II. 15.) számú rendelete
a 2012. évi költségvetésről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4. napirend
Láng Zsanett körjegyző ismertette, az előző évi ellenőrzésre készített
intézkedési tervet. Ezt követően ismertette az éves belső ellenőrzési jelentést.
A VKTT Munkaszervezetnél 1 fő belső ellenőr látta el 2011-ben az ellenőrzési
feladatokat közalkalmazotti munkaviszonyban.
Az ellenőrzések során a munkát nem akadályozta semmi, valamennyi
dokumentációhoz és ellenőrzött személyhez, szervezethez hozzáférést engedtek.
Az ellenőrzések végzésénél, segítő tényezőként értékelte a belső ellenőrzés,
hogy Márkó Község Önkormányzatánál az ellenőrzés folyamatában feltárt
hiányosság, (vagy pozitív megállapítás) megvitatása, közvetlenül az érintett
munkatárssal és a Körjegyzővel megtörtént, ez által az önkormányzat is
jelentősen segítette és felgyorsította a megállapítások, következtetések
egyértelmű utalását, és a javaslatok megtételének és realizálásának folyamatát.
Márkó Község Önkormányzata ellenőrzési nyomvonalát, valamint a
kockázatkezelés és a szabálytalanságok kezelésének rendjét ki kell dolgozni.
Feltétlenül szükséges a FEUVE rendszer folyamatos karbantartása:
- Konkrét mérési, szűrési területek kijelölése, ehhez tartozó segédanyagok
elkészítése és informatikai hátterének megerősítése vagy kimunkálása.
- A köztisztviselők felkészítése, oktatása.
- Konkrét vizsgálatok elvégzésével tapasztalatok szerzése, eredmények
megállapítása, azok értékelése, hibák és hiányosságok kiküszöböléséhez
szükséges intézkedések és stratégiai változtatások megfogalmazása.
- El kell végezni a FEUVE-ba bevonható elemek és rendszerek
illeszkedésének felmérését.
A gazdálkodás alapját képező szabályzatok felülvizsgálata nem minden esetben
történt meg.
A szabályzatok felülvizsgálatát minden évben el kell végezni. Ennek alapján
biztosítható a tárgyévi gazdálkodás szabályszerűsége.
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A szükséges szabályozási háttér megteremtését ki kell dolgozni, ami tartalmazza
a FEUVE működését biztosító szabályzatok listáját és felülvizsgálati rendjét.
A szabálytalanságok és a kockázat kezelésének eljárásrendjét a helyi
adottságoknak megfelelően testre szabni.
1)A Körjegyző a megfelelő kontrollkörnyezet érdekében világos szervezeti
struktúrát, egyértelmű felelősségi, hatásköri feladatokat, etikai elvárásokat és
átlátható humánerőforrás-kezelést alakított ki.
2)A kockázatkezelési rendszer működtetéséről gondoskodott, az éves ütemterv
kidolgozása során kockázatelemzésen alapuló javaslatait megtette.
3)A kontrolltevékenység részeként kialakította a folyamatba épített, előzetes,
utólagos és vezetői ellenőrzést és a felelősségi körök a belső szabályzatokban
meghatározásra kerültek, illetve aktualizálásuk folyamatban van.
4)Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése
elsősorban a beszámolási rendszer tekintetében működik megbízhatóan, mivel a
beszámolási szintek, határidők és módok világosan elhatárolódnak.
5)A monitoring (nyomon követési rendszer) az operatív tevékenységek keretében
esetenként és a belső ellenőrzés révén folyamatosan megvalósul.
Összegzésként elmondható, hogy a megállapítások alapvetően nem jeleznek
komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzés által vizsgált területek és folyamatok
rendszerében.
2011-ben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel
az ellenőrzés Márkó Község Önkormányzatánál.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzata Képviselő testületének
17/2012.(II.14.) számú Határozata
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a belső ellenőrzés éves beszámolóját.
Felelős: körjegyző
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzata Képviselő testületének
18/2012.(II.14.) számú Határozata
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a belső ellenőrzési intézkedési tervet.
Felelős: körjegyző
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4. napirend: nem tárgyalta a képviselő testület
5. napirend: nem tárgyalta a képviselő testület
7. napirend
Laknerné Léber Katalin ismertette a pénzbeli és természetben nyújtott
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló rendeletet, melyet a képviselők
előzetesen írásban is megkaptak.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének
3/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete
Pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról
szóló
6/2011. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8. napirend
8/1.
Láng Zsanett körjegyző ismertette a Német Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmét, melyben kérik, hogy a nemzetiségi önkormányzat használhassa Márkó
címerét.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzata Képviselő testületének
19/2012.(II.14.) számú Határozata
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt,
engedélyezi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó címerét
használja.
Felelős: körjegyző
8/2.
Láng Zsanett körjegyző ismertette a Márkói csárda kérelmét, mely szerint a
nyersanyagárak drasztikus emelkedése miatt március 1-től az óvodai
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közétkeztetés díját nettó 512 Ft-ról, a szociálisan rászorulók étkeztetési díját
nettó 520 Ft-ról 6%-kal szeretnék emelni.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Márkó Község Önkormányzata Képviselő testületének
20/2012.(II.14.) számú Határozata
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, elfogadja,
hogy a szociálisan rászorulók étkeztetési díját a szolgáltató a nettó 520 Ftról 6%-kal emelje a nyersanyagárak emelkedése miatt.
Az óvodai étkeztetés díja azonban a Márkói Csárda és Márkó Község
Önkormányzata között létrejött szerződés szerint csak nevelési évtől
változtatható. Az árváltoztatáshoz újabb kérelem benyújtása szükséges a
Csárda részéről.
Felelős: polgármester
Az ülésen több napirend nem merült fel, a képviselő testület az ülést bezárta.
kmf.

Hartmann Antal
polgármester

Láng Zsanett
körjegyző
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