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MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
              KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. 

 
E-mail: onkormanyzat@marko.hu 

 
Szám: 163-    /2012.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

6  
Készült: Márkó Község Önkormányzatának és Bánd Község 
Önkormányzatának közös képviselő-testületi ülésén 2012. április. 24-én (kedd) 
17 órai kezdettel a Hivatal épületében. 
 
Jelen vannak: 
 
 
Márkó Község Önkormányzata 
 
Hartmann Antal  polgármester  
Migray Emőd képviselő  
Polányiné Lénárt Katalin képviselő  
Láng Zsanett körjegyző  
Lichtenstein Györgyné      képviselő 
 
Távol lévő képviselő: Léber György, Szalai Szabolcs 
 
Bánd Község Önkormányzata 
 
 
Schindler László      polgármester 
Pichner György     alpolgármester 
Lencz Tibor     képviselő 
Lauer Róbert     képviselő 
 
 
Távol lévő képviselő: Steigervald Zsolt 
 
Meghívott: Csóka Imréné pénzügyi előadó, Vilman Irén pénzügyi előadó, Virág 
Erika pénzügyi előadó 
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Hartmann Antal polgármester megállapította, hogy 5 képviselő jelen van, a 
képviselő testület határozatképes.  
 
Schindler László polgármester megállapította, hogy 4 képviselő jelen van, a 
képviselő testület határozatképes.  
 
 
Napirendek:  
 
 

1.  A Herendi Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2011. évi 
költségvetési beszámolója 
Meghívott: Vajai László polgármester, Dr. Jáger György jegyző, Szabó 
Kinga pénzügyi vezető 
2.  A körjegyzőség 2011. IV. negyedéves költségvetése módosítása és a 

2011. évi költségvetési beszámoló 
Előadó: Láng Zsanett körjegyző, Virág Erika előadó, Csóka Imréné előadó 
3. Hárskút Község csatlakozási kérelme a Körjegyzőséghez 
Előadó: Láng Zsanett körjegyző 
4. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 
Előadó: Láng Zsanett körjegyző 
5. Központi Ügyelet kórházi telephelyen történő működtetése 
Előadó: Láng Zsanett körjegyző 
 

Márkói testületi ülés napirendjei: 
 

1. Az Önkormányzat 2011. IV. negyedévi költségvetésének módosítása, és a 
2011. évi költségvetési beszámoló 
Előadó: Hartmann Antal polgármester, Csóka Imréné pénzügyi előadó 
2. Az előző testületi ülés óta történtek 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
3.Egyebek 
4. Zárt ülés: segélyek 
 
 
 
Hartmann Antal polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. 
Tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a Herendi Önkormányzat részéről 
nem tudnak részt venni, az ülésen, mert pénzügyi bizottsági ülésük van. 
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1. napirend 
 
 
A képviselő testület áttekintette az iskola költségvetési beszámolóját. 
Schindler László polgármester elmondta, hogy az előző évi 190 milliós 
kiadásba 66 millió Ft-ot tett bele az önkormányzat. Pozitív, hogy 15-20 
millió Ft. értékben nyertek pályázatokat. 
Azt viszont nem tudjuk, hogy mennyi összeget lehetett megtakarítani azzal, 
hogy az egyik épületet bezárták. 
 
Márkó Község Önkormányzata képviselő testülete 5 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 34/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a Herendi Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 
2011. évi költségvetési beszámolóját.  
 
Felelős: polgármester 
 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Bánd Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 24/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Herendi Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2011. évi 
költségvetési beszámolóját.  
 
Felelős: polgármester 
 
2. napirend 
 
Láng Zsanett körjegyző felkérte Virág Erika pénzügyi előadót, hogy 
ismertesse a körjegyzőség 2011. évi költségvetése beszámolóját. 
 
Virág Erika az alábbiakat mondta el:  
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-Működési célú bevétel (módosított előirányzata 1.246 e Ft), teljesítés 1.246 e 
Ft, teljesítés mértéke 100%. 
Működési bevételek: 

 Műk. célú támog. ért.bev. (KSH népszámlálás) 781 e Ft 
 Áll.házt.belülre tov.számlázott belf.szolg.  452 e Ft 
 Műk. célú tám. ért. bev. helyi önk.tól 
    (elektori választás)     13 e Ft. 
 

- Működési célú támogatás (módosított előirányzata nem változott az eredeti 
előirányzathoz viszonyítva, 34.771 e Ft), a teljesítés 34.370 e Ft, mértéke: 
98,85%. 
 
A teljesítés részletezése: 
Állami támogatás:      5.118 e Ft 
Márkó és Bánd Község támogatása: 29.252 e Ft 
Összesen átadott pénzeszköz  34.370 e Ft 
 
A két község által átadott összeg megosztása lakosság szám arányában: 
Márkó  2011 évi lakosság száma: 1208 fő
 arányszám:63,4787% 
Bánd  2011 évi lakosság száma:    695 fő
 arányszám:36,5213% 
Összesen       1903 fő    100,0000% 
 
Kiadások: 
- Működési kiadások összesen: 
 (Eredeti előirányzat:  34.771 e Ft, módosított előirányzat:
 36.017 e Ft,) 
 Teljesítés:   35.536 e Ft. 
 Teljesítés mértéke: 98,66%. 
 
Kiadások részletezése: 
- Személyi juttatás módosított előirányzata 25.094 e Ft, az eredeti előirányzat 
23.562 e Ft volt. A teljesítés 24.788.e Ft, mértéke 98,78%. 
- Járulékok módosított előirányzata 5.719 e Ft, az eredeti előirányzat 5.636 e Ft 
volt, a teljesítés 5.718 e Ft. Mértéke: 99,98 %.  
- Dologi kiadások  

az eredeti előirányzat 5.573 e Ft, módosított előirányzata 5.204 e Ft.  
(Dologi kiadás áfával  4749 e Ft, egyéb folyó kiadás    455 e Ft.) 

A teljesítés 5.030 e Ft, mértéke 96,66%.  
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A módosított előirányzat csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva, a 
módosított előirányzat 96,66%-ban teljesült. Az alulteljesítés a takarékos 
gazdálkodás eredményét mutatja. 
 

Dologi kiadások teljesülésének részletezése: 
 Készletbeszerzés (pl:irodaszer, könyv, Cd, anyagbeszerzés)  913 e Ft 
 Egyéb dologi (pl: közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartás) 2946 e Ft 
 Dologi kiadások áfája         717 e Ft 
  

Egyéb folyó kiadás (pl:díjak, egyéb befizetések)    454 e Ft 
      Összesen:  5030 e Ft 

 
 
A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 80 e Ft költségvetési többlet. 
   Bevételek teljesítése:  35.616 e Ft 
   Kiadások teljesítése:  35.536 e Ft 
 
 
A képviselő testületek részéről észrevétel nem volt. 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 35/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolóját.  
 
Felelős: polgármester 
 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 
 
 
 
 



 6

Bánd Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 25/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámolóját.  
 
Felelős: polgármester 
 

 
3. napirend 

 
 
Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy a 2000 fő alatti településeken, 
körjegyzőségeken a járások kialakítása után nem lehet hivatalt működtetni. 
Körjegyzőségünkhöz csatlakozna Hárskút, így a három település lakosságszáma 
elérné a 2500 főt. Hárskút Község Önkormányzata megküldte határozatát, 
melyben kérte, hogy a körjegyzőséghez való csatlakozást 2013. január 1-től.  
 
Lichtenstein Györgyné megkérdezte, tudjuk-e mennyi Hárskút bevétele, milyen 
létszámmal számolhatunk? 
 
Söveg Zoltán megkérdezte, hogy milyen költséget jelent ez a meglévő 
körjegyzőségnek, ugyanis nem szeretné, ha a csatlakozásuk a településeknek 
többletköltséggel járna.  
 
Schindler László polgármester elmondta, hogy a részleteket majd akkor tudjuk 
meg, ha ismerjük, milyen feladatok kerülnek a járásra, hány fő köztisztviselő 
maradhat a településen. 
 
Vilman Irén pénzügyi előadó elmondta, hogy a harmadik település 
csatlakozásával nagyobb lesz az állami támogatás is.  
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete 4 igen szavazattal 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
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Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 36/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy 2013. 
január 1-től Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségéhez csatlakozni 
kívánó Hárskút Községet a Körjegyzőségbe fogadja. A képviselő testület 
felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a csatlakozással 
kapcsolatos tárgyalások, előkészítő munkák lefolytatására.  
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Bánd Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 26/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy 2013. 
január 1-től Márkó és Bánd Községek Körjegyzőségéhez csatlakozni kívánó 
Hárskút Községet a Körjegyzőségbe fogadja. A képviselő testület 
felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a csatlakozással kapcsolatos 
tárgyalások, előkészítő munkák lefolytatására.  
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
 
4. napirend 
 
 
Láng Zsanett körjegyző megkérdezte a képviselő testületet, hogy az 
előzetesen megküldött gyermekjóléti beszámolóval kapcsolatban van-e 
kérdésük.  
A képviselő testületek nem tettek fel kérdést, mivel jól összefoglalt 
beszámolót kaptak.  
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
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Márkó Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 37/2012. (IV.24.)  
HATÁROZATA 

 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 
Herend Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
 
 
Bánd Község Önkormányzata képviselő testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Bánd Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 27/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Herend 
Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, körjegyző 
 
 
5. napirend 
 
 
Láng Zsanett körjegyző ismertette Veszprém Megyei Jogú Város levelét, 
mely a Központi Ügyelet kórházi telephelyen történő működtetéséhez kér a 
képviselő testületektől hozzájárulást. 
 
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 38/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
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Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, egyetért 
azzal, hogy a kistérségi szinten alapellátási sürgősségi betegellátást 
nyújtó Központi Ügyelet kórházi telephelyen, közös mentőszolgálati 
diszpécser irányítással működjön. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Bánd Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 28/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, egyetért azzal, 
hogy a kistérségi szinten alapellátási sürgősségi betegellátást nyújtó 
Központi Ügyelet kórházi telephelyen, közös mentőszolgálati diszpécser 
irányítással működjön. 
 
Felelős: polgármester 
 
A közös képviselő testületi ülésen több napirend nem merült fel, Hartmann 
Antal polgármester az ülést 17 óra 50 perckor bezárta, és elköszönt Bánd 
Község képviselő testületétől.  
 
Az ülés Márkó Község Önkormányzata képviselő testületi ülésével 
folytatódott. 
 
 
1. Napirend 
 
Hartmann Antal polgármester megkérdezte a képviselő-testületet, van-e 
hozzászólásuk a 2011. évi IV. negyedéves költségvetés módosításához és a 
költségvetési beszámolóhoz.  
 
Lichtenstein Györgyné képviselő megkérdezte, hogy látva az előző év 
teljesülését nincs-e túltervezve az idei bevétel.  
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Csóka Imréné elmondta, hogy amikorra az iparűzési adóbevétel látszik, 
akkorra már a tervezés megtörtént. Ebben az évben viszont a bevételeket 
óvatosságból inkább alulterveztük.  
 
Lichtenstein Györgyné továbbá megkérdezte, hogy Bánd Község a 
körjegyzőség működtetésére, hogyan utalt az előző évben 460 e. Ft-tal 
többet? 
 
Csóka Imréné tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a körjegyzőség 
támogatása csökkent, de Bánd a korábbi támogatási összeget utalta egész 
évben, ebből származik a többlet. 
A fizetések nettósítva vannak. A körjegyzőségbe mindig annyit utal a Márkói 
Önkormányzat amennyi a működéshez szükséges. Bánd pedig az év elején 
kiszámolja mennyi a támogatás összege és azt utalják minden hónapban.  
 
Lichtenstein Györgyné megkérdezte mit tartalmaz az államháztartáson kívüli 
támogatás, illetve ebben szerepel-e a Bursa Hungarica támogatás. 
 
Csóka Imréné elmondta, hogy az államháztartáson kívüli támogatásba 
olyanok tartoznak mint alapítványnak utalt összeg, önkormányzati fogorvosi 
ügyelet hozzájárulás. A Bursa támogatás pedig az államháztartáson belüli 
támogatások között szerepel.  
 
Ezt követően az óvoda pályázati összegeket beszélték meg a képviselők. 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 

 
Márkó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
4/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete 

az 1/2011. (II.23 .) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Márkó község önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

5/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete 
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
2. napirend 
 
 
A második napirend keretében Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy 
az óvoda kialakításával kapcsolatban már több árajánlatot kértünk.  
A munkálatok májusban elkezdődnek. Rengeteg feladat és munka vár a 
mindenkire. Már most nagy szervezést igényel a megvalósításra való 
felkészülés és az előkészületek. 
Bártfai János tervező hamarosan megszerzi a tiszti főorvos bélyegzővel 
ellátott egyetértését a tervekhez. 
 
Ezzel összefüggésben 160 ezer Ft.+ÁFA előleget kért az eddig elvégzett 
munkákért. 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

 
Márkó Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének 39/2012. (IV.24.)  
HATÁROZATA 

 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az 
óvoda tervek elkészítéséért 160 000,- Ft.+ÁFA összeg előleget fizet 
Bártfai János tervezőnek.  
 
Felelős: polgármester 
 
Lichtenstein Györgyné felvetette, hogy az óvoda kialakításával kapcsolatban 
közmeghallgatást kellene tartani.  
 
Hartmann Antal polgármester ígértet tett arra, hogy amennyiben a tiszti 
főorvos az óvoda ilyen módon történő kialakítását engedélyezi, akkor 
közmeghallgatást tatunk, ahol tájékoztatni fogjuk a lakosságot.  
 
Migray Emőd képviselő elmondta, hogy sokan kérdezik mi lesz a jelenlegi 
óvoda épülettel. Valamikor ez lakóház lehetett, ha értékesítjük ismét lakóház 
lehet.  
 
Csóka Imréné kérte a képviselő testületet, hogy az óvoda alapító okiratának 
módosítását fogadja el a testület.  
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Az alapító okirat módosítására azért került sor, mert az intézménynek külön 
számlát kellett nyitni, melyet az adóhatóságnál NAV-nál be kellett jelenteni.  
Ezt a számlaszámot kellett az alapító okiratban feltüntetni.  
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 40/2012. (IV.24.)  

HATÁROZATA 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt elfogadja a 
Márkói Német Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának módosítását. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
A képviselő testület ezt követően megállapodott abban, hogy a civil 
szervezetek támogatásáról a következő héten dönt. 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 18 óra 20 
perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
Hartmann Antal       Láng Zsanett 
polgármester       körjegyző 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


