MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5.
E-mail: onkormanyzat@marko.hu
Szám: 163-

/2012.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén 2012. november 20-án
(kedd) 17 órai kezdettel a Hivatal épületében.
Jelen vannak:
Márkó Község Önkormányzata
Léber György
Szalai Szabolcs
Migray Emőd
Lichtenstein Györgyné
Polányiné Lénárt Katalin
Söveg Zoltán
Láng Zsanett

Alpolgármester
Alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Körjegyző

Az alpolgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Napirend:
1. Az Önkormányzat költségvetési koncepciója
Előadó: Csóka Imréné pénzügyi előadó
2. Az Önkormányzat III. negyedéves beszámolója
Előadó: Csóka Imréné pénzügyi előadó
3. Árajánlat kiválasztása a víziközmű vagyonértékelésre
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Előadó: Láng Zsanett körjegyző
4. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
5. Közterület foglalási díjak módosítása
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
6. Kommunális adó rendelet módosítása
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
7. A régi óvoda értékesítésére benyújtott pályázatok
Előadó: Hartmann Antal polgármester
8. Az óvoda kérelme
Előadó: Hartmann Antal polgármester
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása megszűnése
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
10. Balaton Volán állásfoglalás kérése
Előadó: Hartmann Antal polgármester
11. NAPÁVA Szociális Gondozó Kft-vel az együttműködés
meghosszabbítása
Előadó: Láng Zsanett körjegyző
12. Egyebek
13. Segélyek

Láng Zsanett körjegyző tájékoztatta a képviselő testületet, arról, hogy a
polgármester Úr betegség miatt nem tud az ülésen részt venni.
Léber György alpolgármester megállapította, hogy az ülésen hat képviselő jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
1. napirend
Csóka Imréné pénzügyi főelőadó ismertette a 2012. évi költségvetés
módosítását.
Söveg Zoltán képviselő a sajátos működési bevételekről kérdezett.
Csóka Imréné elmondta, hogy az iparűzési adót csak módjával lehetett tervezni.
Lichtenstein György képviselő megkérdezte, hogy a decemberi előleg
befizetések után kellett-e nagyobb összeget visszafizetni?
Csóka Imréné tájékoztatta a képviselőket, hogy visszafizetésre nem került sor.
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Szalai Szabolcs képviselő megkérdezte, hogy ebben az évben volt-e már
költségvetés módosítás.
Csóka Imréné válaszolt, hogy természetesen volt, legutóbb a félévi módosítás.
Söveg Zoltán megkérdezte, hogy a jövő évben várható 35 milló Ft. bevétel
csökkenés hogyan pótolható?
Csóka Imréné elmondta, hogy lesznek olyan feladatok, melyek elkerülnek az
önkormányzattól.
Láng Zsanett körjegyző helyesbített, és elmondta, hogy a feladatok amelyek
elkerülnek, a költségvetési bevétel csökkenést nem fogják pótolni. Az elkerülő
ügyek száma éves szinten nem éri el a 40 ügyiratot, és ezek nem is
önkormányzati feladatok, hanem államigazgatási feladatok.
Szalai Szabolcs képviselő a falunap költségeiről kérdezett. A képviselő testület
ezt áttekintette.
A képviselő testület kérte a pénzügyi előadót, hogy az óvoda építésének
költségeiről és a jelenlegi anyagi helyzetről készítsen kimutatást.
A képviselő testület áttekintette a költségvetés módosítását és 6 igen szavazattal
az alábbi rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő testületének
10/2012. (XI.21.) önkormányzati rendelete
a 9/2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
a 2012. évi költségvetésről
A képviselő testület áttekintette a költségvetés III. negyedéves beszámolóját és 6
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 79/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a 2012. III. negyedéves beszámolót.
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Felelős: polgármester
A képviselő testület áttekintette a költségvetés koncepcióját és 6 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 80/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a 2013. évi költségvetési koncepciót.
Felelős: polgármester
2. napirend
Láng Zsanett körjegyző ismertette a víziközmű vagyon értékelésére adott
árajánlatokat.
VIKÖV Kft.
1.920.680,- Ft-+ÁFA
BLD Kft.
2.210.000,- Ft.+ÁFA
WEST Érték Kft. 2.470.000,- Ft.+ÁFA
A képviselő testület az árajánlatokat áttekintette és 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 81/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a
víziközmű vagyon értékelésével megbízza a VIKÖV Kft.-t. A képviselő
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
3. napirend
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Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy a szociális ellátásokról szóló rendeletből
az ápolási díj megszüntetésére küldött előterjesztést a képviselő testületnek. Ez a
módosítás nem érinti a normatív ápolási díjat. A képviselő testület úgy
vélekedett, hogy sokan kihasználják a méltányossági ápolási díjat, olyanok is
akik valóban nem is ápolják a beteg hozzátartozót.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2012.(XI.21.) önkormányzati rendelete
a 3/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelettel módosított a Pénzbeli és
természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló
6/2011. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend
A képviselő testület áttekintette a közterület foglalási díjakat és 6 igen
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2012.(XI.21.) önkormányzati rendelete
a 6/2012. (V.11.) önkormányzati rendelettel módosított
a közterületek használatáról szóló
9/2011.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. napirend
Láng Zsanett körjegyző ismertette a kommunális adóról szóló rendeletet. A
képviselő testület áttekintette a rendeletet a kommunális adó emelésének
lehetőségét és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról
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6. napirend
Láng Zsanett körjegyző a meghirdetett óvoda értékesítésére benyújtott
pályázatokat egyenként felbontotta és ismertette.
Az árajánlatok:
Lémann Ferenc árajánlata: 12 600 000,- Ft.
Albert Szilvia és Palvek Attila 12 500 000,- Ft.
IND.E Kft. 20 000 000,- Ft.
A képviselő testület az árajánlatokat áttekintette és 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 82/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a régi
óvoda épületét - mely természetben Márkó, Padányi B. M. tér 5. szám alatt
található - bruttó 20 000 000,- Ft. vételáron értékesíti az IND.E Kft. részére,
mivel a benyújtott pályázatok közül összességében az IND.E Kft. adta
legkedvezőbb vételi ajánlatot. A képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Polgármester
8. napirend
Láng Zsanett körjegyző ismertette az óvodavezető kérését.
A gyermeklétszám növekedése miatt 2 db 6 személyes öltözőszekrényre, 2 db
asztalra, 10 db székre, 5 db ágyra lenne szükség. Ennek összköltsége 339.950 Ft.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 83/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
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Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy az
óvodában bútorok vásárlására 340 000,- Ft-ot biztosít a költségvetés
terhére.
Felelős: polgármester és óvodavezető
9. napirend
Láng Zsanett körjegyző az alábbiakról tájékoztatta a képviselő testületet:
A kistérség munkaszervezete 2012. december 31-el megszűnik. Ez azt jelenti,
hogy az ott dolgozókat végkielégítés illeti meg. Ennek fedezete egyrészt
létszámcsökkentésre vonatkozó pályázat, másrészt a vagyon értékesítése.
Továbbiakban azért nincs lehetőség őket foglalkoztatni, mert ennek nincs meg a
költségvetési támogatása január –től.
A kistérség mint társulás a törvény szerint 2013. június végéig még működik a
munkaszervezet feladatát a gesztor önkormányzat Veszprém veszi át.
Feladatok:
Belső ellenőrzés. Erre ezidáig sem volt támogatás, a kistérség saját
költségvetéséből gazdálkodta ki. Most Veszprém fogja ellátni a feladatot, de
ezért hozzájárulást fog kérni az önkormányzatoktól. A feladat ellátása kötelező.
Mozgókönyvtári szolgáltatás. A megyei könyvtár közvetlenül köt majd
szerződést az önkormányzatokkal. Azt még nem tudni, hogy ennek alapján
milyen összegű támogatást kapunk. Előző években 800 ezer Ft. volt. Ezt
dokumentum beszerzésre, könyvtári informatikai fejlesztésre és a könyvtáros
bérére kellett fordítani.
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás. Ezt az Egyesített Szociális Intézmény
látja el továbbra is. A szoc. étkezésből Királyszentistván ki akar válni, más
intézményhez csatlakozik, ezért az alapító okiratot módosítani kell. A lehívható
normatívákról még nincs információ.
Herend Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ebben társulásban 8 település vesz részt. A kistérségen keresztül az elmúlt
évben a Szolgálat működésére 4,8 millió Ft.-ot lehetett lehívni. Nem tudni, hogy
a társulás igényelheti-e majd a valamilyen formában a kiegészítő normatívát.
Összefoglalva annyit látunk, hogy a kötelező feladatok megmaradnak, de a
lehívható normatívákat még a törvények nem rendezték. Várjuk, hogy ezek a
jogszabályok megjelenjenek.
Láng Zsanett körjegyző ismertette a VKTT által megküldött határozati
javaslatokat.
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A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 84/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január 2.
napjától hatályos 95. § (4) bekezdésére hivatkozással – melynek értelmében
„a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás
székhelyének polgármesteri hivatala látja el” – kinyilvánítja azon szándékát,
illetve elhatározza, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátása tárgyában
külön megállapodás megkötésére nem kerül sor, azaz a munkaszervezeti
feladatokat a Mötv. szerinti eltérő megállapodás hiányában a Társulás
székhelyének polgármesteri hivatala, vagyis Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala látja majd el.
Felelős: polgármester
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 85/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
megszüntető okiratát.
Felelős: polgármester
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 86/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
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Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete
vezetőjének és gazdasági vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyának
felmentéssel történő megszüntetését, illetve magasabb vezetői megbízásuk
visszavonását.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 87/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy
elfogadja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása 2012. szeptember 13-i módosítását.
Felelős: polgármester
10. napirend
Láng Zsanett körjegyző ismertette a Balaton Volán Zrt. levelét melyben
állásfoglalást kérnek. A Veszprémből munkanapokon 17 óra 45 perckor induló
Veszprém-Márkó-Csebánya útvonalon közlekedő járatot 20 perccel később
indítanák.
Ezzel a képviselő testület egyetértett, és kérte a körjegyzőt, hogy a Balaton
Volán Zrt-t. tájékoztassa az egyetértésről.
11. napirend
Láng Zsanett körjegyző tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a
NAPÁVA Kft. továbbra is ellátná a településen a házi segítségnyújtást. Két
helyi lakost foglalkoztatnak akik az ebédet hordják az időseknek.
Szalai Szabolcs képviselő megkérdezte, hogy látnak-e el más feladatot is.
Léber György alpolgármester elmondta, hogy segítenek fát behordani,
bevásárolni, takarítani, gyógyszert beszerezni.
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A képviselő testület azon az állásponton volt, hogy amennyiben pénzben
hozzájárulást a NAPÁVA Kft. nem kér, úgy a megállapodást alá lehet írni.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 88/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt,
megállapodást köt a 2013. évre a házi segítségnyújtás ellátására a NAPÁVA
Kft.-vel. NAPÁVA Kft. működéséhez azonban anyagi támogatást nem tud
nyújtani. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12. napirend
Láng Zsanett körjegyző ismertette a Kormányhivatal levelét, melyben az iskolák
körzetesítéséről tájékoztatja az önkormányzatokat.
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 89/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, elfogadja a
Veszprém Megyei Kormányhivatal által meghatározott iskolai felvételi
körzetet.
A településen lakóhellyel tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 4 fő
Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola
Veszprém 1 fő
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola
Veszprém 1 fő
Herendi Általános Iskola és Zeneiskola 1 fő
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Gárdonyi Géza Általános Iskola
Fadd 1 fő

Támogatási kérelem
Láng Zsanett körjegyző ismertette a Csontvelő Transzplantáció Alapítvány
kérelmét.
A képviselő testület azon az állásponton volt, hogy a jelenlegi anyagi
bizonytalanságban nem tud támogatást nyújtani.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 90/2012. (XI.20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a
jelenlegi anyagi helyzetben nem áll módjában támogatást nyújtani a
Csontvelő-transzplantáció Alapítvány részére.
Felelős: Határozat közléséért körjegyző
Egyebek
Polányiné Lénárt Katalin képviselő jelezte, hogy a könyvtárban hideg van, és
hideg azokban a helyiségekben melyek a civil szervezetek számára
rendelkezésre állnak. Célszerű lenne a plafon szigetelése.
Kérdés merült fel, hogy miért kell az óvoda belső falát szigetelni, amely a civil
szervezetek folyosóját választja le.
Láng Zsanett körjegyző tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy ebben a
kérdésben polgármester urat kell megkeresni.
Az ülésen több napirend nem volt az alpolgármester az ülést 19 óra 10 perckor
bezárta.
kmf.
Léber György
alpolgármester

Láng Zsanett
körjegyző
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