MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5.
E-mail: onkormanyzat@marko.hu
Szám: 17 -3/2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén 2013. március 12-én (kedd)
14 órai kezdettel a Hivatal épületében.
Jelen vannak:
Márkó Község Önkormányzata
Hartmann Antal
Léber György
Lichtenstein Györgyné
Migray Emőd
Polányiné Lénárt Katalin
Szalai Szabolcs
Láng Zsanett

Polgármester
Alpolgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Alpolgármester
jegyző

Távol lévő képviselő: Söveg Zoltán
A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Napirendek:
1. Rendőrkapitány kinevezéséről tájékoztatás
Előadó: Láng Zsanett jegyző
2. Tájékoztatás a napelemes pályázatról
Előadó: Láng Zsanett jegyző
3. Hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
6/2010. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Láng Zsanett jegyző
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4. Menetrend változás a Balaton Volán Zrt.-nél
Előadó: Láng Zsanett jegyző
5. Javaslat HÉSZ módosításra
Előadó: Hartmann Antal polgármester
6. A 3/2013. (II.12.) határozat visszavonása
Előadó: Hartmann Antal polgármester
7. Vegyes ügyek
Előadó: Hartmann Antal polgármester
8. Érdekeltségnövelő pályázat közművelődési színtérre
Előadó: Polányiné Lénárt Katalin képviselő, Láng Zsanett jegyző
9. Civil szervezetek támogatása
Előadó: Hartmann Antal polgármester
10. Zárt ülés: segélyek
1. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette a Rendőrkapitányság levelét dr. Ipsits Csaba r.
alezredes kinevezéséről.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 11/2013. (III.12.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV törvény 8.§ (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve
nyilatkozik, hogy Dr. Ipsits Csaba r. alezredes úr kinevezésével egyetért.
Felelős: polgármester
2. napirend
Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a napelemes
pályázatot nem lehetett benyújtani, mert az utolsó három év fogyasztásának
átlaga alapján nem lehet a pályázatnak megfelelő méretű rendszert kiépíteni.
A jegyző asszony felolvasta a pályázatíró által írt levelet.
3. napirend
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Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy a
hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos rendelet díjtételre vonatkozó
részét hatályon kívül kell helyezni.
A képviselő testület a rendeletet áttekintette és 6 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(III.13.) önkormányzati rendelete
a 11/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelettel módosított
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról
szóló
6/2010. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette a Balaton Volán levelét a menetrend
változásokról.
Wágenhoffer Kornélia elmondta, hogy a lakossági igényekhez igazította a
Balaton Volán a menetrendet. Így már az is be tud utazni Veszprémbe, aki
vasárnap dolgozik.
A képviselő testület egyetértett a menetrend változással.
5. napirend
Hartmann Antal polgármester ismertette a Helyi Építési Szabályzat
módosításának szükségességét. A képviselő testület a módosítással kapcsolatos
javaslatot megtekintette térképen is.
A polgármester elmondta, hogy az iparterületen az egyik vállalkozó kérte, a
véderdősáv szűkítését, hogy további beruházásokra lehetősége legyen. A
véderdősáv helyett zajvédő falat építene.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 12/2013. (III.12.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete a HÉSZ módosítására az
alábbiak szerint bízza meg a Planteus Kft.-t.
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1. Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a
669 hrsz-ú közút végén tervezett forduló, a 2006-ban 6/2006.(VII.4.)
számú rendelettel elfogadott módon kerüljön ábrázolásra.
2. Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 8.
sz. főutat észak felől határoló véderdősáv 026/282 hrsz melletti
szakaszát megszünteti, a megfelelő zajvédelem biztosításával,
valamint a 026/282 hrsz-ú területen az egy épülettömegben
elhelyezhető épület nagyságát nem kívánja korlátozni. Az ehhez
szükséges rendezési terv módosítás költségeit a kérelmező viseli.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. napirend
Hartmann Antal polgármester javasolta a képviselő testületnek, hogy a 3/2013.
(II.12.) határozatát vonja vissza. Ebben a határozatban arról döntött a képviselő
testület, hogy Horváth Jenőt bízzuk meg a honlap szerkesztésével.
Jelenleg a Domeinteam Kft. látja el ezt a feladatot amellett, hogy a levelező
rendszernek is a rendszergazdája.
Így azonban nem célszerű változtatni, mert egy kézben van.
Wágenhoffer Kornélia elmondta, hogy nem az a baj, hogy a Domeinteam Kft.
nem rakja fel a honlapra a szükséges információkat, hanem az, hogy kevés
információ jut el hozzájuk a hivatalból.
Láng Zsanett jegyző egyetértett ezzel és ígéretet tett arra, hogy a honlapra
jobban oda fog figyelni a hivatal.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 13/2013. (III.12.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy
visszavonja a 3/2013. (II.12.) határozatát, és a honlap szerkesztését
továbbra is a Domeinteam Kft-re bízza.
Felelős: polgármester
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7. napirend
Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy az
óvoda épület előtt a trafó mellett a földmunkák megkezdésekor tapasztalták,
hogy a nagyfeszültségű földkábel az előírásoktól eltérően 70 cm helyett 30 cmre lett elhelyezve a föld alatt.
A hivatalban nem sikerült kideríteni, hogy ki helyezte el a földkábelt és mikor.
A munkálatok során csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt baleset.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy az E-On Áramszolgáltató Zrt.-t kihívták, de
mivel az önkormányzat ingatlanán belül van, így az önkormányzatnak kell
gondoskodni a vezeték megfelelő elhelyezéséről és gondoskodni arról, hogy ne
legyen baleset.
A jegyző asszony elmondta, hogy a területet szalaggal körbekerítették és
figyelmeztetést írtak ki a balesetveszélyről.
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy az utánfutó igen rossz állapotban
van, 18 éves már a műszaki vizsgán nem fog átmenni ezért vásárolni kell egy
újat Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a jelenlegi óvoda épületében
a régi kazánokat értékesíteni kellene és a régebbi bojlereket pedig oda kellene
adni rászorulóknak, mert ezek helyett már újat vásárolt az önkormányzat.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 14/2013. (III.12.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy megbízza
a polgármestert utánfutó vásárlásával.
Továbbá megbízza a polgármester, hogy a jelenlegi óvoda épületében lévő
régi kazánokat értékesítse. A bojlereket rászoruló családoknak adja az
önkormányzat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 30.
Hartmann Antal polgármester elmondta, sajnálja, hogy a Márkói Tükörben
tévesen jelent meg az Épszolg Kft. működésével kapcsolatos cikk. Még
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márciusban nem fogja az üzemeltetést átvenni a Bakonykarszt Zrt., mert az
Energiahivatal még nem fogadta el a megállapodást. A helyesbítést a
polgármester megtette.
Lichtenstein Györgyné elmondta, hogy jobban oda kellene figyelni a kimenő
újság tartalmára.
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy beszélt a Verga vezetőjével
Tengerdi úrral, aki tájékoztatta arról, hogy a márkóiak 7500,- Ft. +ÁFA
összegért vásárolhatnak fát családonként, ha azt össze is gyűjtik. 4-6 cm
átmérőig lehet fát gyűjteni az erdő erre kijelölt részén.
Lichtenstein Györgyné kérte a képviselő testületet, hogy az óvoda elé helyezzen
ki forgalmat lassító táblát.
Hartmann Antal polgármester ígéretet tett arra, hogy fekvőrendőrt helyeztet el.
Lichtenstein Györgyné továbbá jelezte, ha nagyobb szél fúj, akkor néhány
utcában elmegy a közvilágítás. Kérte a jegyzőt, hogy a hivatal tegyen írásban
bejelentést.
8. napirend
Polányiné Lénárt Katalin elmondta, hogy a 4/2004 (II.20.) NKÖM rendelet
szerint az önkormányzatnak lehetősége nyílik pályázni közösségi színtér
esetében a technikai, műszaki eszközállományra, berendezési tárgyakra. Az
elmúlt évben az állam erre 40-50%-ot adott. Nem biztos, hogy most is ennyit ad,
de érdemes lenne pályázni.
Ehhez a rendelet meghatározza, hogy milyen mellékletek szükségesek.
Ezek az alábbiak:
- a támogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló
önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolata;
- a helyi önkormányzat közművelődési rendelete;
- a közművelődési intézmény, közösségi színtér fenntartását, működtetését
igazoló dokumentumok hitelesített másolata (pl. intézményalapító okirat,
közművelődési megállapodás, közösségi színtért kijelölő önkormányzati
határozat, közművelődési intézmény, közösségi színtér működésének
támogatásáról szóló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezete);
- a közművelődési intézmény alapítása, a közösségi színtér kijelölése idejének
hiteles, igazoló dokumentuma, ha a támogatási igénylés a 10%-os keretre
irányul.
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Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy közművelődési rendelete van az
önkormányzatnak és a költségvetésből az önrész a beruházásokon belül az egyéb
előirányzatok között rendelkezésre áll.
Polányiné Lénárt Katalin részletes költségvetést mutatott be a képviselő
testületnek.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a támogatás igényléséhez közösségi színtér
kijelölésére is szükség van.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 15/2013. (III.12.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy közösségi
színtérnek kijelöli a 8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5. szám alatt
található közösségi termet.
Felelős: polgármester
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 16/2013. (III.12.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy
támogatási igényt nyújt be a 4/2004 (II.20) NKÖM rendelet szerint a
közösségi színtér esetében a technikai, műszaki eszközállománynak,
berendezési tárgyinak gyarapítására.
Felelős: polgármester
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A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 17/2013. (III.12.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy Márkó
Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a beruházásokon belül az
egyéb előirányzatok között 1,624 millió Ft. szerepel, mely tartalmazza a
4/2004 (II.20) NKÖM rendelet szerint a közösségi színtér esetében a
technikai,
műszaki
eszközállománynak,
berendezési
tárgyinak
gyarapítására szolgáló 500 000,- Ft. önerőt.
Felelős: polgármester

9. napirend
A képviselő testület a költségvetésben rendelkezésre álló 2 millió forintot
rendezvényre és civil szervezet támogatására fordítja és erről hosszas
gondolkodás után döntött.
Szalai Szabolcs javasolta, hogy az önkormányzat fordítson összeget a
Nyugdíjasok Világnapjára.
Láng Zsanett jegyző felolvasta a civil szervezetek 2013-as programtervezetét, és
az előző évről szóló beszámolókat.
Wágenhoffer Kornélia jelezte, hogy a jövő évre valamilyen szempontokat
kellene kialakítani, amely alapján a támogatások odaítélése történik.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 18/2013. (III.12.)
HATÁROZATA
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Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az Idősek
Világnapjára a 2013. évben 420 ezer Ft-ot fordít.
A képviselő testület a 2013-as évben a
Blinker Horgászegyesületet 70 000,- Ft.-tal,
a Márkói Németek és Magyarok Baráti Körét 100 000,- Ft-tal,
a Márkói Cserdülő Kulturális Egyesületet 300 000,- Ft.-tal,
a Márkófolt Varrókör Egyesület 100 000,- Ft-tal,
a Nyugdíjas Klubot 250 000,- Ft-tal,
a Márkói SE-t 210 000,- Ft-tal,
a Steixner István Német Nemzetiségi Énekkart 250 000,- Ft-tal,
a Kamara TehátRum társulatot 120 000,- Ft-tal támogatja.
180 000,- Ft. összeg felhasználásáról a képviselő testület a későbbiekben
rendelkezik.
Felelős: polgármester
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy saját fizetéséből ebben az évben
500 000,- Ft-ot ajánl fel az óvoda továbbépítésére, fejlesztésére.
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 16 óra 30
perckor bezárta.
kmf.

Hartmann Antal
polgármester

Láng Zsanett
jegyző
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