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Készült: Márkó Község Önkormányzata képviselő-testületi ülését, 2013. április 23-án, kedden, 17
órai kezdettel, Márkón, az Önkormányzati Hivatal Dísztermében.
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Migray Emőd

képviselő

Polányiné Lénárt Katalin képviselő
Söveg Zoltán

képviselő

Láng Zsanett jegyző
Távol lévő képviselő:

Léber György
Lichtenstein Györgyné

Meghívottak: Csóka Imréné pénzügyi előadó és Vilman Irén pénzügyi előadó
Hartmann Antal polgármester köszöntötte a résztvevőket, megállapította, hogy öt képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a képviselőknek az előzetesen
megküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat egyhangúan, öt igen szavazattal
elfogadta.
Napirend:
1. Napirend: Márkó Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója
előadó: Csóka Imréné pénzügyi előadó
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2. Napirend: A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolója
előadó: Csóka Imréné pénzügyi előadó és Vilman Irén pénzügyi előadó
3. Napirend: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
előadó: Láng Zsanett jegyző
4. Napirend: Az előző testületi ülés óta történtek és a további beruházások
előadó: Hartmann Antal polgármester

1. Napirend: Márkó Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolója
Hartmann Antal polgármester elmondja a képviselő-testületnek, hogy az előzetesen megkapott
anyagot áttekintette, részéről semmiféle hozzászólást és kiegészítést nem kíván tenni a 2012. évi
költségvetési beszámolóhoz. Véleménye szerint a pénzügyes kolléganők jó munkát végeztek, a
képviselő-testület pedig a nehézségek ellenére jól gazdálkodott az önkormányzat vagyonával.
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési beszámolót Csóka Imréné pénzügyi előadó
segítségével áttekintette.
Szalai Szabolcs képviselő az év közbeni módosításokkal kapcsolatban tette fel kérdését.
Csóka Imréné pénzügyi előadó válaszában elmondta az év közbeni módosítások szükségességének
okait.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés
módosítását fogadják el.
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2012. (II. 15.) számú rendelet
módosításáról
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
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2. Napirend: A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési beszámolója
Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi Márkó és Bánd Községek
Körjegyzőségével költségvetésével kapcsolatban határozatot kell hozniuk.
Csóka Imréné pénzügyi előadó és Vilman Irén pénzügyi előadó ismertette a körjegyzőség 2012. évi
költségvetésének módosítását és a költségvetés végrehajtását.
A képviselő-testületnek a körjegyzőség költségvetésével kapcsolatban kérdése, hozzászólása nem
volt, így Hartmann Antal polgármester szavazásra bocsátotta azt.
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013. (IV. 23.) számú határozata
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkó és Bánd
Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítását.
Felelős: jegyző
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013. (IV. 23.) számú határozata
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkó és Bánd
Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének végrehajtását.
Felelős: jegyző

3. Napirend: 2014. évi költségvetési koncepció
Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a 2014-es költségvetési
koncepciót a jelenleg hatályos jogszabály szerint a testületnek április 30-ig meg kell vitatnia és jóvá
kell hagynia. Ez nemcsak azért nehéz helyzet, mert jelenleg még nem látható előre hazánk
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gazdasági helyzetének alakulása, hanem azért is, mert még nem ismertek a központi költségvetés
2014-re vonatkozó tervezési szempontjai, elképzelései. Előnyét jelentheti az, hogy erősíti a hosszú
távú gondolkodás szükségességét. Az idei évtől feladataink ellátása teljesen új szemléletű
gondolkodást, új szerkezetű költségvetés felépítését kívánta meg. Az előbbiekben ismertetett
nehézségek miatt a koncepciót meghatározó alapelvek kerültek meghatározásra.
Vilman Irén pénzügyi előadó ismertette a 2014. évi költségvetési koncepciót meghatározó
alapelveket, melyek a következők:
1. A koncepció szervesen illeszkedjék az önkormányzat kötelező feladataihoz.
2. Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik, a stabilitási törvény előírása szerint hitel
felvétele nem tervezhető.
3. A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása, a
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező feladatok prioritását biztosítani kell.
Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete saját
bevételből megteremthető.
5. A saját bevételek növelése érdekében minden lehetőséget fel kell kutatni és mindent el kell
követni, hogy a helyi adóknál mutatkozó követelések a leghatékonyabban behajtásra kerüljenek.
6. A bevételek és kiadások felülvizsgálata, az új szervezeti struktúrához történő igazítása.
7. A saját bevételek növelésének és a kiadások minimalizálásának célja a leghatékonyabb
önkormányzati működés.
8. A feladatellátáshoz szükséges személyi juttatások biztosítása – a jövő évi bérpolitikai
intézkedések jelenleg még nem ismertek – dologi kiadások minimális szinten tartása.
9. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályokon alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani
kell.
10. Az előző évekről áthúzódó kötelezettségek teljesítése, követelések behajtása szükséges.
11. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni azok többéves kihatással járó
hatásait, a meglévő kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
12. Az önkormányzat nagy mértékű beruházás lebonyolítását 2014-ben nem tervezi, de ami 2013ban elkezdődött és a következő évre áthúzódik, azt meg kell valósítsa, ugyanis a kivitelezéshez
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pályázati hozzájárulást is igényelt.
13. A költségvetési törvény által biztosított támogatási jogcímek igénybevétele, ahhoz igazodó
szervezeti forma kialakítása.
14. Az önkormányzat és intézménye működése során a jogszabályi előírások betartása, az ágazati
törvények módosításából adódó változásokhoz való alkalmazkodás.
15. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, szükség esetén önrész biztosítása.
16. A normatív támogatások igénylésének, felhasználásának ütemterv szerinti. Rendszeres
ellenőrzése.
17. A költségvetésben a nem várt kiadások biztosíthatósága érdekében általános tartalékot kell
képezni.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a célkitűzések továbbra is az önkormányzati feladatok magas
színvonalon való ellátása, az önkormányzat és intézménye működőképességének, illetve
munkahelyeinek megtartása, és természetesen a takarékos gazdálkodás biztosítása.
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepciót megvitatta, további javaslatokkal nem
kívánta kiegészíteni, így Hartmann Antal polgármester szavazásra bocsátotta.
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (IV. 23.) számú határozata
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2014. évi
költségvetési koncepciót.
Felelős: polgármester

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013. (IV. 23.) számú határozata
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Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkói Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját.
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont: Az előző testületi ülés óta történtek és a további beruházások
Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az előző testületi ülés
óta a milyen fejlesztések, beruházások történtek. Beszerzésre került a traktor új pótkocsija,
megvétele könnyebbséget jelent a napi munkában, a tavaszi kátyúzási munkálatokban tudják nagy
hasznát venni. Az óvoda előtti parkoló térkövezése elkészült, jelenleg a gyalogos bejárat kialakítása
van folyamatban.
Polányiné Lénárt Katalin képviselő az óvoda, illetve a könyvtár elé szeretne egy padot.
Hartmann Antal polgármester jó ötletnek tartja a kérést, majd ígéretet tesz arra, hogy a munkáltatok
befejeztével két padot is ki fog helyeztetni az épület elé. Az épülettel kapcsolatban még elmondja a
képviselő-testületnek, hogy a szennyvízcsatorna bevezetésre került az épület jelenleg nem használt
részébe, illetve a csapadékelvezetés is megoldódott. A parkoló építés kezdetén talált elektromos
földkábel 20 cm mélyről, 70 cm-re lett áttelepítve, az előírásoknak megfelelően. A jó idő
beköszöntével kihelyezésre kerültek a télen elkészült hulladékgyűjtők. Furcsa formájuknak
gyakorlati haszna van, a szél nem tudja kikapni a szemetet belőlük.
Polányiné Lénárt Katalin képviselő ismertette a képviselő-testülettel a Költészet Napi Versmondó
Verseny tapasztalatait, egyben megköszönte a támogatást, amit polgármester és a képviselő-testület
nyújtott a sikeres megrendezésért. A helyszűke ellenére sikeres volt a rendezvény, képviselő
asszony reméli, hogy jövőre is hasonló, magas színvonalú versenyt tud rendezni a település.
Hartmann Antal polgármester Polányi Lénárt Katalin képviselő kérdésére elmondta, hogy a régi
óvoda eladása jelenleg függőben van. Egy vállalkozás érdeklődött, egyenlőre pályázatának
elbírálására vár, mindenképpen szeretné megvenni az épületet. Érdemes rá várni, hiszen ipart hozna
a településre, ami a későbbiekben bevételt jelentene a falunak.
Láng Zsanett jegyző elmondta a képviselő-testületnek, hogy az óvoda napelemes pályázata miért
nem került benyújtásra, egyben azt is, hogy a pályázati díjat a Goodwill Consulting visszautalta az
önkormányzat számlájára, az előzetes megállapodásnak megfelelően. Egyben ismertet egy új
lehetőséget, amivel szintén napelemes megvalósításra lehet pályázni.
A képviselő-testület jelenleg nem kíván élni ezzel a pályázati lehetőséggel, így egyhangúlag, 5 nem
6

szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (IV. 23.) számú határozata
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8/2013 (III.29.) BM
rendeletben foglalt pályázati lehetőséggel nem kíván élni és fejlesztési támogatási igényt nem
nyújt be napelemes rendszer kiépítésére.
Láng Zsanett jegyző napirenden kívül ismertetett egy új pályázati lehetőséget, az Idősbarát
Önkormányzat címre. A pályázat benyújtásának határideje június másodika. Ehhez Polányiné
Lénárt Katalin képviselő segítségét kérte.
Polányiné Lénárt Katalin képviselő és Láng Zsanett jegyző megbeszélték a pályázattal kapcsolatban
a további lehetőségeket.
Polányiné Lénárt Katalin képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a civil szervezetek
örvendetesen aktívak a településen, egyben javasolta, hogy a képviselő-testület által megszavazott
támogatásukról szóló értesítés jelenjen meg a Márkói Tükörben.
Szalai Szabolcs képviselő jelezte a képviselő-testületnek, hogy a „Ticz-telekkel” kapcsolatban sok
lakossági bejelentés érkezett hozzá. Az önkormányzattól megvásárolt telken elkészült a kerítés,
nincs átjárási lehetőség a Rózsafa és a Mesteri utca között.
Hartmann Antal polgármester ígéretet tett arra, hogy a szóban forgó problémának utána néz. Beszélt
arról, hogy ha lassan is, minden kiadást megfontolva, de véleménye szerint szépen alakul, fejlődik a
falu. A nagyobb problémák egyikét az iskola épülete jelenti. Beázik az épület, a tetőablakokat ki
kell venni, így a probléma megoldódna, de ez óriási költségekkel jár, ez most nem tervezhető.
Migray Emőd képviselő ismertette a képviselő-testülettel az iskola építésének kezdetét. Milyen
várakozásokkal indult a tervezés, illetve az építkezés is. Örömteli volt a település számára, hogy
újra működhet iskola Márkón. A kivitelezéskor derült ki, hogy a tervek nem minden szempontból
felelnek meg az elvárásoknak, elnagyoltak. Jelentősen előrehaladt már a kivitelezés, amikor az is
nyilvánvalóvá vált, hogy az épület nem fog iskolaként funkcionálni, hiszen nem lesz elegendő
gyermek, hogy megtöltse a tantermeket. Azok a szülők, akik máshová, Veszprémbe, Herendre
íratták a kicsiket, nem fogják áthozni ide őket. Így sajnos egy megoldatlan probléma maradt az
épület, mivel a pályázatok miatt más célra nem lehetett hasznosítani.
Polányiné Lénárt Katalin képviselő hozzáfűzi az elhangzottakhoz azt, hogy közösségi színtérként
kiválóan lehetne használni, ha sikerülne teljesen befejezni.
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Láng Zsanett jegyző ismertette a Belügyminisztérium kompenzációs lehetőségét, ami szintén
előrelépést jelenthetne a település életében.
A képviselő-testületi ülésen több kérdés nem merült fel, Hartmann Antal polgármester megköszönte
a részvételt, és az ülést 19 órakor bezárta.

kmf.

Hartmann Antal
polgármester

Láng Zsanett
jegyző
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