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Jegyzőkönyv
Készült Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. július 8-án, hétfőn, 17 órai
kezdettel, Márkón, az önkormányzat Dísztermében.
Jelen vannak:
Hartmann Antal

polgármester

Léber György

képviselő

Szalai Szabolcs

képviselő

Lichtenstein Györgyné

képviselő

Migray Emőd

képviselő

Polányiné Lénárt Katalin

képviselő

Söveg Zoltán

képviselő

Láng Zsanett

jegyző

Meghívott:
Fenyvesi Andrea a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda vezetője
Wágenhoffer Kornélia Márkói Német Nemzetiségi Önkormányzat
Léman Ferenc és Léman Zsolt a Márkói Csárda képviseletében
Dr. Sziebertné Egyed Gabriella dietetikus
Miklósi György rendőr-főhadnagy, alosztályvezető és Kaszás György rendőr-törzsőrmester, körzeti
megbízott Veszprémi Rendőrkapitányság
Hartmann Antal polgármester megállapította, hogy hét képviselő van jelen, az ülés határozatképes,
azt megnyitotta, majd felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a testületi ülésről hangfelvétel
készül.
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Szalai Szabolcs képviselő jelezte a képviselő-testületnek, hogy a napirendi pontok ismertetése és
elfogadása előtt sürgősségi indítványt szeretne benyújtani, miszerint a június 5-én elfogadott óvodai
étkeztető váltást szeretné újra napirendre tűzni és tárgyalni.
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy jogszabály előírás a szerint az ülést megelőzően 24
órával lehet sürgősségi indítványt előterjeszteni, de mivel kardinális kérdésről van szó, ezért
felvesszük a napirendek közé a második napirendi pont után.

Ezt követően Hartmann Antal polgármester ismertette a napirendi pontokat, a változtatással.
Napirend:
1. Napirend: Rendőrségi konzultációs fórum
Előadó: Veszprém Megyei Rendőrkapitányság részéről: Miklósi György rendőr-főhadnagy,
alosztályvezető és Kaszás György rendőr-törzsőrmester, körzeti megbízott
2. Napirend: Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Márkón
Előadó: Veszprém Megyei Rendőrkapitányság részéről: Miklósi-György rendőr főhadnagy,
alosztályvezető és Kaszás György rendőr-törzsőrmester, körzeti megbízott Veszprémi
Rendőrkapitányság
3. Napirend: Óvodai étkeztetés kérdésének újratárgyalása
Előadó: Szalai Szabolcs képviselő
4. Napirend: Szociális étkezők kérelme a szolgáltató váltásról
Előadó: Hartmann Antal polgármester
5. Napirend: Régi óvoda épületének értékesítésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Hartmann Antal polgármester
6. Napirend: Új Szervezeti és Működési Szabályzat
Előadó: Láng Zsanett jegyző
7. Napirend: Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Láng Zsanett jegyző
8. Napirend: Árajánlat vízkár elhárítási tervre
Előadó: Hartmann Antal polgármester
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9. Napirend: Nemzeti értéktárhoz csatlakozás
Előadó: Láng Zsanett jegyző
10. Napirend: Vegyes ügyek
Előadó: Hartmann Antal polgármester
11. Napirend: Támogatási kérelmek
12. Napirend: Segélyek
Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag, hét igen
szavazattal elfogadta.
1. Napirend
Miklósi György rendőr-főhadnagy, alosztályvezető bevezetőjében köszöntötte a képviselő-testületet
és a megjelenteket. Elmondta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr 2012-ben a rendőrségnek és
az önkormányzatoknak előírta, hogy évente kétszer konzultációs fórumot kell tartani. A fórum
lényege, hogy át lehet beszélni az adott településen esetlegesen felmerülő problémákat, egyúttal
kérte a jelenlévőket, hogy a rendőrségre tartozó észrevételeit, javaslatait mondja el.
Észrevételt a jelenlévők közül senki sem kívánt tenni.
Miklósi György rendőr-főhadnagy, alosztályvezető elmondta, hogy általában ez a helyzet, a
rendőrségi fórumon nincs hozzászólás. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az adott településen nem
lenne gond. A rendőrség arculatváltásra, ezáltal a polgárok szemléletváltására törekszik. Lényeges a
közvetlenebb kapcsolat, a bizalmi viszony kialakítása a lakossággal. 2012-ben a Veszprémi
Rendőrkapitányság elnyert egy TÁMOP-pályázatot, mely idén, 2013-ban kerül megvalósításra.
Fontos, kiemelendő feladat az idősek, a fogyatékkal, az egyedül élők védelme.
2. Napirend
Hartmann Antal polgármester véleménye szerint Márkó elég nyugodt település, nagyobb volumenű
bűncselekmények nem történnek. A téli disznóvágások után fordult elő kolbászlopás, a
közbiztonság jónak mondható. A problémás emberekre figyel a település, a rendőrségnek is
tudomására hoztuk a neveket. Esetleg jelenlegi probléma lehet az, hogy a házaknál mindenféle
trükkel próbálnak bejutni az udvarokba, házakba.
Miklósi György rendőr-főhadnagy, alosztályvezető egyetértett Hartmann Antal polgármester
szavaival, kiemelte, hogy valóban nincs rossz helyzetben a település, az illetékességi területen az
egyik legjobb. Kiemelte, hogy Hartmann Antal polgármester által említett „házalók” jelenléte
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máshol is probléma. Megoldást jelenthet az odafigyelés egymásra, az utcában az ismeretlen autók
rendszámának megjegyzése, a későbbiekben fontos segítség lehet a rendőrség számára. 2012-ben
28 bűncselekmény történt, ez növekedést jelent az előző évi 20-hoz képest. Ennek fele a vagyon
elleni bűncselekmény, ebben az internetes csalások is benne vannak, ami ugyan nem helyileg nem
itt történik, de a statisztikát itt növeli, ha az elszenvedő márkói.
Ernyei István kamerák felszerelését javasolta a település bevezető útjainál.
Miklósi György rendőr-főhadnagy, alosztályvezető jó felvetésnek tartotta, pozitív példának
Hajmáskért említette. Nagyon jó a megelőzés szempontjából. Az engedélyezés bonyolult, de a
rendőrkapitányság minden segítséget megad.
Hartmann Antal polgármester megköszönte a tájékoztatást és a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal úgy döntött, hogy elfogadja a rendőrségi
beszámolót.
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 38/2013. (VII. 8.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Veszprém
Megyei Rendőrkapitányság 2012. évről szóló beszámolóját a település közbiztonsági
helyzetéről.
Felelős: polgármester
3. Napirend
Szalai Szabolcs képviselő ismertette a képviselő-testülettel és a megjelentekkel az általa sürgősségi
indítványként beterjesztésre került napirendi pont újratárgyalásának okát. Elmondta, hogy a
múltkori képviselő-testületi ülésen váratlanul érte az óvodai étkeztetésről szóló vita, majd a
szavazás, zavarosnak érzi az egészet, hiszen a napirendi pontok között nem szerepelt az óvodai
étkeztetés ügye.
Szalai Szabolcs képviselő által elmondottakra Láng Zsanett jegyző reagált. Tájékoztatta a
képviselőket arról, hogy a meghívóban, a napirendi pontok között azért nem szerepelt az óvodai
étkezés ügye, mert az óvodavezető a meghívók kiküldése után személyesen jelezte, hogy
amennyiben lehetséges szeretné, hogy a testületi ülésen beszélnének az étkeztetés problémájáról,
így sürgősségi indítványként lett felvéve a napirendek közé.
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Hartmann Antal polgármester véleménye szerint annak ellenére, hogy sürgősségi indítványként lett
tárgyalva az óvodai étkeztetés problémája, elég jól átbeszélte a képviselő-testület az ügyet. Amúgy
a vezető óvónő az óvónők és a szülői munkaközösség kérésére jelezte, hogy szeretné, ha a testületi
ülésen szóba kerülhetne az óvodai étkeztetés. Az óvodavezető többször egyeztetett a csárdával,
hogy nem megfelelő az étkeztetés. A Bakonygaszt-tal az elmúlt ülés óta már megkötöttük a
szerződést.
Elmondta, hogy a testület minden tagja szót kap.
Szalai Szabolcs képviselő elmondta, hogy senkinek az állítását az étkezéssel kapcsolatban nem
vitatja, de a napirendek között nem szerepelt.
Lichtenstein Györgyné képviselő megkérdezte képviselő társától, hogy mit szeretne, új tárgyalást,
új határozatot?
Söveg Zoltán képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy jobban át kell beszélni.
Hartmann Antal polgármester ellentmondott Söveg Zoltán képviselőnek, az ő meglátása szerint elég
alaposan átbeszélték a témát.
Láng Zsanett jegyző javasolta, hogy az elmúlt testületi ülésen hozott határozatot vonja vissza és
hozzon új határozatot a képviselő testület, vagy erősítse meg a korábbi határozatot a képviselő
testület.
Lichtenstein Györgyné megkérdezte, hogy törvénysértő volt-e a határozat?
Láng Zsanett jegyző véleménye szerint a maga a határozat nem törvénysértő, az, hogy a napirendek
felsorolásakor szóban az ülésen nem hangzott el, hogy sürgősségi indítványként vesszük fel a
napirendek közé, eljárási hiba. Amennyiben pedig eljárási hibáról van szó, akkor ezen az ülésen
sem lehetne tárgyalni ezt a kérdést, hiszen nem érkezett be sürgősségi indítványként előző
munkanapon. Ez is eljárási hiba.
Léman Ferenc a Csárda képviseletében vitatta, hogy a határozat jogszerűen született, szerinte hibát
vétett a testület és személy szerint a jegyző is.
Hartmann Antal polgármester kérte a testületet és a jelenlévőket, hogy nyugodtan beszéljék meg az
óvodai étkezés dolgát.
Polányiné Lénárt Katalin képviselő elmondta, hogy őt az zavarta, hogy a képviselő testület erre nem
készülhetett fel, de az érvek és tények megalapozták a döntést, itt nem elsősorban az eljárásról van
szó, hogy az nem volt teljesen korrekt.
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Szalai Szabolcs képviselő jelezte, hogy továbbra sem érti miért kellett sürgősséggel tárgyalni.
Léber György képviselő elmondta, hogy a változtatás gyorsasága őt is meglepte.
Fenyvesi Andrea vezető óvónő szót kért és megerősítette a június 5-én, a testületi ülésen
elhangzottakat. Szükséges volt az ügy tárgyalása, példaként említette, hogy a hús kicsi volt nagyobb
része panírból állt, kicsik voltak a zsömlék, másodszori jelzésre sem változtatott ezen a csárda, nem
tudtak repetát adni a gyerekeknek. Elmondta a képviselő-testületnek, hogy a testületi ülés előtt
beszélt Láng Zsanett jegyzővel, amikor is kérte, hogy amennyiben lehetséges beszéljék meg a
testületi ülésen az óvodai étkezés problémáját.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy nem első esetben került sürgősségi indítvány a testület elé,
eddig soha senki nem jelezte, hogy problémája lenne ezzel. Jelezte a képviselő-testületnek, hogy
szigorúan fogja venni a sürgősségi beadványokat, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint
előző nap 15,30 óráig be kell adni, különben nem tárgyalható, legyen az pályázat vagy bármilyen
fontos ügy. Ez az elárási hiba, most olyan sarkalatos kérdés, mintha sürgősségi indítványra még
nem került volna sor, mintha ilyen még nem fordult volna elő, és végül az kerekedik ki az egészből,
hogy a vezetők, a jegyző, a polgármester a hibás azért, hogy nincs megfelelő főzés az óvoda részére.
A jegyző asszony jelezte, hogy erről a mai sürgősségi indítványról nem volt tudomása. Javasolta,
hogy a képviselő testület térjen a lényegre, és hozza meg a határozatát.
Hartmann Antal polgármester szerint dönteni kell ebben az ügyben, felvettük napirendre, kíváncsi
vagyok a képviselők véleményére.
Söveg Zoltán képviselő hozzászólásában elmondja, hogy a szavazástól azért tartózkodott, mert
véleménye szerint nem lehet így dönteni.
Hartmann Antal polgármester megjegyzi, hogy két éve a Bakonygasztot sem értesítette előzetesen
senki, hogy a képviselő-testület a Csárda mellett szavazott és a továbbiakban nem a Bakonygaszt
fogja szállítani az óvodai ebédet.
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy ott sem történt meg a „hallgattassék meg a másik fél is”.
Döntött a testület és elvettük az étkeztetést a Bakonygaszttól.
Fenyvesi Andrea óvodavezető kiegészíti Hartmann Antal polgármester szavait azzal, hogy az óvoda
alkalmazottait sem kérdezték meg a váltásról, holott ragaszkodtak volna a Bakonygaszthoz, sőt a
szülők is kész tények elé voltak állítva. Emlékeztet arra, hogy a szülők még aláírást is gyűjtöttek az
új szolgáltató ellen.
Léman Ferenc elmondta, hogy annyit tenne hozzá az óvodavezető hozzászólásához, hogy a pék
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kisebb zsömlét hozott, de amikor a 40-en voltak, akkor 50 zsömlét vittünk. Ebben igazat adok, hogy
kisebb volt.
Migray Emőd képviselő véleménye szerint lehet, hogy formai hiba volt, de a véleményét mindenki
ismeri.
Dr. Sziebertné Egyed Gabriella dietetikus elmondja, hogy a Csárda megbízásából a szakmai részt
végezte, az OÉTI előírásai szerint dolgozott. Az ajánlás szerint minden közétkeztetőnek
nyersanyag-kiszabati ívet kell vezetnie, amelyen egy napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevők
életkora és létszáma alapján meghatározott adagszámban az ételek és italok előállításához
szükséges nyersanyagokat tételesen fel kell sorolni. Ezt a kiszabati ívet készítette, a megadott étlap
szerint, melyet a Csárdával közösen terveztek meg. Mind az ételkészítésben, mind az étrend
összeállítás szempontjainak érvényesítésében sikerült az előírt ajánlásoknak megfelelni. Véleménye
szerint megfelelő kommunikációval elkerülhető lett volna a felmerült problémák elfajulása is.
Amúgy jó törekvésnek tartotta, hogy a képviselő-testület helyi szolgáltatóval próbálta megoldani az
óvodai étkeztetést, a gyermekek nem éheztek sem minőségileg, sem mennyiségileg.
Hartmann Antal polgármester megköszönte a szakmailag kiváló beszámolót, szerinte jó döntést nem
lehet hozni.
Léman Ferenc megkérdőjelezi a döntést, véleménye szerint nem a szülők javaslata volt az étkeztető
váltása. Kérdezte, hogy milyen szülők javaslatára született?
Láng Zsanett jegyző válaszában elmondta, hogy vezető óvónő adott hangot a szülők véleményének.
Láng Zsanett elmondta, hogy szabad verseny van, a képviselő testületnek szíve joga dönteni, hogy
melyik szolgáltatóval oldja meg az étkeztetést, mindenek előtt a gyermekek érdekeire tekintettel
kell a döntést meghozni.
Léman Zsolt reagálva Láng Zsanett jegyző szavaira elmondja, hogy Láng Zsanett jegyző nem
dietetikus, jogi szakemberként dolgozik, de jogi hibákkal, amit egy másik fórumon vállalhat a
későbbiekben.
Léman Zsolt továbbiakban az alábbiakat mondta el a jegyzőhöz szólva: El is mondtad, hogy nem
megfelelő az étel és a gyerekek éheznek. Miért hozol ilyen hozzászólásokat? Az 55. percben
elmondtad az új előírásokat amiknek mi már rég megfelelünk.
Láng Zsanett úgy reagált, hogy az tudja tolmácsolni, amit az óvodavezető neki elmondott, és nem a
saját tapasztalatait.
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Fenyvesi Andrea vezető óvónő megerősíti Láng Zsanett jegyző szavait, a szülők véleménye alapján
született a döntés, majd megjegyzi, hogy vezető óvónőként nem feladata napi szinten az étkezéssel
foglalkozni.
Léman Ferenc idéz Fenyvesi Andrea vezető óvónő beszámolójából, miszerint az étkezéssel
kapcsolatosan mindkét fél a megbeszélésre törekszik. Továbbá elmondta, hogy a Bakonygaszt
mindig előző nap hozza ki a másnapra való péksüteményt és szerinte nem ez a gyerekek érdeke.
Lichtenstein Györgyné képviselő a dietetikust kérdezi, hányszor jelent meg az óvodában?
Dr. Sziebertné Egyed Gabriella dietetikus elmondja, hogy az óvodában egyszer sem, a Csárdával
tartotta a kapcsolatot.
Léman Zsolt elmondta, hogy neki a szülők azt mondták, hogy le kell nyelni ezt a békát, nem lesz
olyan friss a reggeli, a péksütemény.
Hartmann Antal polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést, miszerint a képviselő-testület
fenntartja-e a június 5-ei testületi ülésen hozott döntést.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal úgy dönt, hogy fenntartja a június 5-én
hozott határozatot.
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 39/2013. (VII. 8.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy fenntartja a 27/2013. (VI.5.)
számú határozatát. Az óvodai étkeztetést a Bakonygaszt Zrt.-vel látja el 2013. augusztustól.
Felelős: polgármester
A határozat elfogadása után Lichtenstein Györgyné képviselő elmondja, hogy senki sem vonhatja
kétségbe a vezető óvónő által elmondottakat.
Söveg Zoltán képviselő elmondja, hogy két éve ő kardoskodott a váltás mellett.
Fenyvesi Andrea vezető óvónő elmondja, hogy szeretné leszögezni, hogy senkihez, sem a
Bakonygaszthoz, sem a Márkói Csárdához semmilyen érdek nem fűzi.
Hartmann Antal polgármester az óvodai étkeztetés témáját lezártnak tekinti.
Láng Zsanett jegyző elnézést kért a csárdát képviselőktől, amennyiben ez az eljárási hiba ilyen
8

mértékben érzékenyen érintette őket, legközelebb figyelemmel lesznek szélesebb körű előzetes
tájékoztatásra.
4. Napirend
Migray Emőd képviselő ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az általa végzett felmérés 18
aláírással került leadásra a hivatalba. Nem keresett fel mindenkit, aki érintett a szociális étkezéssel
kapcsolatosan. A testületből egyedüli érintettként tud beszélni a szociális étkezésről és elmondhatja,
hogy nem jó a minőség, bár azt elismeri, hogy az ízlések különbözőek lehetnek.
Hartmann Antal polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a szociális étkeztetés
szolgáltatójának kérdésében.
Léman Ferenc elmondja a képviselő-testületnek, hogy a Csárda is végzett egy felmérést, 5 válasz
nagyon rossz véleménnyel érkezett vissza hozzájuk, a többi viszont nem szeretne szolgáltatóváltást.
Szalai Szabolcs képviselő kérdezi, hogy ez mennyire testületi döntés?
Láng Zsanett jegyző elmondja, hogy a szociális étkezés kérdésében is a képviselő-testületnek kell
döntenie, a szociális étkeztetés kötelező feladat.
Migray Emőd képviselő felolvassa a Csárda által végzett felmérés kérdéseit, és hozzáteszi, hogy
egyik kérdés sem vonatkozik a minőségre.
Söveg Zoltán képviselő véleménye szerint a Csárda jól főz, több rendezvényre is főznek.
Lichtenstein Györgyné képviselő elmondja, hogy nem tud hozzászólni a kérdéshez, mivel a több
nyugdíjas személyesen neki mondta el, hogy rossz a minőség, a Csárdában Léman Ferencnek
viszont már mást mondtak.
Migray Emőd elmondta, hogy a Bakonygaszt minősége jobb és példát mondott a csárda főzésével
kapcsolatban.
Hartmann Antal polgármester véleménye szerint további előkészítés szükséges, össze fogja hívni az
érintetteket és megbeszélik a felmerült kérdéseket.
5. Napirend
Hartmann Antal polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy a régi óvoda épületének
megvételére egy pályázat érkezett.
Láng Zsanett jegyző bontotta a zárt borítékot, majd ezt követően Hartmann Antal polgármester
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ismertette a régi óvoda épületére érkezett vételi ajánlatot.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét nem szavazattal elutasította a vételi ajánlatot, majd hét igen
szavazattal új pályázat kiírásáról határozott.
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 40/2013. (VII. 8.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ind.E Kft. által benyújtott
pályázatot nem fogadja el, az óvoda épületének értékesítésére új pályázatot ír ki. A pályázati
kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
6. Napirend
Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő testületet az új Szervezeti és Működési Szabályzat
megalkotásának szükségességéről, miszerint hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény, melynek rendelkezései a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát és
módosítását tette szükségessé a törvényes működés érdekében.
A képviselő-testület áttekintette a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait, ahhoz
észrevételt nem kívánt tenni.
A képviselő testület hét igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzata Képviselő- testületének
6/2013. (VII.9.) önkormányzati rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról

7. Napirend
Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a június 5-én, a
képviselő-testületi ülésen áttekintett költségcsökkentési lehetőségek közül elkészült a szociális
rendelet módosítása.
Láng Zsanett jegyző ismertette a képviselő-testülettel a rendelet módosításának részleteit, és kérte a
testületet, hogy azt vitassák meg.
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A képviselő-testület a szociális rendelet módosításának részleteit Láng Zsanett jegyző segítségével
áttekintette.
A képviselő testület hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2013. (VII.9.) önkormányzati rendelete
a 11/2012. (XI. 21.) Ör., és a 3/2012. (II.15.) Ör. módosított
a pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 6/2011.
(X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8. Napirend
Hartmann Antal polgármester ismertette a település vízkár elhárítási tervének elkészítésére kapott
ajánlatot.
Láng Zsanett jegyző kiegészítésként elmondta, hogy a vízkár elhárítási terv elkészítése minden
önkormányzat kötelező feladata, majd ismertette vízkár elhárítási tervhez kapcsolódó törvényi
előírást. Javaslata szerint a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásánál lehetne kezdeményezni a
csatlakozott településekre vonatkozó egységes vízkár elhárítási terv elkészítését.
A képviselő testület hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 41/2013. (VII. 8.)
HATÁROZATA
A képviselő-testület kezdeményezi a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásánál a
településekre vonatkozóan egységes vízkár elhárítási terv készítését.
Felelős: polgármester
9. napirend
Láng Zsanett jegyző ismertette a nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
kormányrendeletet. A 114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet szerint a települési önkormányzatok
döntést hozhatnak arról, hogy települési értéktárat hozzanak létre. Az értéktárba felvehető a
településhez kötődő népszokás, termék, tájegység, műemlék, ami érdemes arra, hogy Hungarikum
legyen.
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Hartmann Antal polgármester kéri a testület tagjait, amennyiben bárkinek ötlete van arról, mit
szeretne a hegyi értéktárban látni, jelezze a képviselő-testületi ülésen.
A képviselő-testület hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 42/2013. (VII. 8.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy települési értéktárat kíván
létrehozni, és az ehhez szükséges előkészületeket megteszi.
Felelős: polgármester
10. napirend
A vegyes ügyek tárgyalása előtt Ernyei István kért szót. Elmondta, hogy lemondott a sportkör
elnöki tisztéről. 2003. óta foglalkozik a sporttal, belefáradt, magánéletére szeretne több időt
fordítani. Magánjövedelméből is sokat áldozott a sportkörre. A 10 év alatt 6 bajnokságot nyert a
csapat, ez nem kevés eredmény.
Hartmann Antal polgármester felolvassa Ernyei István levelét. Sajnálja döntését, de indokait
megértve elfogadja azt. Kéri Ernyei Istvánt, hogy tapasztalatával segítse a további munkát, hiszen
nem nélkülözheti a település a sportot, kár lenne, ha nem folytatódna tovább.
Hartmann Antal polgármester az augusztusban megrendezésre kerülő falunappal kapcsolatosan
elmondta, szeretné, hogy idén a falunappal kapcsolatos feladatok felosztásra kerülnének.
Polányiné Lénárt Katalin képviselő beszámolt a képviselő-testületnek, hogy sajnos a beadott
pályázat nem nyert. Örök kérdés, hogy a településen működő civil csoportok mellett, nevesebb,
ismertebb fellépőket szeretne látni a lakosság. Sajnos ennek az anyagi vonzata sem kevés, hiszen
egy ismert művésznek a fellépti díja nem kevés. Támogatási kérelmek mentek el környékbeli
vállalkozásokhoz, cégekhez. A Herendi Porcelánmanufaktúra jelzett vissza a testületi ülésig, egy
verseny első díját ajánlották fel, egy szép herendi termék képében.
Hartmann Antal polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy a kisebbeknek ugráló is lesz.
Láng Zsanett jegyző jelzi Hartmann Antal polgármesternek, hogy a bevizsgálásról szóló
dokumentumokat be kell mutatni a vállalkozónak.
Hartmann Antal polgármester örömmel számolt be a képviselő-testületnek, hogy a hagyományos
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főzőversenyhez a szükséges húst felajánlásként sikerül biztosítani egy helyi vállalkozótól.
A képviselő-testület megbeszélte a falunappal kapcsolatos teendőket, a focibajnokság felelőse
Szalai Szabolcs képviselő lesz. A főzőversenyre a jelentkezéseket a Márkói Közös Hivatalban lehet
leadni.
Polányi Katalin képviselő ismertette a képviselő-testülettel, hogy a délutáni programok 15 órakor
kezdődnek, fellépnek a falu művészeti csoportjai. Tervez egy falutotót, külön gyerekeknek, és külön
felnőtteknek is. Ötleteket vár a totó kérdéseire.
Lichtenstein Györgyné képviselő a falutotót helyesen kitöltőknek kisebb jutalmat helyezett
kilátásba.
Migray Emőd képviselő jelezte a képviselőknek, hogy a játszótér elemeinek karbantartása
szükséges lenne, már csak az állagmegóvás szempontjából is.
Söveg Zoltán képviselő a kapubejárók problémáját jelezte a képviselő-testületnek. Észrevétele
szerint sok helyen kiemelik a kapubejáró szintjét az útpadkából, ez nemcsak szabálytalan, hanem
balesetveszélyes is.
Hartmann Antal polgármester ígéretet tett arra, hogy utánanéz a problémának. A képviselő-testületi
ülésen több kérdés nem merült fel, Hartmann Antal polgármester megköszönte a részvételt és az
ülést 19 óra 10 perckor bezárta.

k. m. f.

Hartmann Antal

Láng Zsanett

polgármester

jegyző

13

