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Jegyzőkönyv 

Készült Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. augusztus 22-én, 
csütörtökön, 17 órai kezdettel, Márkón, az önkormányzat Dísztermében. 

Jelen vannak: 

Hartmann Antal  polgármester 
Léber György   képviselő 
Szalai Szabolcs  képviselő 
Migray Emőd   képviselő 

Láng Zsanett   jegyző 

Távol lévő képviselő: 

Lichtenstein Györgyné 3. napirend után érkezett az ülésre 
Polányiné Lénárt Katalin 
Söveg Zoltán 

Hartmann Antal polgármester megállapította, hogy négy képviselő van jelen, az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi pontokat. 

Napirend: 

1. Napirend: Törvényességi ellenőrzés javaslata a testületi ülésekről 
Előadó: Láng Zsanett jegyző, Hartmann Antal polgármester 

2. Napirend: Költségvetés módosítása: óvoda, önkormányzat 
Előadó: Csóka Imréné pénzügyi főelőadó 

3. Napirend: I. féléves költségvetési beszámoló 
Előadó: Csóka Imréné pénzügyi főelőadó 

4. Napirend: Az óvodai csoportok létszámának változásáról döntés 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 

5. Napirend: Óvodai étkeztetésről szóló rendelet megtárgyalása, döntés 
Előadó: Láng Zsanett jegyző 

6. Napirend: Régi óvoda épületének értékesítésére pályázati kiírás 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 

7. Napirend: Filmforgatás célú közterület használatról szóló rendelet 
Előadó: Láng Zsanett jegyző 

8. Napirend: Helyi esélyegyenlőségi program 
Előadó: Laknerné Léber Katalin szociális ügyintéző 

9. Napirend: Vegyes ügyek – kerékpárút Veszprém-Bánd között 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 

10. Napirend: Támogatási kérelmek 
11. Napirend: Segélyek 
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Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag, négy igen 
szavazattal elfogadta. 

Hartmann Antal polgármester felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a képviselő-testületi ülésről 
hangfelvétel készül. 

A hangfelvétel készítését a jelenlévő képviselők egyhangúlag, négy igen szavazattal elfogadták. 

1. Napirend 

Láng Zsanett jegyző ismertette a képviselő-testülettel a törvényességi ellenőrzés javaslatát. 

Hartmann Antal polgármester megjegyezte, amennyiben a képviselő-testületnek a határozati 
javaslattal kapcsolatban nincs hozzáfűznivalója, illetve kérdése, azt fogadják el. 

Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, négy igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 46/2013. (VIII. 22.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VE-B-004/1562/2013. számú törvényességi javaslatát, azzal egyetértett. 
Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a jövőben a jegyzőkönyvek tekintetében az SzMSz szerint, 
mulasztások kiküszöbölésével járjon el. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi 
ülést a jogszabályokban és az SzMSz-ben foglaltak szerint vezesse. 

Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 

2. Napirend 

Hartmann Antal polgármester ismertette a költségvetés módosításának okát. Elmondta, hogy a 
módosításra a gyermeklétszám növekedése miatti létszámbővítés miatt kerül sor. Az állam 100%-
ban finanszírozza a dolgozók fizetését, az első négy hónapot kell előfinanszírozni. 

Szalai Szabolcs képviselő tisztázni szeretné a nettó-bruttó összeg körüli kérdéseket. 

Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy félreértés volt a képviselő részéről, az állam a bruttó 
összeget fogja finanszírozni. 

Szalai Szabolcs képviselő Csóka Imréné pénzügyi főelőadó segítségét kéri a költségvetés 
módosításával kapcsolatosan. 

Csóka Imréné pénzügyi előadó elmondta, hogy átcsoportosítást kellett végrehajtani a 
költségvetésben. 

Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, négy igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Márkó Község önkormányzata képviselő-testületének 
8/2013. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.13.) rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

3. Napirend 

Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a költségvetés I. féléves beszámolójának tárgyalása a 
harmadik napirend, majd megkérdezte a képviselő-testületet, hogy az előzetesen megkapott 
költségvetési beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése. 

A képviselő-testület nem kívánt hozzászólni, így Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő 
testületet, hogy hozzon határozatot a költségvetés I. félévi beszámolójának elfogadásáról. 

Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, négy igen szavazattal, az 
alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 47/2013. (VIII. 22.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Márkó Község 
Önkormányzata I. féléves költségvetési beszámolóját. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Lichtenstein Györgyné képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 

4. Napirend 

Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a gyermeklétszám 60 fő fölé emelkedett, így a 
törvényi előírások alapján kötelező elindítani a harmadik csoportot. Az óvoda a működési 
szabályzatban, alapító okiratában 90 főre van szabályozva, így indítható a harmadik csoport, 
melyhez minden feltétel adott. 

Szalai Szabolcs képviselő Hartmann Antal polgármestert a tárgyi eszközök beszerzéséről kérdezte. 

Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a bútorok java része rendelkezésre áll, ágyakat kell 
még vásárolni, azonkívül az óvodásbál támogatói felajánlásait is tárgyi eszközök beszerzésére 
szeretnék fordítani. Minimális beruházás mellett a tárgyi eszközök biztosítottak. A nyári leállás alatt 
elkészült a belső szigetelés még hátralévő része, ettől még több megtakarítás várható. 

Lichtenstein Györgyné képviselő a személyi feltételekről tett fel kérdést. 

Láng Zsanett jegyző ismertette a törvényi szabályozást. 
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Lichtenstein Györgyné képviselő a pályázatok állását kérdezte, Szalai Szabolcs képviselő pedig a 
pályázatok elbírálásáról érdeklődött. 

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a beérkezett pályázatok elbírálása az óvoda vezetőjének a 
feladata. 

Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal, az alábbi 
határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 48/2013. (VIII. 22.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013/2014-es nevelési 
évben a Német Nemzetiségi Óvodában három csoportot indít, tekintettel a megnövekedett 
gyermeklétszámra. 

Felelős: polgármester, óvodavezető 
Határidő: 2013. szeptember 01. 

5. Napirend 

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy rendeletbe kell foglalni az óvodai étkezés térítési díjat, amit 
fizetni kell a szülőknek. 
Hartmann Antal polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy a szolgáltató váltáskor 
szükséges döntés. 
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy természetesen ha változik, akkor a rendeletet módosítani kell. 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 

Márkó Község Önkormányzata Képviselő- testületének 
9/2013. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 

Az óvodai étkeztetésről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

6. Napirend 

Hartmann Antal polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az előző pályázatra kapott 
árajánlat nem felelt meg az elvártnak, így a volt óvoda épületének az eladása újra kiírásra fog 
kerülni, ehhez kérte a testület döntését. 

A képviselő-testület áttekintette a pályázati kiírást. 

Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal, az alábbi 
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határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 49/2013. (VIII. 22.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a régi óvoda 
épületének értékesítésére. Vételár 20 millió Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

7. Napirend 

Láng Zsanett jegyző elmondta a képviselő-testületnek, hogy módosításra került a mozgóképről 
szóló törvény, minek értelmében ha közterületen filmforgatás történik akkor szükséges, hogy legyen 
egy ezt szabályozó rendelet. Ez nemcsak a település belterületére vonatkozik, hanem az egész 
közigazgatási területére és csak közterületre, magánterületre nem. 

Szalai Szabolcs képviselő véleménye szerint nemcsak a filmforgatással kapcsolatban lehetnek 
problémák, például a közelmúltban rendezett autóversenyre nem vonatkozhat a szabályozás? 
Hiszen a levonulás után a szemét marad a településen. 

Láng Zsanett jegyző véleménye szerint amennyiben közterületet használtak akkor közterület 
használati engedélyt kell kérni. A törvény kifejezetten a filmforgatásra ír elő rendeletalkotási 
kötelezettséget. 

Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 

Márkó Község Önkormányzata Képviselő- testületének 
10/2013. (VIII.26.) önkormányzati rendelete 

A filmforgatás célú közterület használatra vonatkozó szabályokról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

8. Napirend 

Laknerné Léber Katalin szociális ügyintéző ismertette a képviselő-testülettel, hogy az 
Esélyegyenlőségi Törvény előírása szerint az önkormányzatoknak Helyi Esélyegyenlőségi 
Programmal kell rendelkeznie. Elkészítéséhez széles körű adatgyűjtést kellett végezni, milyen 
problémák jelennek meg a helyi idősek, mélyszegénységben élők, gyermekek, nők, fogyatékkal 
élők körében. A feltárt problémákra intézkedési tervet kellett készíteni, határidőkkel, felelősökkel.  
Fórum keretében az óvodavezetővel, a német kisebbségi önkormányzat vezetőjével, 
családsegítőkkel egyeztetés történt. A helyi nyugdíjasklub vezetője nem tudott részt venni, de 
elolvasta, jónak találta. Természetesen a program elfogadása nem azt jelenti, hogy mindenáron meg 
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kell valósítani, a legtöbb javaslathoz pályázat segítségét lehetséges igénybe venni. Évente össze kell 
ülni és megbeszélni az elért célokat. 

Hartmann Antal polgármester megjegyezte, hogy a program a faluban élők életének jobbítására 
szolgál, nagyon jó munkának tartja. 

Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, öt igen szavazattal, az alábbi 
határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 50/2013. (VIII. 22.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja Márkó Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

9. Napirend 

Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a kerékpárúttal kapcsolatosan a projektmanager 
megkereste a hivatalt a területek kisajátításával kapcsolatban. Terveik szerint a helyi építési 
szabályzat módosításra kerülne, a kerékpárút kiszabályozása kerüljön bele. Ez nagyon sok pénzbe 
kerülne, ezt ilyen formában az önkormányzat nem tudja felvállalni. Árajánlatot kért Németh Ferenc 
úrtól, aki az egész településrendezési tervet készítette. Erről most nem kell döntést hozni, csak 
tájékoztatásul közölte a testülettel. A szerződésbe bele lett foglalva, hogy mit tud vállalni az 
önkormányzat, a helyzetjelző táblák költségeiről volt szó. Jelenleg a testület így erről nem tud 
dönteni. 

10. Napirend 

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy támogatási kérelem az elmúlt testületi ülés óta nem érkezett. 

 

A képviselő-testületi ülésen több kérdés nem merült fel, Hartmann Antal polgármester megköszönte 
a részvételt és az ülést 17 óra 48 perckor bezárta. 

k. m. f. 

                        Hartmann Antal                                                             Láng Zsanett 
                           polgármester                                                                      jegyző 
 


