
Jegyzőkönyv 

Készült Márkó Község Önkormányzat rendkívüli  képviselő-testületi ülésén, 2013. október 

24-én, csütörtökön, 18.30 órai kezdettel, Márkón, az önkormányzat hivatalába. 

Jelen vannak: 

Hartmann Antal  polgármester 
Léber György   képviselő 
Lichtenstein Györgyné képviselő 
Migray Emőd   képviselő 
Polányiné Lénárt Katalin képviselő 
Szalai Szabolcs  képviselő  
Láng Zsanett   jegyző 
Távol lévő képviselő: Söveg Zoltán 

Távol lévő képviselő: 

Hartmann Antal polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy hat képviselő 

van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi pontokat. 

Napirend: 

1. Napirend: Az Épszolg Kft. végelszámolással történő megszüntetése 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag, hat 

igen szavazattal elfogadta. 

 

Hartmann Antal polgármester az alábbiakat mondta el:  
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzése szerint nem elegendő a 
képviselő testület azon döntése, hogy megszünteti az Épszolg Kft.-t és a további részletekről 
(végelszámoló személye, díjazása, végelszámolás kezdő időpontja ) a taggyűlésen dönt.  
 
A megszüntetéssel kapcsolatban valamennyi kérdésben képviselő testületi ülésen kell dönteni. 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokat szíveskedjenek elolvasni és meghozni a döntést az Épszolg Kft. 
megszüntetésével kapcsolatban 
 
Lichtenstein Györgyné jelezte érintettségét. Az érintettség bejelentését a képviselő testület öt 
igen szavazattal elfogadta, és tudomásul vette. 
 



 
 
A képviselő testület öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

70/2013. (X.24.) határozat 
a Márkói Épszolg Kft. megszüntetéséről 

 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Márkói Épszolg Kft.-
t jogutód nélkül megszünteti. A végelszámolás kezdő időpontja 2013. október 25. 
Felhatalmazza az ügyvezető igazgatót a végelszámoláshoz szükséges dokumentumok 
elkészítésével. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy döntsön a Márkó Épszolg Kft. 
ügyvezető igazgatója végelszámolóként való megválasztásáról.  
 
A képviselő testület öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 

71/2013. (X.24.) határozat 
a végelszámoló megválasztásáról 

 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Márkói Épszolg Kft. 
ügyvezető igazgatóját Lichtenstein Györgyöt (Márkó, Petőfi u. 11.) választja meg 
végelszámolónak a Márkói Épszolg Kft. jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatban. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a Márkó 
Épszolg Kft. végelszámolója díjazásáról. 
 
A képviselő testület öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

72/2013. (X.24.) határozat 
a végelszámoló díjazásáról 

 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Márkói Épszolg Kft.  
végelszámolóját a végelszámolás megindításának kezdő időpontjától a végelszámolás 
befejező időpontjáig nettó 100 ezer Ft. díjazásban részesíti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 



 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a Márkó 
Épszolg Kft. végelszámolásával kapcsolatban a jogi tanácsadó megbízásáról.  
 
A képviselő testület öt igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

73/2013. (X.24.) határozat 
a végelszámolás jogi tanácsadójának megbízásáról 

 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt,  hogy a Márkói Épszolg Kft. 
végelszámolásának lefolytatására jogi tanácsadóként Dr. Henger István ügyvédet bízza 
meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 18 óra 37 perckor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
Hartmann Antal        Láng Zsanett 
polgármester        jegyző 




