Jegyzőkönyv
Készült Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán,
18 óra 05 perces kezdettel Márkón, a Német Nemzetiségi Óvoda épületében.
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

Meghívottak: Csóka Imréné pénzügyi előadó és Lauer-Virágh Erika pénzügyi előadó
Hartmann Antal polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy hét képviselő van
jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A napirendi pontok ismertetése előtt sürgősségi
indítványként javasolta tárgyalni az óvodai játékvásárlás kérdését, a veszprémi építési szabályzat
véleményezésének kérdését, illetve a segélyezés kérdését.
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2013. (XI. 20.) számú határozata
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előzetesen írásban
megküldött napirendi pontok közé a sürgősségi indítványok felvételét: óvodai játékvásárlás,
veszprémi HÉSZ véleményezés
Hartmann Antal polgármester a szavazást követően ismertette a sürgősségi indítványokkal kibővült
napirendi pontokat.
Napirend:
1. Napirend: Előző testületi ülés óta történtek
Előadó: Hartmann Antal polgármester
2. Napirend: Márkó Község Önkormányzat III. negyedéves költségvetési beszámolója
Előadó: Hartmann Antal polgármester, Csóka Imréné pénzügyi előadó
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3. Napirend: 2014. évben alkalmazott adónemek és adómértékek, közterület foglalási díj
Előadó: Hartmann Antal polgármester
4. Napirend: Óvodai játékvásárláshoz hozzájárulás
Előadó: Hartmann Antal polgármester
5. Napirend: Veszprém- Helyi Építési Szabályzat módosítása a Csopaki kerékpárút építésével
kapcsolatosan
Előadó: Hartmann Antal polgármester
6. Napirend: Rendezési terv módosításához partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása
Előadó: Hartmann Antal polgármester
7. Napirend: Belső ellenőrzési jelentés és terv
Előadó: Láng Zsanett jegyző
8. Napirend: Gyermekjóléti szolgálat beszámolója
Előadó: Láng Zsanett jegyző
9. Napirend: Bérleti szerződés kötése a Díszterem használatára nyelvoktatásra
Előadó: Hartmann Antal polgármester
10. Napirend: Vegyes ügyek
11. Segélyek – zárt ülés
Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag, hét igen
szavazattal elfogadta.
1. Napirend
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a megkezdett munkák szépen folyamatban vannak. A
Petőfi utcai árok elkészült, a Petőfi és Vasút utcai közben az elmozdult térkövek javítása szükséges,
a temető támfalának lebontása folyamatban van, növények telepítésén kell gondolkodni. A
Búzavirág utcáig elkészült járda további folytatására kedvező ajánlat érkezett, így ha az időjárás
engedi a Pipacs utcáig lehet folytatni.
Léber György képviselő megjegyezte, hogy ez a járda gyűjtőjárda, így fontos a mielőbbi folytatása.
Hartmann Antal polgármester elmondta, valószínűleg tavasszal folytatódik az építése, a szükséges
térkő tavasszal kerül megvételre.
Söveg Zoltán képviselő a temetői támfal elbontásával kapcsolatban az esetleges megcsúszás miatt
kérdezte, mennyire biztonságos a bontás. Majd javasolta egy körülbelül méteres támfal kialakítását.
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Hartmann Antal polgármester a kötött talaj mellé agyagos talaj lett betöltve, a támfal a bekötés
hiánya miatt csúszott meg. A támfal kialakítását jó ötletnek tartja.
Léber György képviselő javasolta, hogy tavasszal egy átfogó bejárást kellene tartani.
Léber György képviselő javaslatát a képviselő-testület jó kezdeményezésnek tartotta, megbeszélték,
hogy tavasszal megtartják a bejárást.
Lichtenstein Györgyné képviselő a Kőhát utcával kapcsolatosan jegyezte meg, hogy önkormányzati
tulajdonban lévő telkek lettek eladva, és a mai napig se járda, se szilárd burkolatú út nincs.
Hartmann Antal polgármester válaszában elmondta, hogy jelenleg a gazdasági helyzet nem tesz
lehetővé ilyen költséges beruházást.
2. Napirend
Hartmann Antal polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy amennyiben az előzetesen,
írásban megküldött Márkó Község Önkormányzat III. negyedéves költségvetési beszámolójával
kapcsolatosan kérdésük van, úgy azt tegyék fel.
A képviselő-testület Csóka Imréné pénzügyi előadó segítségével áttekintette a III. negyedéves
költségvetést.
Lichtenstein Györgyné képviselő a személyi juttatásokról annyit kérdezett, hogy alacsonyra lett
tervezve?
Csóka Imréné válaszában elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal, illetve a települési
önkormányzati oldal miatt alakult így.
Hartmann Antal az iparűzési adó befizetésével kapcsolatosan jegyezte meg, jelentős összeg került
befizetésre. Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a kiadási oldal kevesebb lett,
köszönhetően a spórolásnak.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a költségvetés
III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 83/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Márkó Község
Önkormányzata 2013. III. negyedéves költségvetési beszámolóját.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3. Napirend
Hartmann Antal polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy véleménye szerint sem az
adómértékeket sem a közterület-foglalási díjat nem szükséges emelni. A lakosságot nem szabad
tovább terhelni. Ezzel a képviselő testület is egyetértett.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a 2014. évi
adómértékekről adónemekről és közterület foglalási díjakról.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 84/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014-ben nem kíván
változtatni a helyi adónemeken, adómértékeken és a közterület foglalás díjain.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirend
Hartmann Antal polgármester sajnálattal közölte a képviselő-testülettel, hogy az alapítványoktól
nem folyt be annyi pénz, amennyi új játékok vásárlására kellene az óvodában. Szükséges lenne
támogatást adni e célra.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy a költségvetés terhére az óvodának
óvodai játékok vásárlására biztosítson 60 ezer Ft. támogatást, és hozzon döntést ebben a kérdésben.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 85/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetés terhére 60
ezer Ft.-ot nyújt játékok vásárlására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirend
Láng Zsanett jegyző ismerteti a Veszprém és Csopak közötti kerékpárúttal kapcsolatos Veszprém
városa általi megkeresést. Márkónak ezzel költsége nincs, azért kell véleményezni, mivel Veszprém
és Márkó külterülete határos.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a Veszprém-Csopak
között épülő kerékpárút tervezetével kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 86/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Veszprém-Csopak
kerékpárút kiépítésével kapcsolatban észrevételt nem tesz.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirend
Láng Zsanett jegyző elmondta, a rendezési terv módosításához a partnerségi egyeztetés
szabályainak elfogadása szükséges. A korábbi rendezési terv módosításoknál a szakhatóságokon
kívül más szervezettel nem kellett egyeztetni, az új szabályozás előírja a társadalmi részvételt is.
Javasolta, hogy a partnerségi egyeztetésbe a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Németek és
Magyarok Baráti Köre legyen felkérve.
Hartmann Antal polgármester jelezte a képviselő-testületnek, hogy nagyon fontos lenne az
elfogadása, hiszen ha nem tartjuk a határidőt, nagyon sokat kell fizetni.
Láng Zsanett jegyző kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a kerékpárút nyomvonalának a
térképe a hivatalban megtekinthető.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a partnerségi
egyeztetés szabályának elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 87/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján az alábbiak szerint
határozza meg az önkormányzat településrendezési tervének átfogó felülvizsgálatára,
módosítására irányuló eljárásban a partnerségi egyeztetés szabályait:

a) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és
eszközei:
aa) A településrendezési eszközök módosítása során az önkormányzat az alábbi
partnereket kívánja bevonni:
Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkó , 8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.
Németek és Magyarok Baráti Köre Márkó

ab)
A
tájékoztatás
módja
és
eszközei:
az
önkormányzat
honlapja:
onkormanyzat@marko.hu és
az önkormányzat hirdetőtáblája (8441 Márkó, Padányi Biró
Márton tér 5.. szám alatti épületnél elhelyezett hirdetőtábla),
továbbá írásban történő megkeresés.
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
ba)
Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket az önkormányzat az
előzetes tájékoztatási szakasz lezárultáig várja írásbeli formában a székhelyére vagy
elektronikus úton onkormanyzat@marko.hu elektronikus levélcímre.
bb)
A javaslatokat, véleményeket a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban iktatni
kell, és azokat elkülönítetten kell kezelni, gyűjteni. A tervezés során az önkormányzat,
illetve a megbízott tervező értékeli valamennyi javaslatot, észrevételt, az értékelés
eredményét az ab) pont szerinti eszközökön kell közzétenni legalább 30 napra.
bc) A véleményezési szakaszban a tervezési dokumentáció elkészültét követően az
önkormányzat az ab) pontban meghatározott eszközökön hirdetményt tesz közzé, hogy a
partnerek tegyék meg véleményüket. A hirdetményben az önkormányzat legalább 30 napot
biztosít arra, hogy a partnerek észrevételt, javaslatot tehessenek. A partnerek javaslataikat,
észrevételeiket a ba) pont szerinti formában tehetik meg.
A partnerek a tervezési dokumentációt áttanulmányozhatják
hirdetőtábláján és a település honlapján.

az önkormányzat

bd) A kifogást emelő véleményező megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes
szakmai indoklással vagy közösségi érdekkel kell igazolni.
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c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:
ca) Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel – a jogszabályban meghatározott
egyeztetésen túl – további egyeztetést kezdeményezhet a partnerekkel a vélemények
tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
cb) Az egyeztetés módja:
I. meghívásos tárgyalás a partnerekkel.
cc)
A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott javaslatait, véleményeit
képviselő-testület tárgyalja, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselőtestület dönt.
cd)
A véleményezési szakasz lezárulásáról az önkormányzat hirdetményt tesz közzé az
ab) pont szerinti eszközökön egyúttal közzéteszi a tervezési dokumentációt is. A
dokumentáció elérhető az önkormányzat hirdetőtábláján vagy a meghatározott irodában
és a település honlapján.
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedések:
Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát az önkormányzat az ab) pont szerinti
eszközökön történő közzététellel biztosítja az elfogadást követő 15 napon belül legalább 30 napig
való közzététellel.
Az egyszerűsített eljárás esetén a314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó szakasza szerint
értendők a határidők.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7. Napirend
Láng Zsanett jegyző elmondta a képviselő-testületnek, hogy belső ellenőrzés megtörtént a
hivatalban. Márkó tekintetében két területet vizsgáltak, az óvoda élelmezési tevékenységét és a
közoktatási alap hozzájárulások és kiegészítő támogatások igénylésének és elszámolásának
szabályosságát, megalapozottságát. A belső ellenőrzési jelentés megállapításait az előterjesztés
tartalmazza.
Szalai Szabolcs képviselő annyit kívánt megkérdezni, hogy az ellenőrzés a 2012. évre vonatkozott?
Láng Zsanett jegyző válaszában elmondta, hogy ellenőrizhetik a lezárt évek bármelyikét.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a közoktatási alap
hozzájárulások és kiegészítő támogatások igénylésének és elszámolásának szabályosságáról szóló
ellenőrzéséről készített jelentés, és intézkedési terv elfogadásáról.
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A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 88/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a belső ellenőrzés
Német Nemzetiségi óvoda közoktatási alap hozzájárulások és kiegészítő támogatások
igénylésének és elszámolásának szabályosságáról szóló ellenőrzéséről készített jelentést,
továbbá elfogadja a jelentésre készített intézkedési tervet.
Felelős: jegyző, óvodavezető
Határidő: azonnal
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a belső ellenőrzés
Német Nemzetiségi Óvoda Márkó élelmezési tevékenységének ellenőrzéséről készített jelentés és
intézkedési tervről.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 89/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a belső ellenőrzés
Német Nemzetiségi Óvoda Márkó élelmezési tevékenységének ellenőrzéséről készített
jelentést, továbbá elfogadja a jelentésre készített intézkedési tervet.
Felelős: jegyző, óvodavezető
Határidő: azonnal
8. Napirend
Láng Zsanett jegyző elmondta a képviselő-testületnek, hogy a gyermekjóléti beszámolót minden év
májusában fogadja el a képviselő-testület. Ebben az évben a beszámolót a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat megtartotta, de a beszámoló a képviselő-testület által nem lett elfogadva.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy az írásban megkapott gyermekjóléti
beszámolót a képviselő-testület szíveskedjen elfogadni.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 90/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Herend Környéki Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9. Napirend
Hartmann Antal polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat
Dísztermében hetente két alkalommal angol nyelvoktatás folyik. A heti két alkalom összesen 6 órát
jelent. Javasolja, hogy 15.000 Ft-ot kérjenek bérleti díjként.
Polányiné Lénárt Katalin képviselő megjegyezte, hogy márkói lakosok is részt vesznek a
tanfolyamon.
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hozzon határozatot a Díszterem 15 ezer
Ft.- ért nyelvoktatás céljára történő bérbeadásáról.
A képviselő-testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Márkó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 91/2013. (XI. 20.)
HATÁROZATA
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyelvoktatás céljára a
Dísztermet 15 000,- Ft-ért bérbe adja a Katedra Nyelviskola részére. A képviselő testület
felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. Vegyes ügyek
Lichtenstein Györgyné képviselő jelezte a képviselő-testületnek, hogy a Mesteri utcában
közlekednek a nagy teherautók, pedig úgy emlékszik csak a Rózsafa utcára kapták meg az
engedélyt. A Petőfi utca 27. előtt a járdára rálógnak a fenyőfák ágai akadályozva a gyalogosok
közlekedését.
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Hartmann Antal polgármester megköszönte az észrevételeket. Válaszában elmondta, hogy a Mesteri
utcával kapcsolatosan jelezni fog a kivitelező cégnek, a fenyőfák miatt pedig intézkedni fog.
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
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