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MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. 

 
E-mail: onkormanyzat@marko.hu 

 
Szám: 163-    /2012.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén 2012. május 25-én 
(pénteken) 17 órai kezdettel a Hivatal épületében. 
 
Jelen vannak: 
 
 
Márkó Község Önkormányzata 
 
Hartmann Antal  Polgármester  
Léber György Alpolgármester  
Lichtenstein Györgyné Képviselő  
Migray Emőd Képviselő  
Szalai Szabolcs Alpolgármester  
Polányiné Lénárt Katalin Képviselő  
Láng Zsanett Körjegyző  
 
Távol lévő képviselő: Söveg Zoltán 
 
 
A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
Napirendek:  
 
1. Épszolg Kft. beszámolója, mérlege 
Előadó: Hartmann Antal polgármester, Lichtenstein Györgyné 
2. Óvoda építése 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
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1. napirend 
 
 
Lichtenstein Györgyné ismertette az Épszolg Kft. mérlegét.  
 
Szalai Szabolcs képviselő megkérdezte, hogy a vízdíj tartalék a 2011-es évben 
fel lett-e használva, szerepel-e a beszámolóban? 
 
Lichtenstein Györgyné elmondta, hogy az Épszolg Kft. is meg tudja takarítani a 
közel 3 millió Ft-ot, amit a Bakonykarszt ígért. Ezt az összeget olyan 
beruházásokra fordítja, amelyeket az önkormányzatnak kellene megtenni. Az 
összeg felhasználásra kerül, egyébként a bankszámlán látható.  
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal egy tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 43/2012. (V.25.)  

HATÁROZATA 
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
az Épszolg Kft. 2011. évi mérlegét.  
 
Felelős: polgármester 
 
 
Lichtenstein Györgyné képviselő elmondta, hogy a vízmű körül elkészült a 
kerítés. Ezt tavaly az eladott gépek árából csináltatta meg az Épszolg Kft. 
Tavaly venni kellett egy 1,8 millió Ft-os berendezést is. Az orvosi rendelőnél is 
merült fel meghibásodás. Rendelkezik még tartalékkal a Kft. A javítási 
költségek magasak, egy szivattyú javítása 280 ezer Ft., az új pedig 600 ezer Ft. 
Ilyen dolgokra kell tartalékolni. Sajnos sok mindent beledobálnak a csatornába, 
ez tönkre teszi a szivattyút. 
 
Az Épszolg Kft. ismertette a 2012. éves tervet.  
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal egy tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  
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Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 44/2012. (V.25.)  

HATÁROZATA 
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja 
az Épszolg Kft. éves üzleti tervét. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
2. napirend 
 
 
Az óvoda építésével kapcsolatban a polgármester a következőket mondta el: 
 
A régi óvoda értékesítésével megbíznánk a Balaton Inker Kft-t. Ők elkészítették 
az értékbecslést is.  
Láng Zsanett körjegyző felolvasta a szerződést. a képviselő testület javasolta, 
hogy ne kizárólagos szerződést kössön az önkormányzat.  
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 45/2012. (V.25.)  

HATÁROZATA 
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a régi 
óvoda épületének (Márkó, Padányi Biró Márton tér 7.) az értékesítésével a 
Balaton Inker Kft-t bízza meg. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Hartmann Antal polgármester elmondta hogy a kerítés anyagokat már 
megrendelte. Török Zoltán vállalta villanyszerelési munkálatok elvégzését.  
Az építés a válaszfalakkal kezdődik, hogy a por ne menjen át a megmaradó 
helyiségekbe. Így a déli oldalról lehet a munkákat végezni. A víznyomó 
csöveket be lehet építeni a falba. Az épületben 2 kazán lesz. 
Felvetődött, hogy az udvari játszótéren meg kell oldani az árnyékolást is. 
lombos fákat kell ültetni.  
 
Polányiné Lénárt Katalin megkérdezte, hogy a két kazán az egész épületet fűti-
e?  
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A polgármester tájékoztatta, hogy az agórán kívül minden helyiség fűtve lesz. 
 
Szalai Szabolcs megkérdezte, hogy hol kell ablakot cserélni.  
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy ablakot nem kell cserélni, hanem 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat korábbi helyiségénél kell az ablakot ajtóra 
kicserélni. Itt lesz a melegítő konyha kiszolgáló bejárata.  
 
Több árajánlat érkezett, melyek közül a képviselő testület, mivel már ismeri a 
Fég-Szer Kft. munkáját, ezt találta a legjobbnak. 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 46/2012. (V.25.)  

HATÁROZATA 
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a Kálvária 
u. 6. szám alatti óvoda kialakításával a Fég-Szer Kft.-t bízza meg.  
 
Felelős: Polgármester 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 18 órakor 
bezárta. 
 

kmf. 
 
 
Hartmann Antal       Láng Zsanett 
polgármester         körjegyző 


