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MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. 
 

E-mail: onkormanyzat@marko.hu 
 

Szám: 163-19/2012.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Márkó Község Önkormányzatának ülésén 2012. július 9-én (hétfő) 15 
órai kezdettel az óvoda majd a Hivatal épületében. 
 
Jelen vannak: 
 
 
Márkó Község Önkormányzata 
 
Hartmann Antal  Polgármester  
Léber György Alpolgármester  
Migray Emőd Képviselő  
Polányiné Lénárt Katalin Képviselő  
Láng Zsanett Körjegyző  
 
Távol lévő képviselő: Szalai Szabolcs alpolgármester, Lichtenstein Györgyné 
képviselő, Söveg Zoltán képviselő 
 
A polgármester megállapította, hogy az ülésen 4 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
Napirend:  
 

1. TÁMOP pályázat 
Előadó: Láng Zsanett körjegyző 
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Láng Zsanett körjegyző elmondta, hogy a pályázatíró Örök Török Kft. a 
pályázat elkészítéséért nem kér sikerdíjat. A pályázat megvalósítása során az 
egyes programok lebonyolításából származna a bevétele. Ez nem tiszta, 
hiszen, ha nyer a pályázat akkor a támogatási összeget az önkormányzat 
kapja.  
 
Az általa megküldött megállapodás olyan megfogalmazásokat tartalmaz, 
mely nem egyértelmű, különösen a felelősségvállalás tekintetében. 
Megküldtem a pályázatírónak és a képviselőknek, hogy milyen 
változtatásokat tennék a megállapodásba.  
Nem tartom szerencsésnek az alvállalkozók alkalmazását sem. Ez nem egy 
műszaki, építőipari tevékenység, ahol van felelős műszaki vezető és 
egyértelműen le lehet mérni az alvállalkozók teljesítményét.  
 
Láng Zsanett körjegyző továbbá elmondta, hogy a pályázatot az 
önkormányzat is elkészíthetné, de olyan egészségügyi szakmai ismeretekkel 
kellene rendelkezni, hogy el tudjuk készíteni a települési egészségtervet és 
óvodai egészségtervet. Erre nincs megfelelő szakember, legfeljebb valakit 
meg tudnánk bízni, de igen borsos ára van. 
 
Migray Emőd képviselő azon a véleményen volt, hogy a pályázat 
lebonyolítására tett ajánlat igen kaotikus.  
 
Hartmann Antal polgármester szerint bizonytalan pályázatba nem szabad 
belemenni.  
 
Polányiné Lénárt Katalin elmondta, hogy a pályázatíró mára ígérte a választ a 
módosított megállapodással kapcsolatban, továbbá mára ígérte, hogy az 
előkészítő munkához megküldi a szükséges anyagokat. Ez nem történt meg. 
A beadási határidő is rendkívül rövid, ezt mi magunk nem tudjuk elkészíteni. 
 
A képviselő testület ismételten áttekintette a pályázatot, és 4 nem szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  
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Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 58/2012. (VII.9.)  

HATÁROZATA 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy nem 
nyújt be pályázatot a TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok pályázatra és nem köt megállapodást az Örök 
Török tanácsadó és szolgáltató Kft.-vel. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 15 óra 30 
perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 
Hartmann Antal      Láng Zsanett 
polgármester        körjegyző 


