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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. augusztus 28-án 
(kedd) 17 órai kezdettel a Hivatal épületében. 
 
Jelen vannak: 
 
 
Márkó Község Önkormányzata 
 
Hartmann Antal  Polgármester  
Léber György Alpolgármester  
Szalai Szabolcs Alpolgármester  
Migray Emőd Képviselő  
Lichtenstein Györgyné Képviselő  
Söveg Zoltán Képviselő  
Láng Zsanett Körjegyző  
 
Távol lévő képviselő: Polányiné Lénárt Katalin 
 
A polgármester megállapította, hogy az ülésen 6 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
 
 
Napirend:  
 

1. Beszámoló az óvodáról 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
2.  Körjegyzőség költségvetésének I. félévi módosítása, beszámolója 
Előadó: Virágh Erika pénzügyi előadó 
3. Az önkormányzat I. féléves módosítása, beszámolója 
Előadó: Csóka Imréné pénzügyi előadó 
4. Településrendezési ügyek 
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- Terület átadása a Honvédség részére 
- Petőfi S. u. (gatyaszár része) átvétele önkormányzati tulajdonba 
- LB Knaufhoz vezető út kezelése 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
5. Civil szervezetek és helyiségeknek nyugati szárnyba való elhelyezésének 

előkészítése 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
6. Segélyek 

 
 
 

1. napirend 
 
 
Hartmann Antal polgármester az óvoda építésével kapcsolatban az alábbiakról 
számolt be:  
 
A képviselő testület eldöntötte, hogy megnyert pályázatot nem valósítja meg, 
hanem önerőből alakítja át az épület működő részét óvodává.  
Az óvodát határidőre elkészítettük, 14,5 millió Ft-ba került. Kb.4-500 ezer Ft. 
olyan kiadás volt, mely a tervekben nem szerepelt. Például gáztűzhely, udvar 
feltöltése földdel a kiegyenlítés miatt.  
Örülök, hogy az új óvodával minden szülőnek és gyereknek örömet tudtunk 
szerezni. Ha probléma merül fel, akkor természetesen kijavítjuk. Mindenkinek 
köszönjük, aki a munkában részt vett.  
Megkérdezem az óvodavezetőt, hogy szeretne-e hozzászólni. 
 
Fenyvesi Andrea az alábbiakat mondta el: 
 
Mindenki nevében köszönjük a képviselő testületnek és a polgármesternek, hogy 
egy emberként kiálltak az ügy mellett. Mindenkit szeretettel várunk, aki még 
nem tekintette meg berendezve az óvodát. Egy kicsit még csinosítgatunk rajta 
képekkel, textíliákkal.  
 
Hartmann Antal polgármester szót adott a képviselőknek.  
 
Söveg Zoltán elmondta, hogy az ügy végére végre pont került. Az épület 
kihasználtsága így jelentősen javul. Az épület fenntartása már nem lesz egy 
felesleges kiadás. Egy fájó pontot említett a képviselő úr, hogy a polgármester 
nem hívta meg bejárásra a képviselőket. 
 
Hartmann Antal polgármester úgy reagált, hogy mindenkinek lehetősége volt a 
munkálatokat és a végeredményt megtekinteni külön meghívás nélkül is. A 
képviselők többsége ezt meg is tette.  
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Lichtenstein Györgyné elmondta, hogy szép, egészséges, tágas lett az óvoda. 
 
Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy egy 
vállalkozó a külső szigeteléshez jelentős mennyiségű, és értékű anyagot ajánlott 
fel.  
A külső fa lefestésére már megkaptuk az anyagot. Vízbázis alapú festéket 
fogunk használni. A munkálatokhoz kapunk gurulós állványt is.  
 
A képviselő testület egyetértett abban, hogy dicséret jár a fizikai dolgozóknak 
akik egész nyáron az óvodán dolgoztak.  
 

2. napirend 
 
A körjegyzőség költségvetésével kapcsolatban Virágh Erika pénzügyi előadó 
elmondta, hogy a bevételeknél a telefondíjak továbbszámlázása miatt 161 ezer 
Ft. plusz bevétel lett. A kiadási előirányzatot is ehhez kellett módosítani, 
melynél a dolgi kiadásokra tették az összeget. 
A teljesülés 50%. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

Márkó Község Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

58/2012.(VIII.28.) számú Határozata 
 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a Körjegyzőség 2012. I. félévi módosítását és beszámolóját.  
 
Felelős: Láng Zsanett körjegyző 
 

3. napirend 
 
Csóka Imréné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a bevétel 50%-on, a kiadás 
40%-on áll. Ebbe még nincs benne az óvoda építésének kiadása, mert az a 
második félévben keletkezett.  
 
Lichtenstein Györgyné megkérdezte, hogy a bevételek előirányzatnál milyen 
bevétel van amivel nem számoltunk és befolyt valamilyen összeg? 
Csóka Imréné elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele  
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Lichtenstein Györgyné: A felhalmozási bevétel 1,190 e. Ft., amódosítás 3.160 e. 
Ft.  Milyen bevétel ez? 
 
Csóka Imréné: Ide jönnek a leigényelt állami támogatások.  
 
Lichtenstein Györgyné: A dologi költségeknél 24 millióról 27 millóra változott 
az előirányzat. Ebben már van óvodával kapcsolatos kiadás is?  
 
Csóka Imréné: Az, a beruházási kiadásoknál jelenik meg.  
 
Lichtenstein Györgyné: Minek az arányában lett megemelve a 24 millió, 27 
millióra?  
 
Csóka Imréné: A községgazdálkodásnál van a pályázatíró díja. Ez a dologiban 
szerepel.  
 
Lichtenstein Györgyné: Az egészségügyi ellátás 227 e. Ft. A szociális 
rászorultságnál 2,1 millió Ft. az emelés. Miből adódik? 
 
Csóka Imréné: Itt jelenik meg a közmunkások bére. Ezt támogatja az állam.  
 
Lichtenstein Györgyné. A függő, átfutó kiadásoknál mi lehet még?  
 
Csóka Imréné: Csak az utolsó havi bér. Régi, áthúzódó tételek nincsenek.  
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy alkosson 
rendeletet és hozzon határozatot az önkormányzat 2012. I. féléves 
költségvetésének módosításáról és a beszámolóról. 
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

9/2012(VIII.29.) önkormányzati rendelete  
a 2012. évi költségvetésről szóló 

2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

59/2012.(VIII.28.) számú Határozata 
 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja az önkormányzat 2012. évi I. féléves költségvetési beszámolóját. 
 
Felelős: Hartmann Antal polgármester 
 
 
 

4. napirend 
 
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a Vasút utca amikor az 1960-as 
években megépült, akkor a másik része, Petőfi utca maradt.  
 
A Márkó, 341/2 hrsz.-ú Petőfi S. utca (Gatyaszár) a Magyar Közút Kht. 
tulajdonát képezi. A Magyar Közúttal tett egyeztetések után lehetőség van a 
terület tulajdonba való átvételére. 
 
 
Kérem a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a 341/2 hrsz.-ú Petőfi S. 
u. tulajdonába vételéről.  
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzatának 
60/2012.(VIII.28.) számú Határozata 

341/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonba vétele 
 
 
Márkó Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 341/2 
hrsz.-ú ingatlant tulajdonba veszi, amennyiben azért a Magyar Közút Kht. 
a tulajdonba adás költségein felül eladási árat nem számít fel. Az átadás 
lebonyolítása nem időhöz kötött, az eladásról újabb döntés a konkrét 
költségek megnevezése után történik. 
 
Felelős: polgármester 
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Hartmann Antal polgármester: A Székesfehérvár- Boba vasútvonal felújítása 
során felmerült, hogy a 084/5 hrsz.-ú útként nyilvántartott ingatlant a felújítási 
munkák után az Önkormányzat továbbra is üzemeltesse. 
 
Mivel ez a terület a 070 hrsz.-ú, a Magyar Honvédség tulajdonát képező út 
padkáját képzi, javaslom, hogy az üzemeltetési feladatokat is ők lássák el, így az 
önkormányzat költségeket tudna megtakarítani (téli takarítási, nyári gondozási 
munkák).   
 
Kérem a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a 084/5 hrsz.-ú út 
kezelésbe vételéről.  
 
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzatának 
61/2012.(VIII.28.) számú Határozata 
084/5 hrsz.-ú út kezelésbe vételéről 

 
 
Márkó Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 084/5 
hrsz.-ú, Márkó Község Önkormányzata tulajdonát képező út kezelési 
feladatait nem kívánja ellátni. 
 
Felelős: polgármester 
 
Hartmann Antal: A Magyar Közút Kht. azzal a kéréssel fordul az 
Önkormányzathoz, hogy a 030/4 hrsz.-ú közút egy részét vegye kezelésbe. 
 
Kérem a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a 030/4 hrsz.-ú közút egy 
részének kezelésbe vételéről.  
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzatának 
62/2012.(VIII.28.) számú Határozata 

030/4 hrsz.-ú út egy részének kezelésbe vételéről 
 
Márkó Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 030/4 
hrsz.-ú, a Magyar Közút Kht. tulajdonát képző út egy részét nem tudja 
kezelésbe venni, mivel a kezelésre nincs meg az anyagi feltétele. 
 
Felelős: polgármester 
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5. napirend 

 
Hartmann Antal polgármester elmondta, a jövő tervei között szerepel, hogy az 
iskola, most már óvoda épületének másik részét kb. 120-130 nm területet 
kialakítsunk a civil szervezetek számára. Az ott lévő dolgokat az emeletre 
pakoljuk fel. Amennyiben lesz rá forrás, meg fogjuk valósítani.  
 
A régi óvoda épületéből a posta kiköltözik. Ha sikerül az épületet eladni, akkor 
meg tudjuk építeni az agórát is.  
 
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, a képviselő testület az ülést 19 óra 5 
perckor bezárta. 
 

kmf. 
 
 
Hartmann Antal        Láng Zsanett 
polgármester       körjegyző 


