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MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. 
E-mail: onkormanyzat@marko.hu 

 
Szám: -    /2013.  
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó 

Község Önkormányzata közös képviselő-testületének ülésén, 2013. február 12-

én (kedd) 17 óra 30 perc kezdettel, Márkón, a Hivatal épületében található 

Díszteremben. 

Jelen vannak: 

Bánd Község Önkormányzata 

Schindler László  polgármester 

Pichner György  alpolgármester 

Lauer Róbert  képviselő 

Lencz Tibor  képviselő 

Steigervald Zsolt  képviselő 

Távol lévő képviselő: Lencz Tibor 

Hárskút Község Önkormányzata 

Kiss Árpád polgármester 

Szilágyi Sándor alpolgármester 

Frisch Zoltán képviselő 
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Schnelbach József képviselő 

Távol lévő képviselő: Auerbach Károly 

Márkó Község Önkormányzata 

Hartmann Antal polgármester 

Léber György alpolgármester 

Szalai Szabolcs alpolgármester 

Lichtenstein Györgyné képviselő 

Migray Emőd képviselő 

Polányiné Lénárt Katalin képviselő  

Söveg Zoltán képviselő 

Láng Zsanett jegyző 

Meghívott: Fenyvesi Andrea óvodavezető, Petróczi Péter a Goodwill Consulting 

Pályázati Tanácsadó Kft., Wágenhoffer Kornélia a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

Hartmann Antal polgármester köszönti a résztvevőket, köztük a Goodwill 

Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviseletében megjelent Petróczi Pétert, a 

bándi képviselő-testület tagjait, Schindler László polgármester vezetésével, a 

hárskúti képviselő-testület tagjait, Kiss Árpád polgármester vezetésével. 

Röviden ismerteti a közös hivatal létrejöttének okát, majd javasolja, hogy 

fogadják el a napirendi pontokat, egyúttal közli, hogy a közös testületi ülésről 

hangfelvétel készül. 

A három képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. 

1. Napirend: Tájékoztatás a közös hivatal működéséről 

Láng Zsanett jegyző elmondja, hogy a törvényi előírások alapján 2013. január 

elsejétől megszűnt a körjegyzőség és a Hárskúti Polgármesteri Hivatal. Ennek 

oka a közigazgatásban végrehajtott átszervezés, mivel 2000 fő alatt nem 
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működhet önkormányzati hivatal. Mivel Bánd és Márkó települések együtt, 

illetve Hárskút sem érte el a 2000 főt, logikus lépés a három település 

együttműködése, hiszen másik megoldásként az jött szóba, hogy mindhárom 

településen megszűnik a hivatal és a lakosságnak Veszprémben kellett volna az 

ügyeket intézni. Személyi változásokat ez a lépés annyiban hozott, hogy két 

kolléganő elment a hivatalból, így tulajdonképpen a létszám nem változott, 

hiszen Hárskút csatlakozásával a közös hivatal működéséhez két kolléganő 

érkezett. A költözés és a berendezkedés rendben lezajlott. A feladatok elosztása 

megtörtént, a napi gyakorlat ebben hozhat változásokat. Az ügyfélfogadás 

Márkón csütörtök kivételével mindennap, Bándon hetente háromszor fél nap, 

Hárskúton hetente kétszer fél nap. Ezzel a helyi ügyintézés is megoldott, hiszen 

aki nem tud Márkóra jönni, az helyben tudja intézni az ügyeit. 

2. Napirend: Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 

Hartmann Antal polgármester a közös költségvetés ismertetésére felkérte Csóka 

Imréné pénzügyi előadót. 

Csóka Imréné pénzügyi előadó ismertette a Márkói Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi költségvetését. 

Hartmann Antal polgármester megköszönte Csóka Imréné pénzügyi előadónak a 

tájékoztatást, és kérte a képviselő-testületeket, hogy a részükre előzetesen 

írásban megküldött közös költségvetéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. 

Schindler László polgármester elmondta, hogy ez az év tanulóév lesz mind a 

három testületnek és a közös hivatalnak is. Egyben felhívta a figyelmet a 

tolerancia szükségességére, hiszen ez új helyzet mindhárom település életében. 

Véleménye szerint a közös költségvetést el lehet fogadni. 

Hartmann Antal polgármester megköszönte a hozzászólást. 
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A képviselő-testületek részéről a 2. Napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés 

nem volt. 

Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete öt igen szavazattal, 

egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 

Bánd Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2013. (II. 12.) számú határozata 

Bánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. 

Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testülete négy igen szavazattal, 

egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 

Hárskút Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2013. (II. 12.) számú határozata 

Hárskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete hét igen szavazattal, 

egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2013. (II. 12.) számú rendelete 

Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. 
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3. Napirendi pont: A köztisztviselők teljesítménykövetelményei 

Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jogszabály-változás 

miatt a 3. napirendi pont nem kerülne tárgyalásra. A jogszabály júniusban fog 

hatályba lépni, javasolja a képviselő-testületeknek, térjenek akkor vissza rá. 

Hartmann Antal polgármester megköszönte a képviselő-testületeknek a 

részvételt, az ülést 17 óra 45 perckor bezárta. 

 

A képviselő-testületi ülés Márkó Önkormányzatának képviselő-testületi ülésével 

folytatódott. 

Hartmann Antal polgármester köszöntötte a márkói képviselő-testületet és a 

megjelent érdeklődőket, majd felvetette az előzetesen írásban megküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalási sorrendjének módosítását, 

egyben jelezte, hogy a képviselő-testületi ülésről hangfelvétel készül. 

A képviselő-testületnek a változtatással szemben kifogása nem merült fel, hét 

igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontok tárgyalási 

sorrendjének megváltoztatását. 

Söveg Zoltán képviselő kérte a jegyzőkönyv hitelesítését. 

Hartmann Antal polgármester felkérte Léber György alpolgármestert és Szalai 

Szabolcs alpolgármestert a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 

Léber György alpolgármester a hitelesítésre való felkérést elfogadta. 

Szalai Szabolcs alpolgármester a hitelesítésre való felkérést elfogadta. 

1. Napirendi pont: Tájékoztatás az előző testületi ülés óta történtekről 
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Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az 

előző testületi ülés óta elkészült a közös hivatal épületében található Díszterem. 

A hivatalban található csillárok átkerültek az új terembe, a közös hivatal pedig 

korszerű világítást kapott. 

Láng Zsanett jegyző a megjelent hallgatóság tájékoztatására elmondta, hogy a 

terem a település házasságkötő termeként fog funkcionálni. 

A szükséges és elvégzett téli munkák mellett az önkormányzati dolgozók 10 db 

új, praktikus hulladékgyűjtőt készítettek, melyek tavasszal kerülnek a helyükre. 

Az új iskolában található két, civil szervezetek által használt helyiség, és az 

óvodában az iroda belső szigetelése elkészült. A maradék anyagból az agora 

nyugati oldala lett szigetelve, ajtó került a lépcsőfeljáró alá, így esztétikusabb 

lett, továbbá jelentős energia megtakarítást jelenthet a településnek. 

Hartmann Antal polgármester felveti a testületnek a honlap megújítását. Közli, 

hogy Horváth Jenő elvállalta a honlap szerkesztését. Nemcsak a megtörtént 

eseményekről adna beszámolót, hanem az események elé menve, tájékoztatná a 

lakosságot, az érdeklődőket. 

Söveg Zoltán képviselő szerint a honlap nem megfelelően működik. 

Lichtenstein Györgyné képviselő egyetért Söveg Zoltán képviselővel. 

Horváth Jenő úgy látja a honlap alapjában nem rossz, inkább az 

információhiányt tartja nagyobb problémának. A fórumszerű működést nem 

tartja jó dolognak, ahhoz moderátor szükséges, felelősséggel jár. 

Láng Zsanett jegyző közli, hogy a fórum nem helyes, ki vállalná fel a moderátor 

szerepét. A hivatalban erre nincs kapacitás. 

Horváth Jenő a lakosság tájékoztatását tartja fontosnak, esetlegesen a testülethez 

intézett kérdéseket lehetne feltenni. 
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Polányiné Lénárt Katalin véleménye szerint a fórumozás valóban nehéz dolog, 

aktuális információk kellenek, a civil szervezetekről például elavultak az 

információk. 

Horváth Jenő erre reagálva elmondja, hogy tájékoztatás nélkül senki sem tud jó 

honlapot szerkeszteni. 

Hartmann Antal polgármester javasolja, hogy a civil szervezeteket össze kell 

hívni, megbeszélni és jelzi a kommunikáció fontosságát. 

A képviselő-testület hét igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot 

hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2013. (II. 12.) Határozata 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Horváth 

Jenőt bízza meg a márkói honlap szerkesztésével. 

Felelős: polgármester 

2. Napirendi pont: Tájékoztatás a napelemes pályázatról 

Hartmann Antal polgármester felkéri Petróczi Pétert, ismertesse a napelemes 

pályázatot. 

Petróczi Péter megköszöni a felkérést, majd elmondja, hogy az óvoda tetejére 

tervezett napelemes rendszer jelentős megtakarítást jelenthet a működési 

költségekben. A kiírásnál kritérium volt az épület szigetelése, villámvédése, ami 

Márkón megoldott. A pályázatírás jelenleg jó ütemben zajlik. A bekerülési 

költség 85% Európai Uniós pályázatból, 15% Európai Uniós önerős alapból 

kerül finanszírozásra. Előreláthatóan 3-4 hét alatt bírálják el, ha az elbírálás 

kedvező, tehát a pályázat nyer, várhatóan a nyári időszakra működhet is. Nyáron 
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visszatölti – télen felhasználja, túltermelést nem enged. A jövő évben újra lehet 

pályázni, bővítésre. 

Söveg Zoltán képviselő értelmezése szerint ez a beruházás a falunak nem kerül 

pénzébe. 

Hartmann Antal polgármester válaszában megerősíti, a 15%-ot önrészként kell 

befizetni, de az összeg visszaigényelhető. 

Söveg Zoltán képviselő kérdésére reagálva Petróczi Péter elmondja, hogy 

minden költség benne van. 

Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a E.ON-nál javítás volt szükséges, 

a számlán irodaház megnevezés szerepelt. 2010-ben 100.000 Ft, 2011-ben 

szintén 100.000 Ft volt az energia-felhasználás költsége, 2012-ben 500.000 Ft. 

A hallgatóság sorából Horváth Jenő hozzászólására Hartmann Antal 

polgármester jelzi, hogy ugyan nem adott lehetőségek kérdések feltételére, de 

mivel mindenkit érint a beruházás, így válaszol rá, az egész épületben nem lehet 

napelemes rendszerrel kiváltani az energia költséget. 

Petróczi Péter a kérdésre reagálva megjegyzi, hogy így a közbeszerzési határt 

nem éri el a pályázat, az egész épületre kivetítve már igen, az viszont jelentősen 

lelassítaná. 

Söveg Zoltán képviselő fenntartja a véleményét, hogy a költségekben a sikerdíj 

nincs benne. 

Petróczi Péter újra megerősíti, hogy tartalmazza a sikerdíj költségét. 

Láng Zsanett jegyző segít értelmezni a költségeket. 

Lichtenstein Györgyné képviselő további kérdéseket tesz fel, nincs benne a 

költségvetésben. 



  9

Láng Zsanett jegyző véleménye szerint a költségvetési kérdéseket a költségvetés 

tárgyalásánál kell megbeszélni.   

Hartmann Antal polgármester elmondja, hogy sikertelenség esetén nincs költség. 

Láng Zsanett jegyző rátér a műszaki ellenőri árajánlatokra. Három árajánlat 

közül kellett választani, előzetes szerződést a K’ING-DOM Kft-vel.. Ez 

feltételes szerződés, csak akkor lép életbe, ha nyertes a pályázat. 

Hartmann Antal polgármester megköszöni Petróczi Péternek a részvételét és 

válaszait a felmerült kérdésekre, majd szavazásra bocsátja a pályázathoz 

szükséges önrész összegét. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2013. (II. 12.) Határozata 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete részt kíván venni a 
KEOP-2012-4.10.0/A pályázaton „Napelemes rendszer telepítése Márkó 
községi óvodára”. 

A beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 11.366.500,- Ft, a tervezett 
beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 
bekerülési összege (elszámolható költség): bruttó 11.366.500,- Ft.  

A pályázat benyújtásához szükséges önerő rendelkezésre áll, összege bruttó 
1.704.975,- Ft., melyet az önkormányzat saját erőből biztosít.  

A pályázat megvalósításának helyszíne 8441 Márkó, Kálvária u. 6., 
helyrajzi szám: 460. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2013. február 12. 
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3. Napirendi pont: A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

megállapodás felülvizsgálata 

Láng Zsanett jegyző ismertette a megállapodás módosítását. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2013. (II. 12.) Határozata 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 

a Márkó Község Önkormányzata és Márkó Község Német Nemzetiségi 

Önkormányzata között megkötött megállapodás módosítását. 

Felelős: polgármester 

4. Napirendi pont: Régi óvoda épületének értékesítési lehetősége 

Hartmann Antal polgármester elmondja, hogy egy nemesvámosi vállalkozás 

komolyan érdeklődik az épület iránt, de a megvételéhez pályázati lehetőséggel 

kíván élni. Ez a pályázat február 28-án lesz beadva, kedvező elbírálás esetén a 

vállalkozó ideköltözteti a vállalkozását. Ez munkalehetőséget is jelenthet a 

falunak, két lakatos felvételét jelezte a vállalkozó. 

5. Napirendi pont: Tájékoztatás a DRV kútfúrási szándékáról 

Hartmann Antal polgármester részt vett a közmeghallgatáson, röviden ismerteti 

az ott elhangzottakat. A DRV terve szerint a Tótvázsony és Nagyvázsonyi 

térségében 12 db új kutat helyezne üzembe, a dél-bakonyi területek ivóvízének 

minősége javítása céljából. A 12 db új kút jelentős, (átlagban összesen napi 

24.000 m3) vízkitermelése jelentősen befolyásolhatja a környék természeti és 

gazdasági állapotát. A Bakonykarszt Zrt. által megbízott független szakértő által 
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elkészített hatástanulmány szerint a távolabbi területekre is hatással lenne. 

Márkón az előrejelzések szerint két méterrel csökkenne a karsztvíz. 

Mindenképpen – a 26 érintett település összefogásával – arra kell törekedni, 

hogy ez a tervezett fejlesztés ezen a helyszínen ne valósulhasson meg. 

6. Napirendi pont: A 71/2012. (X. 30.) számú Határozat visszavonása 

Láng Zsanett jegyző ismerteti HÉSZ ide vonatkozó részét: csak a földkábel 

elhelyezését engedélyez, légkábelt nem. HÉSZ módosítása, határozat 

visszavonása. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2013. (II. 12.) Határozata 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

visszavonja a 71/2012. (X. 31.) számú Határozatát. 

Felelős: polgármester 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2013. (II. 12.) Határozata 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért a Helyi Építési 

Szabályzat 27.§ 39. bekezdésének módosításával olyan módon, hogy a 

villamosenergia ellátási hálózat létesítését és rekonstrukcióját földkábel 

vagy légkábel elhelyezésével lehet kiépíteni. Kezdeményezi a Helyi Építési 

Szabályzat módosítását, mely módosítás költségeit a Tiszafa Építőközösség 

vállalja. 
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Felelős: polgármester 

7. Napirendi pont: Márkó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése 

Hartmann Antal polgármester előzetesen elmondja, hogy ez egy óvatos 

költségvetés, majd felkéri Csóka Imréné pénzügyi előadót, hogy ismertesse 

Márkó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetését. 

Csóka Imréné pénzügyi előadó ismertette a Márkó Község Önkormányzata 

2013. évi költségvetését. 

Hartmann Antal polgármester megköszönte Csóka Imréné pénzügyi előadónak a 

tájékoztatást, és kérte a képviselő-testületet, hogy a részükre előzetesen írásban 

megküldött közös költségvetéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. 

Söveg Zoltán képviselő hiányolja a tartalékalap-képzést. Az önkormányzat 

tulajdonában lévő telek árát alulértékeltnek tartja. Kérdezi az okát. 

Csóka Imréné pénzügyi előadó válaszában elmondja, hogy a kiadás-bevétel 

egyensúlya miatt.  

Söveg Zoltán képviselő véleménye szerint a bevétel alul, a kiadás túltervezett. 

Jelzi, számára ez a költségvetés elfogadhatatlan, megszavazni nem tudja. 

Lichtenstein Györgyné képviselő hiányolja az előzetes megbeszélést. Közli, 

hogy eddig mindig előzetes megbeszélés volt, kérdezi most miért nem. Egyetért 

Söveg Zoltánnal az alultervezésben. 

Csóka Imréné pénzügyi előadó nem ért egyet az alultervezéssel, majd elmondja, 

hogy a költségvetés tervezési utasítások alapján készül, azok alapján nem 

szerencsés, ha sok a tartalék. A tartalék az összköltség 10%-a  lehet, ezért 

muszáj visszafogottan tervezni. 

Lichtenstein Györgyné képviselő a tartalékot kérdezi. 
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Láng Zsanett jegyző elmondja, hogy a döntés a képviselő-testületé, ez csak egy 

költségvetési tervezet. majd Söveg Zoltán képviselő kérdésére reagálva közli, 

hogy a támogatás feladatalapú. 

Láng Zsanett jegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy 

konkrétumokról kellene beszélni a költségvetés tekintetében. 

Lichtenstein Györgyné képviselő nem érti az óvoda parkosítására fordítandó 

összeget. 

Hartmann Antal polgármester ismerteti, hogy az óvoda parkosítására fordítandó 

költségek miből adódnak. 

Söveg Zoltán képviselő véleménye szerint a polgármester által ismertetett árak 

magasak. 

Hartmann Antal polgármester elmondja, hogy háromféle árajánlatból a 

legkedvezőbbel kalkuláltak, majd elmondja, hogy a Kálvária utcában a járda 

kiépítésének folytatására a Búzavirág utcáig is kért árajánlatot. 

Lichtenstein Györgyné képviselő sérelmezi, hogy erről sem kaptak a képviselők 

előzetes tájékoztatást. Kérdezi miért csak a második utcáig készül a járda. 

Hartmann Antal polgármester válaszában közli, hogy a legtöbb gyerekes abban 

az utcában lakik, részükre lesz könnyebbség a járda elkészülte. 

Lichtenstein Györgyné újabb kérdésére, miszerint a költségvetésben egyéb 

beruházás alatt szereplő összeg hogyan értelmezhető, Csóka Imréné pénzügyi 

előadó elmondja, hogy azt a képviselő-testület dönti el. 

Hartmann Antal polgármester felveti az iparterület kérdését, a közvilágítást meg 

kel oldani, hiszen a településre befolyó iparűzési adó nagy része az iparterületen 

működő vállalkozásoktól folyik be. 
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Ernyei István aggályait fejezi ki a beruházással kapcsolatosan. Elmondja, 

javasolja az iparterületen működő vállalkozók részére, hogy az iparűzési adót 

egy elkülönített számlára fizessék be amíg a kérdés nem lesz megoldva. Egyben 

jelzi, hogy a kamionforgalom miatt nem lehet az utat feltörni a kábelek 

lefektetése céljából. 

Török Zoltán véleménye szerint csak földkábel jöhet szóba a területen, felveti 

esetleges napelemes megoldás lehetőségét. 

Láng Zsanett jegyző szerint a testületnek kell eldöntenie szán-e erre és mekkora 

összeget. 

Gyenge József elmondja, hogy 16 éve vannak kint a területen, két beruházás, 

vízvezeték-hálózat, aszfaltos út valósult meg azóta. A dolgozóknak a bejárás 

balesetveszélyes. 

Hartmann Antal polgármester véleménye szerint buszmegálló kialakítása lenne a 

megoldás, most van erre lehetőség, pályázattal lehetne megoldani. 

Gyenge József azonban közli, hogy a buszmegálló csak a bejáróknak lehetne 

megoldás, a helyi dolgozóknak nem. 

Söveg Zoltán képviselő közbevetése szerint sorrendet kell felállítani a tervezett 

beruházásokkal kapcsolatban. 

Migray Emőd képviselő szerint az iparterület ügye 16 éve húzódik, valamilyen 

megoldást kell találni. 

Gyenge József a Kálvária utca aszfaltozásáról és az iparterületen a 

szennyvízhálózat kiépítéséről érdeklődik. 

Migray Emőd képviselő elmondja, hogy bizonyos beépítettség alatt nincs 

aszfaltozás. 



  15

Hartmann Antal polgármester esetlegesen a Bakonykarsztnak kell megoldania, 

de Lichstein Györgyné képviselő elmondja, hogy a nagyberuházás mindig 

önkormányzati feladat. 

Hartmann Antal polgármester szerint megoldást jelenthet a pályázatok 

figyelemmel kísérése. 

Láng Zsanett jegyző közli, hogy bővítésre sajnos jelenleg  nincs pályázati kiírás 

és az elmúlt években sem volt. Mindig új szennyvíztisztító építésére írtak ki 

pályázatot, vagy pedig a 2000 fő lakos egyenérték feletti települések számára. 

Hartmann Antal polgármester véleménye szerint az iparterület világítását meg 

kell oldani. A buszmegálló kialakítására pályázati lehetőséget kell keresni. 

Csóka Imréné pénzügyi előadó jelzi, hogy átcsoportosítás lehetséges. 

Gyenge József és Török Zoltán felajánlotta segítségét az óvodai napelem-

beruházás műszaki kérdéseiben. 

Söveg Zoltán képviselő kérdésével visszatér a költségvetés tárgyalásához, és 

továbbra is a tartalékot hiányolja a költségvetésből és továbbra sem ért egyet a 

költségvetéssel. 

Hartmann Antal polgármester kérdezi, hogy miben változtatna? 

Csóka Imréné pénzügyi előadó elmondja, hogy a beterjesztett költségvetés csak 

javaslat, a képviselő-testületnek abban változtatni lehet. 

Polányiné Lénárt Katalin képviselő kérdezi, miből lehetne visszafogni? 

Lichtenstein Györgyné képviselő foglalkoztatást elősegítő támogatás, 

lakásfenntartási támogatás? 

Szociális rendeletben van, jövedelemfüggő. 
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A közfoglalkoztatásban átlag 70%-ot támogat az állam. A szükséges 

munkaruha, cipő teljes egészében az önkormányzat költsége. 

Lichtenstein Györgyné képviselő megkérdezte mikor lesz a beszámoló a 2012. 

évről? 

Csóka Imréné pénzügyi előadó elmondta, hogy  március végén 

Lichtenstein Györgyné képviselő a  cafetériáról kérdezett? 

Szalai Szabolcs képviselő megkérdezte, hogy mindenkinek egyforma-e? 

Csóka Imréné pénzügyi előadó igennel válaszolt. 

Migray Emőd képviselő a civil szervezetek támogatásáról kérdezett. 

Csóka Imréné pénzügyi előadó elmondta, hogy be van tervezve. 

Polányiné Lénárt Katalin képviselő kérte, hogy a civil szervezetek számoljanak 

be a tavalyi évről és írják le, hogy mit terveznek ebben az évben. 

Hartmann Antal szavazásra bocsátja a költségvetést.  

A képviselő-testület hat igen szavazattal, egy ellenszavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2013 (II.13.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

8. napirend: Viola utca csatlakozása 

Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról , hogy 

elkészült a Viola utca és a 8313 számú állami út útcsatlakozási terve, amelyben 
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az önkormányzat van feltüntetve építtetőnek, valamint a közútkezelői 

hozzájárulásban is az önkormányzat az építtető. 

Az önkormányzat azonban nem tudja ennek a költségét felvállalni, ezt a Tiszafa 

építőközösségnek kell vállalni. 

Söveg Zoltán képviselő elmondta, hogy ez az út nem csak az ő telkeit szolgálnák 

ki.  

Hartmann Antal polgármester javaslata volt, hogy a összehívja a többi 

tulajdonost is, akit ez a kérdés érint. 

9. napirend támogatási kérelem 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2013. (II. 12.) Határozata 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy az Őrangyal 

Európai Alapítványt 3000,- Ft-tal, azaz háromezer forinttal támogatja.  

Felelős: polgármester 

Határidő. 2013. február 28. 

Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 20 óra 35 

perckor bezárta. 

kmf. 

 Hartmann Antal Láng Zsanett 
 polgármester jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

Léber György alpolgármester Szalai Szabolcs alpolgármester 


