
Jegyzőkönyv 

Készült Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 1-jén, kedden, 17 

órai kezdettel, Márkón, az önkormányzat Dísztermében. 

Jelen vannak: 

Hartmann Antal  polgármester 

Léber György   képviselő 

Lichtenstein Györgyné képviselő 

Migray Emőd   képviselő 

Söveg Zoltán   képviselő 

Szalai Szabolcs  képviselő az első napirendet követően érkezett meg az ülésre 

Láng Zsanett   jegyző 

Távol lévő képviselő: 

Polányiné Lénárt Katalin képviselő 

Hartmann Antal polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy öt képviselő van 

jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta, majd ismertette a napirendi pontokat. 

Napirend: 

1. Napirend: Az Épszolg Kft. végelszámolással történő megszüntetése 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

2. Napirend: Bursa Hungarica pályázat 

Előadó: Láng Zsanett jegyző 

3. Napirend: Vegyes ügyek 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

4. Napirend: Zárt ülés: segélyek 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a napirendi pontokat egyhangúlag, öt igen 

szavazattal elfogadta. 

1. Napirend 



Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy augusztus elsejével a Bakonykarszt átvette a 

településen a víz és szennyvíz üzemeltetését. Az Épszolg Kft.-t így végelszámolással meg kell 

szüntetni. 

Söveg Zoltán képviselő megkérdezte, hogy ebben az esetben a Bakonykarszt nem jogutód? 

Láng Zsanett válaszában elmondta, nem jogutód a Bakonykarszt Zrt. Természetesen az augusztusi 

átvételt követően is volt még feladata a Kft.-nek, és a végelszámolással kapcsolatban is szükség van 

több dokumentumra, melyet el kell készíteni, majd ismertette a végelszámolással kapcsolatos 

feladatokat. 

Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot az Épszolg Kft. 

végelszámolással való megszüntetéséről.  

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

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 58/2013. (X. 1.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Épszolg Kft.-t 

végelszámolással megszünteti. Végelszámolónak Lichtenstein Györgyöt bízzák meg. A 

végelszámolásban jogi tanácsadóként felkérik dr. Henger István ügyvédet.  

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

Szalai Szabolcs képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre. 

2. Napirend 

Láng Zsanett jegyző elmondta a képviselő-testületnek, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíj 

pályázatra ebben az évben is lehet jelentkezni. A jelentkezési lap megküldésével az önkormányzat 

lehetőséget ad a felsőoktatásban tanulók részére, hogy a későbbiekben az önkormányzat támogatást 

nyújtson a diákoknak. Az önkormányzat által adott összeget az Alapkezelő ugyanannyi 

támogatással egészíti ki. Minimum összeg havonta 1000 Ft, maximum összeg 5000 Ft/hó/tanuló. A 

jelentkezést október 11-ig kell benyújtani. A pályázati összegről nem kell most dönteni, csak az 

indulásról a határidő miatt.  

Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a Bursa 

Hungarica pályázaton való részvételről.  



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

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 59/2013. (X. 1.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázatra jelentkezést nyújt be. 

Felelős: polgármester 

Határidő: október 11. 

3. Napirend 

Hartmann Antal polgármester ismertette a képviselő-testülettel, hogy a Petőfi utcai vízelvezető árok 

kivitelezése a végéhez közeledik. 

Padokat fognak még kihelyezni, illetve felújítani a faluban több helyen. 

Egyben javasolta, hogy a Petőfi utca-Vasút utca közötti emlékmű kerítése javításra szorul, de 

esetleges megoldásként felmerült a kerítés elbontása, a betonalap kivétele is, mivel szerepe nincs. 

Söveg Zoltán képviselő a kerítés helyére növényzet telepítését javasolta. 

Szalai Szabolcs képviselő véleménye szerint utána kell nézni fűződik-e valakinek magánjellegű 

érdekeltsége a kerítéshez, mielőtt elbontásra kerülne. 

Léber György képviselő helyszíni bejárást javasolt. 

A képviselő-testület egyetértett a helyszíni bejárással, majd eldöntötték, hogy tavasszal visszatérnek 

a kérdésre. 

Hartmann Antal elmondta a képviselő-testületnek, hogy támogatja a sportkör további működését. 

Söveg Zoltán képviselő kérdésére Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy az adók befizetésével 

kapcsolatos részleteket, hogy ki mennyit, mikor fizetett be nem ismerheti meg a képviselő-testület, 

mint ahogy más sem. Tájékoztatást a befolyt adóbevételekről összességében lehet adni. 

Söveg Zoltán képviselő fontosnak tartja a sportkör működését, amennyire lehet meg kell védeni a 

csapatot. A finanszírozási lehetőségeket meg kell találni. 



Láng Zsanett jegyző szerint oda kell figyelni erre, hiszen feszültséget generálhat a többi civil 

szervezet között.  

Hartmann Antal polgármester ismertette a képviselő-testülettel az idősek világnapja alkalmából 

szervezett programot. A 70 év felettieknek vacsora és zenés műsor, a 65 év felettieknek zenés műsor 

lesz. 200 fő megjelenésére lehet számítani. 

A képviselő-testületi ülésen több kérdés nem merült fel, Hartmann Antal polgármester megköszönte 

a részvételt és az ülést 18 óra 30 perckor bezárta. 

k. m. f. 

                        Hartmann Antal                                                             Láng Zsanett 

                           polgármester                                                                      jegyző 




