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MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
         KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. 

 
E-mail: onkormanyzat@marko.hu 

 

Ikt:  

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. június 5-én, szerdán, 17 órai 

kezdettel, Márkón, az önkormányzat Dísztermében. 

Jelen vannak: 

Hartmann Antal  polgármester 

Léber György   képviselő 

Szalai Szabolcs  képviselő 

Lichtenstein Györgyné képviselő 

Migray Emőd   képviselő 

Polányiné Lénárt Katalin képviselő 

Söveg Zoltán   képviselő 

Láng Zsanett   jegyző 

Meghívott: 

Fenyvesi Andrea a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda vezetője 

Réfi Tamásné, Pesti Zoltánné óvónők 

Fehér Katalin, a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda Szülői Munkaközösségének vezetője 

Wágenhoffer Kornélia Márkói Német Kisebbségi Önkormányzat 

Léman Ferenc, a Márkói Csárda üzemeltetője 

Hartmann Antal polgármester megállapította, hogy hét képviselő van jelen, az ülés határozatképes, 

azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Léber György és Szalai Szabolcs 

képviselőket. 

Léber György képviselő a hitelesítésre való felkérést elfogadta. 

Szalai Szabolcs képviselő a hitelesítésre való felkérést elfogadta. 

Hartmann Antal polgármester ismertette a napirendi pontokat. 
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Napirend: 

1. Napirend: Beszámoló a 2013. szeptemberi óvodai létszámról, és a csoportok kialakításáról 

Előadó: Fenyvesi Andrea óvodavezető 

2. Napirend: Épszolg Kft. beszámolója 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

3. Napirend: Új pályázat kiírása az óvoda értékesítésére 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

4. Napirend: Beruházások a településen 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

5. Napirend: Intézkedési javaslatok a kiadások csökkentésére 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

6. Napirend: Gazdasági terv 

Előadó: Láng Zsanett jegyző 

7. Napirend: A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól 

Előadó: Láng Zsanett jegyző 

8. Napirend: Közbeszerzési terv 

Előadó: Láng Zsanett jegyző 

9. Napirend: Szilárd hulladék kezelési társulás megállapodásának módosítása 

Előadó: Láng Zsanett jegyző 

10. Napirend: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás új megállapodása 

Előadó: Láng Zsanett jegyző 

11. Napirend: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Megállapodásának módosítása 

Előadó: Hartmann Antal polgármester 

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

szavazattal elfogadta. 

1. Napirend 

Fenyvesi Andrea óvodavezető bevezetőjében elmondta, hogy beszámolóját az óvodai étkezés 

problémáinak ismertetésével szeretné kezdeni. Emlékeztette a képviselő-testületet arra, hogy két 

nevelési év óta a Márkói Csárda gondoskodik az óvodások élelmezéséről. Az átállás nem volt 

problémamentes, a szülők még aláírásgyűjtésbe is kezdtek a régi szolgáltató mellett. Az újra és újra 

felmerülő gondokat folyamatosan egyeztette az óvoda a szolgáltatóval, sajnos eredmény nélkül. 

Problémák vannak a változatossággal, a mennyiséggel és a minőséggel is. Fenyvesi Andrea 

óvodavezető példákkal támasztotta alá állításait, majd megjegyezte, feladata a gyermekek 
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érdekeinek védelme minden téren. 

Léman Ferenc, mint a szolgáltató vezetője reagált Fenyvesi Andrea óvodavezető szavaira. Elmondta 

valóban többször egyeztettek az óvodavezetővel. Véleménye szerint a mennyiséggel probléma nem 

lehet, a diatetikus által összeállított étrendben az alapanyagok pontosan ki vannak számolva, hiszen 

a gyermekétkeztetésben komoly előírások vannak. 

Réfi Tamásné és Pesti Zoltánné óvónők megerősítették Fenyvesi Andrea szavait, miszerint gondok 

vannak az óvodai étkezéssel. 

Fehér Katalin a szülői munkaközösség képviseletében a szülők véleményét tolmácsolta a képviselő-

testületnek. A szülői nyilatkozatok alapján egyértelmű a mennyiségi és minőségi probléma is. 

Láng Zsanett jegyző a törvényi hátteret ismertette a jelenlévőkkel. Szeptembertől még szigorúbb 

feltételeknek kell megfelelni a gyermekétkeztetésben szolgáltatóknak. 

Söveg Zoltán képviselő megdöbbenésének adott hangot, eddig úgy gondolta a helyi vállalkozó és az 

óvoda közti kapcsolat jól működik. 

Lichtenstein Györgyné képviselő javasolta, mivel két érintett szülő is helyet foglal a testületben, 

tájékozódjanak az ő véleményük megkérdezésével is. 

Polányiné Lénárt Katalin képviselő, mint érintett szülő elmondta, számukra nem okoz problémát az 

óvodai étkezés, kisfia nem válogatós, nem panaszkodik. 

Szalai Szabolcs képviselő, mint érintett szülő szerint náluk sem napi téma az óvodai étkezés. Nem 

tud negatív tapasztalatról beszámolni, véleménye szerint azonban a gyermekek érdekeire kell 

elsősorban tekintettel lenni. Általánosságban elmondhatja, hogy a közétkeztetés nem egyszerű 

feladat. 

Fenyvesi Andrea óvodavezető egyetért Szalai Szabolcs képviselővel, de emlékezteti a képviselő-

testületet arra, hogy a váltáskor ígéretet kapott az óvoda arra, ha nem működik a szolgáltatás 

lehetőséget kapnak a váltásra. 

Lichtenstein Györgyné képviselő véleménye szerint a helyi vállalkozókat támogatni kell, de a 

gyermekek érdeke elsőbbséget élvez. 

Migray Emőd képviselő elmondta, hogy a minőség hullámzó, egyszer nagyon jó a minőség,  

másszor nem. 

Léber György képviselő hozzászólásában kiemelte, egyetért képviselőtársaival abban, hogy a 

gyermekeket kell nézni elsősorban, és ha az óvoda dolgozónak véleménye szerint váltani kell, akkor 

ezt a lépést meg kell tenni. 

Hartmann Antal polgármester összefoglalójában kiemelte különösen fontosan tartotta ebben a 

kérdésben a képviselő-testület véleményét meghallgatni. Ezután szavazásra bocsátotta a kérdést. 
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A képviselő-testület hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 

 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 27/2013. (VI. 5.) 

HATÁROZATA 

 
Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodai étkeztetésre a 
szerződést felmondja a Márkói Csárdával és az étkeztetés ellátására a Bakonygaszt Zrt.-vel 
köt szerződést.  
A szociális étkeztetés tekintetében továbbra is a Márkói Csárda látja el a szolgáltatást.  

Fenyvesi Andrea elmondta a képviselő-testületnek, hogy a következő nevelési évre 21 gyermeket 

írattak be az óvodába, jövőre összesen 64 gyermekkel fog működni az óvoda. Ez örvendetes, így 

azonban a törvényi előírások szükségessé teszik egy harmadik csoport indítását is. A három csoport 

működéséhez szükséges a létszám bővítése, ez 1 óvónő, 1 dajka felvételét jelenti. A jogszabály 

három csoport esetén egy pedagógiai asszisztens felvételét kötelezővé teszi. 

Láng Zsanett jegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy egyeztetett a kormányhivatallal. A 

tájékoztatás szerint a gyermeklétszámot akkor is év elejétől kell, figyelembe venni, ha 

szeptemberben még nincs teljes létszám, hiszen a beiratkozással a jogviszony létrejön.  Hartmann 

Antal polgármester elmondta a képviselő-testületnek, hogy szerződéssel alkalmaznák az új 

dolgozókat és, mivel ez törvényi előírás, határozatot hozni nem kell. 

 

2. napirend 

A képviselő testület áttekintette az Épszolg Kft. beszámolóját. Hartmann Antal polgármester 

megkérdezte, hogy a közműadót befizette-e az Épszolg Kft.  

Lichtenstein Györgyné elmondta, hogy erről még nem kapott semmit az Energia Hivataltól a Kft. 

Lichtenstein Györgyné érintettséget jelentett be, és a szavazástól tartózkodott 

A képviselő-testület hat igen szavazattal, egy tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta: 

 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 28/2013. (VI. 5.) 

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

2012. évről szóló beszámolóját.  

Felelős: polgármester 

 

3. Napirend 

Hartmann Antal polgármester ismertette a képviselő-testülettel, hogy a régi óvoda eladására új 

pályázatot írtak ki. Nagy szükség lenne az eladására, hiszen árbevételt jelentene a településnek, 

amire ebben a nehéz helyzetben kiemelten szükség van. 

A épviselő-testület hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 29/2013. (VI. 5.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot ír ki az óvoda 

értékesítésére. A pályázati kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Felelős: polgármester 

4. Napirend 

Hartmann Antal polgármester ismertette az előző testületi ülés óta történt beruházásokat a 

településen. Elmondta, hogy elkészült az óvoda külső színezése, és az épület előtti parkoló. A belső 

szigetelést a nyári leállás alatt tervezik elkészíteni. Három új pad került kihelyezésre a faluban, 

illetve 8 hulladékgyűjtő. Az Iparos utca bejáratánál elkészült a két buszmegálló. A járda építése 

folytatódik a Kopjafa utáni szakaszon. A Petőfi utcai árok bemérése megtörtént. 

5. Napirend 

Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy szeretné a kiadásokat csökkenteni. Nem szeretné 

teljesen megszüntetni, csak a mértékét csökkenteni a születési és a temetési segély jelenlegi 

összegének. 

Láng Zsanett jegyző ismertette a képviselő-testülettel a törvényi előírásokat, milyen módja van a 

változtatásnak. 

Polányiné Lénárt Katalin képviselő nem változtatna a segélyeken, hiszen mindkettő segítséget jelent 
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az embereknek. Pályázatokban gondolkodna inkább. 

Láng Zsanett jegyző megjegyezte, két pályázat került beadásra, mindkettő Polányiné Lénárt Katalin 

képviselő munkája. 

A képviselő-testület megvitatta a lehetőségeket a kiadások csökkentése érdekében. 

5. Napirend 

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 9. § (1) 

bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az az Alaptörvényben, 

valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és 

hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. 

A képviselő testület előzetesen megkapta a vagyongazdálkodási tervet, melyet hét igen szavazattal 

elfogadott. 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 30/2013. (VI. 5.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Márkó Község 

Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 

Felelős: polgármester 

6. Napirend 

Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő testületet a munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen 

kívül kötendő házasságokról szóló rendeletről. 

A képviselő testület hét igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testületének 
5/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól 

7. Napirend 

Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő testületet a közbeszerzési tervről. 

A képviselő testület hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 31/2013. (VI. 5.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elfogadja Márkó Község 
Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervét. 

Felelős: polgármester 

8. Napirend 

Láng Zsanett jegyző ismertette Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárd hulladék 

kezelési Önkormányzati Társulás önkormányzati társulási megállapodása módosítását. 

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

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 32/2013. (VI. 5.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a 
Társulási Tanács 13/2013 (VI.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosítást 
elfogadja. 
Ezzel egy időben az Észak-balatoni térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó 
jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a Társulási 
Megállapodás helyébe lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást aláírja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

9. napirend 

Láng Zsanett jegyző ismertette a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Fenntartó Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát. 

Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy ebben az évben még valószínűleg a normatíva fedezi a 

költségeket, így a településeknek nem kell lakosságarányosan a családsegítő működéséhez 

hozzájárulnia. 

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

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 33/2013. (VI. 5.) 
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HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete - a 2011. évi CLXXXIX törvény alapján 
átdolgozott – Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Fenntartó Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodását jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

10. napirend 

Hartmann Antal polgármester ismertette a veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodása módosítását. 

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

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 34/2013. (VI. 5.) 

HATÁROZATA 

Márkó Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának egységes szerkezetű módosítására irányuló 
megállapodást 2013. június 30-i hatállyal jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
A megállapodás 1. számú melléklete szerinti módosítás a határozat mellékletét képezi. 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

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

a részvételt és az ülést 18 óra 50 perckor bezárta. 

k. m. f. 

                        Hartmann Antal                                                             Láng Zsanett 

                           polgármester                                                                    jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

Szalai Szabolcs     Léber György 


