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J e g y z ő k ö n y v  

Készült Márkó Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. december 10-én, 

szerdán, 18 óra 05 perces kezdettel Márkón, a Német Nemzetiségi Óvoda épületében. 

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 

Meghívottak: Fenyvesi Andrea óvodavezető, Wágenhoffer Kornélia a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

Hartmann Antal polgármester köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy hét képviselő 

van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A napirendi pontok ismertetése előtt 

sürgősségi indítványként javasolta tárgyalni a szociális ellátásról szóló rendelet módosítását.  

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2013. (XII. 10.) számú határozata 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előzetesen 

írásban megküldött napirendi pontok közé a sürgősségi indítvány felvételét: szociális 

ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása, a rendeletről döntés. 

Hartmann Antal polgármester a szavazást követően ismertette a sürgősségi indítvánnyal 

kibővült napirendi pontokat. 

1. Óvoda SZMSZ és Munkaterv módosítás és az óvodavezető közoktatás vezetői képzés iránti 
kérelme 
Előadó: Fenyvesi Andrea óvodavezető, Hartmann Antal polgármester 
2. Az önkormányzat 2014. évi munkaterve 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
3. 2014. éves belső ellenőrzési terv 
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Előadó: Láng Zsanett jegyző 
4. A köztemetőről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Hartmann Antal polgármester, Láng Zsanett jegyző 
5. Iskolai körzetek meghatározása 
Előadó: Láng Zsanett jegyző 
6. Orvosi ügyeleti ellátás 
Előadó: Láng Zsanett jegyző 
7. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
8. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
Előadó: Hartmann Antal polgármester 
9. A szociális ellátásokról szóló rendelet megtárgyalása, döntés (sürgősségi indítványra) 
10. Közmű kiépítésével (a volt Stáció területe és azon túli területek) kapcsolatos befizetett 
összegek rendezése 
11. Vegyes ügyek 
12. Segélyek 
 
 
 

1. napirend 
 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy az előzetesen megküldött 
óvodai SZMSZ és Munkatervvel kapcsolatban tegye fel kérdéseit. 
A képviselő testület részéről felszólalás nem volt.  
Wágenhoffer Kornélia a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a mai 
napon tárgyalta az Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat, és számos hiányosságot 
fedezett fel. 
Ezek az alábbiak:  
 
Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatában javításra szorul: 
2 old. 

Alapító okirat száma, kelte: márkó, 2012. dec.11. + megnevezés nem egészen jó 

Működési körzete: a fenntartó által kijelölt utcákkal határolt városrész 

3. old. 

hiányoznak a működésre vonatkozó jogszabályok  

6. old. 

4.2. pontban: szülői szervezet véleményét ki kell kérni az SZMSZ 7. pontjában írt ügyekben 

(bombariadó ill. rendkívüli esemény esetén szükséges teendő) 

9. old. 

3.3. illetve 3.4. pontban: szakmai munkaközösség működik?  

12. old. 

8.2. A dokumentumok tartalmáról tájékoztatás kérhető minden hónap első hétfőjén 14 órától az 
óvodavezetőtől. 
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15. old. 

mellékletben: a nevelőtestület dönt:  

h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 
bocsátásáról, 
i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, 
j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 
programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, 

 

21. old.  

2. törvényi hivatkozás 2011. évi CXII. tv. megnevezése hibás! 

köznevelési törvény számában gépelési hiba 

24. old. 

4.9. Az adattovábbítás a 4.9 pontban ( 4.8.?) felsoroltak írásos megkeresésére postai úton ajánlott 
küldeményként, kézbesítés esetén átadókönyvvel történhet. Intézményen belül papír alapon, 
zárt borítékban. 

4.10. óvodatitkár 

25. old. 

7.3. rendelet hivatkozása 2012. 09.01-jén hatályon kívül helyezett ugyanez a 29. old. 4.8. 

pontjában 

29. old.  

4.2. közoktatási törvény 2 melléklete 

köznevelési törvény 2 melléklete: A nevelő munkát segítő finanszírozott alkalmazottak 

létszáma  

30. old.  

5.6. köznevelési tv. 2 mellékletére hivatkozik 

 

11. Függelékben tv. megnevezése és a tv. nem egyezik  

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 
 

Márkói Német Nemzetiségi Óvoda 
Munkatervében javításra szorul: 
 

4. old.  

Fenyvesi Andrea állandó délutános 

5. old.  
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Az új közoktatási törvény alapján folyamatosan fogadjuk a nevelési év során a három éves 

korú gyermekeket, illetve felvehetjük a két és fél éves gyermekeket is amennyiben szüleik 

munkahelyjel rendelkeznek, illetve a családban legalább három kiskorú eltartott gyermek van. 

helyette:  ( A nemzeti köznevelésről tv. 8.§ 1. pontja)  

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen …. lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. 

 

7. old 

Az óvoda alkalmazottai – nem megfelelő a megnevezés (12fő) 

 

Fenyvesi Andrea óvodavezető megköszönte az észrevételeket, jelezte, hogy javítani fogja. 
Szalai Szabolcs képviselő is megköszönte az SZMSZ ilyen mértékű áttekintését. 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntés a Márkói 
Német Nemzetiségi Óvoda SZMSZ-éről és Munkatervéről. 
 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2013. (XII. 10.) számú határozata 

a Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Munkatervéről 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el a 
Márkói Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát és Munkatervét. 
Felkéri az óvodavezetőt a hiányosságok, és hibák javítására, és ezt követően a képviselő 
testület ismét megtárgyalja. 

Felelős: polgármester, óvodavezető 

Határidő: 2014. január 15. 
 
 

Hartmann Antal polgármester ismertette Fenyvesi Andrea óvodavezető kérését, mely szerint a 
képviselő testület támogatását kéri közoktatás vezetői képzés elvégzéséhez. 
 
Fenyvesi Andrea óvodavezető elmondta, hogy a képzés Veszprémben indul, korábban csak 
Budapesten, Székesfehérváron volt közoktatás vezetői képzés. Ez szerencsés, mert az 
útiköltség lényegesen kevesebb, továbbá jórészt távoktatásban valósul meg. 
 
Hartmann Antal polgármester javasolta a képviselő testületnek, hogy a 65%-ban az 
önkormányzat fizesse a tanulmányokat, és a 35 %-ot pedig az óvodavezető saját maga fizesse. 
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Ezzel az óvodavezető is egyetértett.  
 
Söveg Zoltán képviselő jelezte, hogy tanulmányi szerződéshez kellene kötni. 
 
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy mindig is így szokott lenni, aki az önkormányzat 
költségén továbbtanul, azzal az önkormányzat tanulmányi szerződést köt.  
 
Léber György képviselő elmondta, hogy a diplomát saját magának szerzi az óvodavezető, 
ezzel ő maga is több lesz.  
 
Az óvodavezető elmondta, hogy ilyen végzettséggel egyik óvónő sem rendelkezik, és amikor 
ismét óvodavezető kinevezésére lesz szükség akkor ez már kötelező feltétel.  
 
A képviselő testület hosszasan megvitatta, hogy milyen következményei lennének, ha, ilyen 
végzettséggel vennének fel legközelebb más óvodavezetőt, milyen költséggel jár az 
önkormányzatnak a beiskolázás, mi történik akkor, ha az óvodavezető elmegy az óvodából az 
iskola elvégzése után.  
 
Fenyvesi Andrea óvodavezető elmondta, hogy nem célja máshová menni. 
 
Söveg Zoltán képviselő hangot adott annak, hogy ha közpénzből kell költeni, áttekintőbben 
kellene dönteni a feltételekről, a maszek világban nincs ilyen. 
Továbbá elmondta, hogy ha valaki több fizetésért jönne, de megvan ez a végzettsége, akkor 
érdemesebb azt foglalkoztatni. 
 
Láng Zsanett jegyző válaszolt, hogy besorolás alapján vannak a bérek, bértábla van, nincs 
olyan, hogy valaki több fizetésért jön. 
 
Láng Zsanett jegyző tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a tanulmányi szerződésbe bele 
kell foglalni, hogy amennyiben az előírt időn belül az óvodavezető elmegy az óvodából, úgy 
időarányosan a tandíjat vissza kell fizetni. Ettől azonban kevésbé kell tartani, hiszen Fenyvesi 
Andrea helyi lakos, miért menne más óvodába? 
 
Lichtenstein Györgyné megkérdezte, hogy a korábbi óvodavezetővel, aki szintén néhány 
évvel ezelőtt mondott le, együtt tudnak-e dolgozni. 
 
Fenyvesi Andrea óvodavezető elmondta, hogy igen, az együttműködéssel nincs gond. 
 
Hartmann Antal polgármester kihangsúlyozta, hogy az óvodavezetőt, - miután egy pályázat 
sem érkezett a meghirdetett állásra, és a korábbi óvodavezető családi okokból lemondott, - a 
képviselő testület kérte meg, hogy vállalja el a feladatot.  
Ezért az óvodavezető elvégezte a nemzetiségi képzést is.  
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést az 
óvodavezető továbbtanulásának támogatásáról, mely szerint a tandíjat az önkormányzat 65%-
ban állja, tanulmányi szerződés megkötése mellett közoktatás vezetői szakon. 
 
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 nem és öt igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2013. (XII. 10.) számú határozata 

az óvodavezető közoktatás vezetői továbbtanulásának támogatásáról 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fenyvesi Andrea 
közoktatás vezetői szakon való továbbtanulásának tandíj költségeit 65%-ban támogatja 
tanulmányi szerződés megkötésével. A fennmaradó 35%-ot Fenyvesi Andrea maga fizeti 
meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Wágenhoffer Kornélia a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke még felhívta az 
óvodavezető figyelmét a pedagógiai program aktualizálására is. 
 
 

2. napirend 
 
Hartmann Antal polgármester megkérdezte a képviselő testületet, hogy a munkatervhez van-e 
hozzászólása. A képviselő testület részéről észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a 2014. évi 
munkatervről. 
 
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2013. (XII. 10.) számú határozata 

az Önkormányzat 2014. évi Munkatervéről 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Márkó 
Község Önkormányzat 2014. évi munkatervét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

3. napirend 
 
Láng Zsanett jegyző ismertette a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Elmondta, hogy a belső 
ellenőrzést a Tömpe és Társa Kft. végzi. Az elmúlt évben, amikor árajánlatot kért az 
önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátására, akkor ők adták a legkedvezőbb 
ajánlatot.  
Korábban ezt a feladatot a VKTT munkaszervezete látta el. 
 
A képviselő testületet részéről észrevétel, kérdés nem volt.  
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést a 2014. évi 
belső ellenőrzési tervről. 
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Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2013. (XII. 10.) számú határozata 

az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervéről 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Márkó 
Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

4. napirend 
 
Láng Zsanett jegyző ismertette a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet 
módosítását.  
A képviselő testület kijelölte a település térképén, hogy hol valósítaná meg a szociális temetés 
helyét.  
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a hivatal dolgozóinak ez plusz feladatot jelent, meg kell 
szervezni a szociális temetés lebonyolítását a végrehajtási rendeletben foglaltak szerint. 
Költséggel az önkormányzatnak nem jár, csak abban az esetben, ha hamvasztást kér az 
eltemettető, akkor azt az önkormányzatnak kell fizetni. 
 
A szállítást az OEP finanszírozza. A szállításra célszerű szerződést kötni valamelyik 
temetkezési vállalkozóval.  
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon rendeletet a temetőről 
és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról.  
 
A képviselő testület hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

 
Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 

11/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete 
a köztemetőről 

 szóló 3/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

5. napirend 
 
 
Láng Zsanett jegyző ismertette a kötelező felvételt biztosító általános iskolát, mely szerint ez 
továbbra is a Herendi Általános Iskola. 
 
Szalai Szabolcs képviselő felvetette, hogy Herendre jár a legkevesebb gyermek, jobb lenne, 
ha egy veszprémi iskola biztosítaná a kötelező felvételt.  
 



 8 

A képviselő testület ezzel egyetértett, és javasolták a Dózsa György Általános Iskolát 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést arról, hogy  a 
kötelező felvételt biztosító általános iskolának kérelmezik a Dózsa György Általános Iskolát. 
 
A képviselő testület egyhangúlag, hét igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 97/2013. (XII.10.)  

HATÁROZATA 
 

Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a kötelező felvételt 
biztosító iskolákról szóló előterjesztést, mellyel nem ért egyet. 
Kezdeményei a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál, hogy az általános iskolai oktatás 
felvételi körzete Márkó tekintetében a Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola helyett a Dózsa György Általános Iskola felvételi körzetére módosuljon 
anélkül, hogy lakcím bejelentkezési kötelezettség legyen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

6. napirend 
 
Hartmann Antal polgármester ismertette Veszprém város Önkormányzat képviselő 
testületének előterjesztését az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban.  
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy e szerint még mindig nem tudjuk, hogy a szolgáltatásért 
mennyit kell az önkormányzat fizetni.  
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot az orvosi 
ügyeleti feladat ellátásról. 
 
A képviselő testület négy igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 98/2013. (XII. 10.) 

HATÁROZATA 

a központi orvosi ügyeleti ellátásra kötött feladat-átvállalási szerződésről 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a „Döntés a központi 
orvosi ügyelet ellátására kötött feladat átvállalási szerződés módosításával kapcsolatos 
szándéknyilatkozatról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete kinyilvánítja azt a szándékát, 
hogy abban az esetben is Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közreműködésével kívánja biztosítani a központi orvosi ügyeleti ellátást, ha ezt a 
feladatot Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata- közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően – külső szolgáltatóval láttatja el, Veszprém , Kórház u. 1. 
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szám alatt, a kórházi sürgősségi osztály mellett. A közbeszerzési eljárás 
nyertesével kötött szerződést követően a Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával kötött feladat-átvállalási szerződés 3,4,5, pontjának 
módosításához hozzájárul, az új szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltaknak 
megfelelően. 

2. Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete jelzi, hogy feladat ellátása Márkó 
Község Önkormányzat számára a korábbiakhoz képest nagyobb kötelezettséget nem 
róhat. 

3.  Márkó Község Önkormányzata visszavonja a korábbi előterjesztés alapján született 
79/2013. (XI. 20.) számú határozatát. 

 
4.  A képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével 
tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. december 10. 
 
 

7. napirend 
 
Láng Zsanett jegyző ismertette a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítását.  
 
Papkeszi Községi Önkormányzat bejelentette szándékát, hogy 2014. január 1-vel kiválik a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásából. A társulásban jelenleg még résztvevő települési 
önkormányzat döntése miatt szükséges a Társulási Megállapodás módosítása. 
 
Ezen kívül Barnag Község Önkormányzata és Pula Község Önkormányzata kezdeményezte, 
hogy a Társulás költségvetési szerve által biztosított közszolgáltatások közül a szociális 
étkeztetést a településen lakók igénybe vehessék. 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a VKTT 
Társulási Megállapodásának módosításáról.  
 
A képviselő testület hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 99/2013. (XII. 10.) 

HATÁROZATA 

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának Módosításáról 
 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1. Márkó Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását - mely szerint 
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Papkeszi Községi Önkormányzat a Társulásból kiválik-, elfogadja, és a társulási 
megállapodás rendelkezéseinek változását a határozat 1. melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  

 
1. A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a 

Társulásnak küldje meg. 
 

2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodást 
módosító megállapodás, és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 
aláírására. 

 
 
Határidő:  2013. december 15.  
Felelős:   polgármester 
 
8. napirend 
 
Hartmann Antal polgármester ismertette a Bursa Hungarica ösztöndíjra pályázatot 
benyújtókat.  
A napirendet illetően Szalai Szabolcs jelezte érintettségét.  
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon döntést az érintettség 
elfogadásáról.  
A képviselő testület hat igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 100/2013. (XII.10.)  

HATÁROZATA 
 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete elfogadja Szalai Szabolcs képviselő 
Bursa Hungarica pályázatok elbírálása tárgyában bejelentett érintettségét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a Bursa 
Hungarica pályázatok elbírálásáról és az ösztöndíj összegéről. 
 
A képviselő testület hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 101/2013. (XII.10.)  

HATÁROZATA 
a Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról 

 
márkó Község Önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi Bursa 
Hungarica Ösztöndíj pályázat keretében 4000,- Ft./fő/hó összeggel támogatja a diákokat 
az alábbi sorrendben: 
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Péntek Balázs Márkó Rózsafa u. 36.    

Vér Eszter Márkó Kőhát u. 5.    

Németh Barbara Márkó Vadvirág u. 2.    

Németh Annamária Márkó Bakonyi u. 1/A    

Németh Lili Márkó Bakonyi u. 1/A    

Hartmann Edit Márkó Rózsafa u. 32.    

Hartmann János Tamás Márkó Rózsafa u. 32.    

Csoma Gerda Márkó Vadvirág u. 4.    

Lukács György Gábor Márkó Petőfi u. 78.    

Holdinger Anett Márkó Petőfi u. 16/a    

Libis Kinga Mária Márkó Rózsafa u. 1/a    

Hidvégi Szabina 
Alexandra 

Márkó Mesteri u.11.    

Mária Kristóf Márkó Kálvária u. 49.    

Szalai Ákos Márkó Hársfa u. 2/H    

Gábriel Anna Márkó Rózsafa u. 4.    

Lukács Anna Márkó Petőfi S. u. 3.    

Török Gábor Márkó Rózsafa u. 30/a    

 
 

9. napirend 
 
 
Láng Zsanett jegyző ismertette a szociális ellátásról szóló rendeletet. Elmondta, hogy az 
átmeneti segély, temetési segély, gyermekvédelmi támogatás összevonásra került, és az 
önkormányzati segély elnevezésű ellátás került kialakításra. 
 
Az önkormányzati segély tekintetében az ügyintézési határidő 15 napra módosult.  
Az önkormányzati segély kialakítása mellett a méltányossági közgyógyellátásra való 
jogosultsággal kapcsolatos hatáskört  a jegyző hatásköréből a Képviselő-testület hatáskörébe 
ruházza a törvény 2014. január 1-től. 
 
A rendelet módosításával kapcsolatban kérdés nem merült fel.  
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy alkosson rendeletet a szociális 
ellátásokról.  
 
A képviselő testület hét igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások szabályozásáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
10. napirend 
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Hartmann Antal polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Stáció által kiépített 
közművek tekintetében az önkormányzat hozott egy döntést, mely szerint a törvényességi 
ellenőrzés törvényességi felhívása szerint is jogtalanul beszedett pénzösszegeket az 
önkormányzatnak vissza kell fizetni. Ez a 150 ezer Ft-okat illetően meg is történt. Két 
ingatlan van azonban akik milliós összegű hozzájárulást fizettek az Önkormányzatnak. 
Amikor ezt befizették nem voltak a Stáció tagjai. Továbbá az egyik ingatlan tulajdonos letétbe 
helyezett szintén milliós összeget. Ő egy területre befizette a hozzájárulás összegét, mint a 
Stáció Viziközmű Beruházó Társulás tagja, majd több telket alakított ki. Nyomatékosan kéri a 
letétbe helyezett összeg visszafizetését, mondván nem jogos a kialakított telkekre beszedni az 
összeget az önkormányzatnak.  
 
Hartmann Antal polgármester elmondta, hogy a jegyző asszonnyal az elmúlt héten 
Székesfehérváron volt a vízügyi igazgatóságon, ahol dr. Kelemen Krisztián is megerősítette 
azt, hogy az önkormányzatnak nincs jogalapja beszedni ezeket az összegeket. 
 
Lichtenstein Györgyné elmondta, hogy ő is volt két éve Székesfehérváron és nekik 
egyértelműen azt mondták, hogy az önkormányzat beszedhette ezeket az összegeket. 
 
Söveg Zoltán hivatkozott egy 1997. évi rendeletre, melyet a hivatal előkeresett az  
1997-es jegyzőkönyvek tárából. 
 
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy erről a rendeletről nem is tudott, ez a hatályos rendeletek 
tárában nem volt meg amikor átvette a hivatal vezetését 2006-ban és ezidáig sem tudott erről a 
rendeletről.  
A rendelet tartalmát megállapítva elmondta, hogy hatályon kívül helyezve ugyan nincs a 
rendelet, de ellentétes magasabb szintű jogszabállyal így nem alkalmazható az kérdéses 
esetben.  
A jegyző asszony elmondta, hogy a visszafizetési kötelezettség nem kérdéses, hiszen a 
kormányhivatal állásfoglalása is ez volt. Azt is jelezte, hogy amennyiben a visszafizetés nem 
történik meg úgy jeleznie kell a Kormányhivatal felé, mert nem szeretné, ha ebből mint a 
törvényesség biztosítójának, és a polgármesternek gondja, peres ügye lenne. 
 
Söveg Zoltán képviselő hangot adott annak, hogy nem lehet, hogy valaki ingyen kössön rá a 
közműre.  
 
Hartmann Antal polgármester javasolta, hogy a Márkó Víziközmű Társulás vegye fel tagjai 
közé az érintett két ingatlant, és akkor be tudják szedni az összeget. A Stáció már megszűnt, 
az nem szedheti be a pénzt, az önkormányzatnak pedig nem volt jogalapja az összegek 
beszedésére.  
 
Söveg Zoltán, mint a Márkus Víziközmű Társulás elnöke elmondta, hogy ez rengeteg 
adminisztrációval jár, nem vállalja és egyébként is miért csatlakoznának a társuláshoz, ha 
ingyen is ráköthetnek? Javasolta, hogy bízzon meg a testület ügyvédet, a kérdés 
kivizsgálására.  
 
Láng Zsanett jegyző elmondta, hogy a Kormányhivatalban több jogász is van, 
felelősségteljesen az ügyet áttanulmányozva hozták meg a törvényességi felhívást és nem 
kérdőjelezné meg jogi tudásukat. Egyértelmű, hogy nem volt jogos az összeg beszedése olyan 
módon, ahogyan az 2009-ben történt. 
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Hartmann Antal polgármester szerint az önkormányzat folyamatos jogsértést követ el. 
 
Hartmann Antal polgármester kérte a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a márkói 
607/1, 607/2, 624, 625 hrsz-ú telkek után a 17/2011. (II.11.) határozat alapján kivetett 
közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetéséről. 
 
A képviselő testület 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 102/2013. (XII.10.)  

HATÁROZATA 
 
 
Márkó Község Önkormányzata képviselő testülete úgy dönt, hogy a márkói 607/1, 607/2, 
624, 625 hrsz-ú telkek után a 17/2011 (II.11) határozat alapján befizetett 
közműfejlesztési hozzájárulás összegét az önkormányzat a befizetők részére visszafizeti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. január 30.  
 
Az ülésen több napirend nem merült fel, a polgármester az ülést 19 óra 15 perckor bezárta. Az 
ülés zárt üléssel folytatódott. 
 

kmf. 
Hartmann Antal      Láng Zsanett 
polgármester            jegyző 




