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J E G Y Z Ő KÖ N Y V
Készült: Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 31-én 16 órai
kezdettel, Mány Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Képviselő-testületi termében
tartott nyilvános ülésén.
Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor
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Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó

jegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester
Üdvözli a megjelent képviselőket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.
A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 10 fős Képviselő-testületből 8 fő képviselő megjelent,
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pont módosítására tesz javaslatot:
A meghívóban szereplő napirendi pontokat kérem úgy kiegészíteni, hogy 3. napirendi pont:
– szóbeli előterjesztés alapján – Megbízás vizsgálat végzésére a Hársfadombi Általános Iskola
szakmai, törvényességi működésével kapcsolatban
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás nélkül a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbi:
Napirendi javaslat:
1./ A két ülés között végzett munkáról beszámoló
2./ Döntés a Hársfadombi Általános Iskolában két tanári/tanítói álláshely megszüntetéséről
3./ Megbízás vizsgálat végzésére a Hársfadombi Általános Iskola szakmai, törvényességi
működésével kapcsolatban
4./ A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
5./ A civil szervezetek 2010. évi pályázatának elbírálása
6./ Etyek község Polgármesterének kérése Matulik Lívia védőnő Etyeken történő helyettesítése
érdekében
7./ Bejelentések
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1. Napirendi pont: A két ülés között végzett munkáról beszámoló
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselők!
Az előző rendes ülés óta tartottunk egy rendkívüli testületi ülést is, amelyen a
költségvetésünket fogadtuk el. Így nem olyan régen találkoztunk.
Az elmúlt időszakban javarészt először a költségvetés, majd a mostani ülés anyagainak
előkészítése folyt, de adódtak egyéb feladatok is. Elsősorban a március 15-i ünnepség, amely idén
különösen szépen sikerült. Köszönöm az iskolásainknak és felkészítő tanáraiknak a sok munkát és
ötletet, amellyel széppé tették a napot!
Ezalatt az időszak alatt készült el az újságunk tavaszi száma, melyet holnap juttatunk el a
polgárokhoz, valamint a héten az Önkormányzat nevében húsvéti jókívánságot és mellékletként
egy-egy csomag virágmagot juttattam el minden portára.
Nagy előrelépés történt fogorvosi ellátás ügyében, már nem kell Szárra járnunk. A térségi
ÁNTSZ elutasító határozatát megfellebbeztük, melyet elfogadott a feljebbviteli hatóság és új
eljárásra utasította az első fokon eljáró tisztifőorvost. A héten kaptuk meg az új határozatot,
amelyben április 1-től ideiglenes jelleggel július 31-ig az EqusDent kft láthatja el a betegeinket
Bicskén. Ezt azonnal kiplakátoltattam, és az újsággal együtt szórólapon is tájékoztatom a polgárokat
a változásról.
A két választási forduló közötti héten polgárvédelmi gyakorlat lesz a településünkön. Ennek
keretében megtisztítjuk a Sajgó patak híd után található 300 méteres szakaszát, amely a jobb
elfolyás miatt a híd alatti lerakódást fogja megakadályozni.
A község honlapjának fórumán bejelentést kaptam, hogy repülőtér épülne az Anglia nevű
külterületünkön. Utána érdeklődtem a dolognak, eddig annyi történt, hogy Bernvallner Attila
földcserékkel egybefüggő területhez jutott az adott részen, amelyen kérte egy gazdasági központ
építéséhez egy résznek a művelési ágból való kivonását. Ezt az illetékes hivatal meg is adta. Ezen
kívül engedélyünk nélkül földkábellel kiépített egy elektromos csatlakozási fejet. A területen
egyébként a hatályos rendezési tervünk szerint csak mezőgazdasági tevékenységet lehet végezni.
A tavasz és a jó idő beköszöntével a fiatalok is kitódultak az utcára. Ennek meg is lett a
következménye azzal, hogy virágvasárnap reggelére a faluközpontban nagy rombolást vittek végbe.
Kitörték a hirdetőtáblát, derékba törtek egy 16 éves tuját, a szomszéd kertbe hajították az egyik
kukát és megbontottak egy kőkerítést. Templomba menet észleltem a garázdaságot és azonnal
intézkedtem. Bejelentést tettem a rendőrségen, kijött a járőr, dokumentálta a történteket. A körzeti
megbízott is kijött a helyszínre, az ő segítségével cipeltem a Nitti ház udvarára a törött hirdetőt.
Hétfőn feljelentést tettem a rendőrségen. Az adatgyűjtés eddigi állása szerint nem mányiak voltak az
elkövetők. A tábla kijavításáról intézkedtem.
Szerencsére nem csak rombolás volt a hetekben, hanem szépültünk is: 5 db fa szemétgyűjtőt
helyeztünk ki a Mester sor – Kossuth utca területen. Ennek anyagi fedezete még a tavalyi
költségvetés terhére történt.
További javulás is várható: Csizmadia Tibor képviselő úr jóvoltából 50 facsemetét fogunk
elültetni a közterületeinken.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
egyhangúlag tudomásul vette a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót.
2. Napirendi pont: Döntés a Hársfadombi Általános Iskolában két tanári/tanítói álláshely
megszüntetéséről
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartási törvény előírásai szerint –
költségvetési rendeletében évről-évre meghatározza a fenntartásában működő költségvetési
intézmények létszámkeretét.
Az oktatási intézmények esetében a feladatok ellátásához szükséges álláshelyek megállapítása, a
változások kezelése nem a költségvetési évhez, hanem a tanévhez igazodik.
Az álláshelyek száma szoros összefüggésben van az intézmények által ellátandó óraszámokkal. Az
intézményi óraszámok pedig az ellátandó feladatok, az engedélyezett és működő osztály és
csoportszámok függvényében alakulnak.
Így az adott tanévet megelőzően kiszámolható a heti óratömeg, melyet az intézmények a tanév
során feladataik ellátásához felhasználnak, tantárgyfelosztásukban megjelenítenek.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52. §-a, valamint 1. számú melléklete szerint az
oktatási intézményeket az alábbi jogcímek szerint illetik meg órák:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

a tanulók kötelező tanórai foglalkozása (időkerete évfolyamonként változó),
tanulók választható tanórai foglalkozása (időkerete a kötelező órák évfolyamonként
változó %-ban meghatározott),
egyéni foglalkozások szervezése (időkerete az összes kötelező óra 12% -a),
napközis, tanulószobai foglalkozások szervezése (időkerete évfolyamonként
meghatározott),
nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, oktatás (időkerete a kötelező órákat 10 %-kal növeli),
sajátos nevelési igény gyerekek rehabilitációs foglalkozása (időkerete – a fogyatékosság
típusától függően - az adott évfolyamra megállapított kötelező órák meghatározott %-a),
gyógytestnevelés (csoportonként 3 óra/hét),
magántanulók felkészítése (tanulónként 10 óra/hét),
órakedvezmények biztosítása (kötelező órák 5 %-a).

A fenti jogcímeken számított órakeretet az önkormányzat teljes mértékben biztosítja a Hársfadombi
Általános Iskola számára.
Kérésemre a Hársfadombi Általános Iskola nevelő közössége összeállította a következő, 2010/2011es tanév során felhasználható heti órakeretet, mely alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az álláshelyek
számának csökkentésére kerülhet sor.
Kérésemre az adott okot, hogy az iskola finanszírozása és a tényleges bekerülési költségek között
olyan feltűnő mértékű a különbség (és ez a különbség az utólagos normatíva igénylés lemondások
következtében még tetemesebbé vált), hogy az egyre szűkösebbé váló költségvetési
lehetőségeinkből már-már fedezhetetlenné válik.
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Javaslatomat az intézményvezetővel történt egyeztetést követen alakítottam ki, mely szerint
összesen két álláshely szüntethető meg a Hársfadombi Általános Iskolában oly módon, hogy négy
pedagógust csak félállásban foglalkoztatunk.
Mivel az órakeret az elmúlt időszakban lényegesen nem változott, valószínűleg már korábban is sor
kerülhetett volna az álláshelyek csökkentésére, amely – két álláshely megszüntetése esetén –
legalább évi 5-6 millió forint megtakarítást eredményezett volna önkormányzatunknak. Azonban a
státuszok megtartásával csoportbontások és választható tanórák szervezésére nyílt lehetőség, melyet
eddig megengedhettünk magunknak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és dönteni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskola
létszámkerete a 2010/2011. tanévtől 17,5 fő.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
30/2010. (III. 31.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános
Iskola létszámkerete a 2010/2011. tanévtől 17,5 fő.
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
3. Napirendi pont: Az intézmény szakmai, törvényességi eredményességének megítélése
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Már két éve vagyok polgármester, és ez idő alatt még nem végeztünk a Hársfadombi Általános
Iskolával kapcsolatban vizsgálatot. Ennek legfőbb oka az, hogy tanügyi jogszabályok annyira
speciálisak és bonyolultak, hogy igen nehéz átlátni őket. Csak a naponta ezzel foglalkozó
szakemberek képesek tévedés nélkül ítéletet mondani ezekről az ügyekről. Ezért kerestünk és
találtunk egy szakértőt, Bak Ferenc tanügy-igazgatási szakértő, munkaügyi szakokleveles tanácsadó
személyében, aki vállalta, hogy átvizsgálja, az intézmény a hatályos jogszabályokban rögzített
követelmények szerint működik-e. Tegnap délután meg is küldte árajánlatát, mely 300.000,-Ft +
ÁFA.
Mivel ez az összeg nem szerepel a költségvetésen, kérem a Képviselő-testületet, járuljon hozzá,
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hogy a szakértővel az ajánlatának megfelelő szerződést kössünk, és a tartalékkeret terhére ennek
szakértői vizsgálatnak a költségét kifizethessük.
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 ellene és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2010. (III.31.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanítók Kft. (2310. Szigetszentmiklós,
Komáromi u. 57.) árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatnak és a tematikának megfelelően a
megbízási szerződést megkösse.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
4. Napirendi pont: A 2010 évi közbeszerzési terv elfogadása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény szerint:
„5. § (1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - kivéve az V. és a VII. fejezet szerint
eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre
feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg
kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is
lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás
merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.”
A fentiek szerint tehát minden évben el kell készíteni a közbeszerzési tervet, de annak tartalma nem
köti az önkormányzatot.
Ebben az évben a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nem tudunk olyan nagymértékű munkát
tervezni, amelynek lebonyolításához közbeszerzési eljárásra lenne szükség. Továbbá a tavalyelőtti
útfelújítás önrészének hitelből történő fedezése hosszú évekre korlátozza az Önkormányzat ilyen
irányú pénzügyi lehetőségeit. A hitelt negyedévente törlesztve az látszik, hogy a törlesztő részlettel
egyidejűleg szinte azonos mértékű kamatot is fizetni kell. A futamidő végére majdnem akkora lesz a
kifizetett kamat mértéke, mint a felvett kölcsön összege.
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A fentiek miatt tehát a közbeszerzési terv sorai üresek maradnak, és örülünk, ha a következő éveket
nagyobb pénzügyi megrázkódtatások nélkül túl tudjuk élni.
A közbeszerzési tervet azonban akkor is el kell fogadni, ha annak sorai üresek, ezért kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt 2010. évi közbeszerzési tervet elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2010. évi közbeszerzési tervet – üres sorokkal –
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
32/2010. (III. 31.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2010. évi közbeszerzési tervet – üres
sorokkal – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
5. Napirendi pont: A civil szervezetek 2010. évi pályázatának elbírálása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-terület 2010. évi költségvetésében Egymillió forintot különített el a mányi civil
szervezetek támogatására.
A támogatásra, mint az előző évben is, pályázatot nyújtottak be a civil szervezetek, így:
1.A Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület,
2.A Hársfadombi Általános Iskola,
3.A Nagykarácsony Nyugdíjas Klub,
4.A Mányi Sramli Zenekar,
5.A Maaner Eulen Tánccsoport,
6.A Vadvirág Mazsorett Csoport a Holdfény Mazsorett Csoporttal,
7.A Mányi Lótenyésztők Egyesülete,
8.A Mányi Roma Family,
9. A Mányi Svábok Egyesülete.
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2009-ben a támogatások odaítélésére a Tisztelt Képviselő-testület bírálóbizottságot hatalmazott fel.
Ebben az évben – a rossz gazdasági helyzet miatt - ahhoz, hogy a költségvetés ne legyen hiányos,
továbbá, hogy a fenti civil szervezeteket támogatni tudjuk, a képviselők lemondtak tiszteletdíjukról,
és úgy döntöttek, hogy az összeget a tartalékkeretbe helyezik, és felhasználásáról külön döntenek.
Én is helyesebbnek tartom, hogy a keret felhasználásáról teljes Képviselő-terület döntsön, ezért,
hogy az előterjesztéshez mellékelt pályázatokat megtárgyalni, és a támogatások mértékéről dönteni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az elkülönített civil
szervezetek pályázati keretéből, a következő civil szervezeteket az alábbi támogatásban részesíti:
1. Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület:

Ft,

2. Hársfadombi Általános Iskola:

Ft,

3. Nagykarácsony Nyugdíjas Klub,

Ft,

4. Mányi Sramli Zenekar,

Ft,

5. Maaner Eulen Tánccsoport,

Ft,

6. Vadvirág Mazsorett Csoport a Holdfény Mazsorett Csoporttal: Ft,
7. Mányi Lótenyésztők Egyesülete:

Ft.

8. Mányi Roma Family:

Ft.

9. Mányi Svábok Egyesülete,

Ft.

Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a civil szervezetek pályázati keretét vizsgálja felül és
véleményem szerint a tartalékalap terhére 1.000.000,-Ft összeggel meg kell emelni.
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
33/2010. (III. 31.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
pályázati keretét, a tartalékalap terhére 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint összeggel,
összesen 2.000.000,-Ft, azaz Kétmillió Ft-ra emeli.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezután a Képviselő-testület a civil szervezetek pályázatait tárgyalta meg és az alábbiak szerint
döntött:
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A Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület pályázata:
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot megtárgyalta és úgy döntött, hogy az Egyesületet
600.000,-Ft, azaz Hatszázezer forint támogatásban részesíti.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
34/2010. (III.31) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
pályázati keretéből a Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesületet: 600.000,-Ft, azaz
Hatszázezer forint támogatásban részesíti.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Hársfadombi Általános Iskola:
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot megtárgyalta, és a 10 fős Képviselő-testületből
jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2010. (III.31) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
pályázati keretéből a Hársfadombi Általános Iskolát 250.000,-Ft, azaz Kettőszáz-ötvenezer
forint támogatásban részesíti.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Nagykarácsony Nyugdíjas Klub:
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot megtárgyalta, és a 10 fős Képviselő-testületből
jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2010. (III.31) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
pályázati keretéből a Nagykarácsony Nyugdíjas Klub-ot 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint
támogatásban részesíti.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mányi Sramli Zenekar:
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot megtárgyalta, a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő
8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2010. (III.31) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
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pályázati keretéből a Mányi Sramli Zenekart 70.000,-Ft, azaz Hetvenezer forint támogatásban
részesíti.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Maaner Eulen Tánccsoport
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot megtárgyalta a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő
8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2010. (III.31) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
pályázati keretéből a Maaner Eulen Tánccsoport-ot 350.000,-Ft, azaz Háromszázötvenezer
forint támogatásban részesíti.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Vadvirág Mazsorett Csoport a Holdfény Mazsorett Csoporttal:
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot megtárgyalta és a 10 fős Képviselő-testületből
jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2010. (III.31) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
pályázati keretéből a Vadvirág és Holdfény Mazsorett Csoportot 100.000,-Ft, azaz
Egyszázezer forint támogatásban részesíti.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mányi Roma Family:
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot megtárgyalta és a 10 fős Képviselő-testületből
jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2010. (III.31) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
pályázati keretéből a Mányi Roma Family Tánccsoportot 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint
támogatásban részesíti.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mányi Svábok Egyesülete:
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot megtárgyalta és a 10 fős Képviselő-testületből
jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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41/2010. (III.31) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a civil szervezetek
pályázati keretéből a Mányi Svábok Egyesületét 480.000,-Ft, azaz Négyszáznyolcvanezer
forint támogatásban részesíti.
Határidő: 2010. április 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
6. Napirendi pont: Etyek község Polgármesterének kérése Matulik Lívia védőnő Etyeken történő
helyettesítése érdekében
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 2009. december 16-án született határozatával úgy döntött, hogy a
védőnői állásra kiírt pályázatra jelentkező Matulik Lívia védőnővel létesít az Önkormányzat
munkaviszonyt.
Még ugyanezen Képviselő-testületi ülésen jeleztem, hogy mivel Etyeken a védőnői állás
megüresedett, és annak betöltése a közeljövőben nem várható, a fővédőnő kijelölése alapján
Matulik Lívia Etyeken történő helyettesítéséhez három hónap időtartamig hozzájárultam. A határidő
2010. április 2-án lejár.
Az elmúlt héten Etyek Község Polgármesterétől levelet kaptam, amelyben kéri, hogy járuljak hozzá
Matulik Lívia további hat hónapi, védőnői helyettesítéséhez.
Kérdésemre Matulik Lívia úgy nyilatkozott, hogy a helyettesítést vállalná.
Bár a védőnő felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, a munkáltató az
Önkormányzat, én úgy gondolom, hogy a helyettesítés időtartamának ilyen mértékű
meghosszabbításához a Képviselő-testület döntése szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az etyeki Polgármester kérését megtárgyalni, és a
helyettesítés időtartamának meghosszabbításáról dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Etyek Község Polgármestere
kérésére hozzájárul ahhoz, hogy Matulik Lívia védőnő 2010. október 31-ig helyettesítse az etyeki
védőnőt.
Határidő: 2010. április 2.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csörgei Csaba István képviselő
A helyettesítés nem megy a védőnő mányi munkájának a rovására?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Nem okoz ellátásbeli gondokat az, hogy Etyeken helyettesít a védőnőnk.
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
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A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
42/2010. (III. 31.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Etyek Község
Polgármestere kérésére hozzájárul ahhoz, hogy Matulik Lívia védőnő 2010. október 31-ig
helyettesítse az etyeki védőnőt.
Határidő: 2010. április 2.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
7. Napirendi pont: Bejelentések
Bálint Istvánné képviselő
Mint az a költségvetés készítésénél, a térítési díjak kiszámításánál láthattuk, az óvodánál az átlagos
létszám 64 fő. Az állami normatívánál ez nem jelent problémát? Nem kell emiatt visszafizetnünk? A
játszóház üzemeltetésére sem biztos, hogy szükség van ebben az esetben. A vezető óvónő hasson
oda, hogy az olyan gyermekek, akik nem járnak rendszeresen óvodába, vagy sokat hiányoznak, az
Ő helyükre újakat vegyen fel.
Az óvoda vezetése adott-e le listát az iskola részére az SNI-s gyermekekről?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az óvoda vezetése nem tud leadni az SNI-s gyermekekről listát. Felvettek egy olyan listát, ahol
azok a gyermekek szerepelnek, akiket a Pedagógiai Szakszolgálatra kell elvinni, és onnan
szakvéleményt kell kérni.
Csörgei Csaba István képviselő
A Kossuth utcában az út kijavításra került, de azóta is reng ott a föld.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Amikor a Magyar Aszfalt Kft. a garanciális munkát végezte, megcsináltattuk az utat, de sajnos
azóta ismét megsüllyedt, és továbbra is reng. Valószínűleg víz ér van alatta.
Bokodi Sándor képviselő
Az intézményeinknél az elmúlt időszakban „névadás” történt. Nem értem, hogy az Iskolánál
például miért „Hársfadombi” elnevezést választottak. Hiszen a domb történelmi neve: „Templom
domb.”
Több bejelentés, hozzászólás nem volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, jelenlévők részvételét, majd a
nyilvános ülést 19 órakor bezárja azzal, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.
/: Ugron Zoltán Gábor :/
polgármester

/: dr. Majoros Ildikó :/
jegyző

