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Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 7.-én, Mány
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
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Tanácskozási joggal:
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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 9 fő képviselő megjelent,
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Ugron Zoltán Gábor polgármester az előre meghirdetett napirendi pontok módosítására
tesz javaslatot:
A meghívóban szereplő napirendi pontokat kérem 8./ napirendi ponttal kiegészíteni: A
polgármester nyári szabadságtervének elfogadása, valamint 9.) napirendi pontként: A
Jegyző Asszony Csabdin történő helyettesítése
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbiak szerint
alakul:
1. Két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló
2. A Mesevár Óvoda Helyi Nevelési Programjának és Szervezeti Működési
Szabályzatának elfogadása
3. Döntés a Polgármesteri Hivatal és a Hársfadombi Általános Iskola
létszámcsökkentéséről, és ezzel összefüggésben Mány Község Önkormányzata 2010
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évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III. 17.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
4. Hitelfelvétel (Raiffaisen Banktól)
5. Mány, Petőfi u. 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú, értékesítésre kijelölt
ingatlan vételárának meghatározása
6. Döntés a kistérségi könyvelésre vonatkozó együttműködési megállapodás
szögének elfogadásáról
7. dr. Bazsó László rendőrkapitány felajánlása gépjármű használatára
8. A Polgármester nyári szabadságtervének elfogadása
9. A Jegyző Asszony Csabdin történő helyettesítése
10. Bejelentések
1. Napirendi pont: Két ülés között végzett munkáról beszámoló
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hat hét nagyon mozgalmasan telt. Egyáltalán nem a nyári pihenős hangulat,
hanem folyamatos ügyintézés és váratlan munkák jellemezték. Korábban említettem, hogy
jelentkeztünk a „Befektetőbarát településekért” programba, melyet az az állami intézet
szervez, amelyiknek a hazánkba befektetni szándékozó külföldiekkel való kapcsolattartás
a feladata. Ebben a projektben a polgármesteren kívül két személyt lehetett bevonni és én
a Talentis csoporttól Szénási Zsolttal illetve a tavalyi egynapos közös tervező napunkat is
szervező Aradi Varga István úrral veszek részt rajta. Már két szemináriumon túl vagyunk
és úgy gondolom, hogy ha „csak” a kapcsolataink bővülnek, már megérte a ráfordított idő.
Pénzbe nem kerül, mert ingyenes a program.
Egy másik konferencián is voltam Mándli Jánossal. Ezen a térfigyelő rendszerek
telepítésének jogi hátteréről adott tájékoztatást az adatvédelmi ombudsman illetve a
rendőrséget felügyelő államtitkár és biztonságtechnikai cégek szakemberei. Egyértelmű
lett, hogy könnyen megvalósítható a tervünk, csak kellene hozzá néhány millió forint…
Pályázat pedig mostanság nincs.
Kétszer is kellett Tatabányára utaznom a szeméttelep rekultivációs programja miatt. Végre
beadták a pályázatot, most várakozunk, hogy az illetékes hivatal lépjen. Pályázati téma,
hogy a Leader csoportunk elnökségi ülésén is és aztán pár nappal később a közgyűlésen is
azzal biztatnak minket, hogy a játszótér pályázatunk jó, támogatható, csak a kiíró NFÜ
éppen nem foglalkozik az üggyel. Hallatlan, hogy 2009. december 16. volt a beadási
határidő és 90 napon belül kellett volna eredménye legyen. Ezzel szemben a befogadásról
a dokumentumot márciusban, a hiánypótlást május végén kaptuk, döntés sehol és nincs
pénz az államkasszában…
Június 4-én jegyző asszonnyal Zsámbékon vettünk részt a Trianoni Emléknap
ünnepségén, ahol a most Kecskeparknak nevezett részen (de korábban valami szocialista
emlékhely lehetett) egy kettőskeresztet avattak. Nagyon szép ünnepség volt, felemelő
érzés volt ott lenni.
Július 9-én volt az ovisok és alsós gyerekek néptánc-csoportjának évzáró bemutatója. A
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Bartos Janka által vezetett csoport már második éve találkozik hetente a művelődési
házban és most meghívtak a bemutatójukra. Kedves kis műsorral mutatták be
tudományukat a csöppségek. Nagyon szép kezdeményezésnek gondolom, hogy a
nemzetiségi tánc-csoportunk mellett magyar néptáncot is tanítanak már a faluban.
Ráadásul a nyár elején volt két alkalommal igényfelmérő találkozója a felnőtt néptánc
oktatásnak is és az érdeklődők számából úgy tűnik, hogy ősztől lesz erre is lehetőség.
A hónap során ünnepelte sportegyesületünk 80 éves születésnapját. Mint arról a
Helyi Téma c. újság is beszámolt, az egész napos rendezvényen sokan megfordultak, főleg
a régiek közül nosztalgiázni. Sajnos a ma Mányon élőket nem vonzotta az esemény, a
sportköri tagokon kívül nem sokan vettek részt a programokon. Köszönöm a sportkör
tagjainak, különösen ifj. Varga Misinek a sok fáradságot, amellyel megszervezték az
eseménydús napot!
Volt egy találkozóm is a hónap során országgyűlési képviselőnkkel, amelyen a segítségét
és közbenjárását kértem azokban az ügyekben, amelyek jelenleg a legfontosabbak
számunkra. Az ő tanácsára írtam meg a levelet a Magyar Államkincstár új elnökének,
amelyben személyes találkozót kértem azért, hogy fizetési haladékot kapjunk a
visszafizetendő normatívánk részleteire. Még nem érkezett válasz, de talán sikerül
elérnünk, hogy néhány milliót csak jövőre kelljen visszaadnunk.
Mert a legnagyobb gondunk pillanatnyilag az, hogy a lecsökkent normatíva melletti
visszafizetési kötelezettségeink miatt nem elég a rulirozó hitelünk a település
működtetéséhez. Nincs rövidtávon bevételi kilátásunk arra, hogy helyrebillenjen az
egyensúlyunk. Másfél hónapja csak a béreket és segélyeket fizettük ki, a számláinkat nem.
Ez külön napirendi pont is lesz mai ülésünkön, akkor bővebben beszélünk majd róla, itt
csak azt említem meg, hogy tárgyalásokba kezdtünk a Raiffeisen bankkal egy hitelfelvétel
ügyében, amely átmenetileg megoldaná helyzetünket.
Ezek mellett a munkák mellett volt még egy TV felvétel is a faluban, amelyben én is
interjút adtam. Ugyanis mányi lakos Kalmár Sándor operatőr, aki kollégájával egy
műsorsorozat egyik részeként Mányról készített egy bemutató anyagot. Ebben
megszólaltattak több helyi lakost és általuk bemutatták Mány civil szervezeteit,
nevezetességeit, történelmét, helyi specialitásait.
Egyeztettem a Segítő Kéz vezetőjével, mert közösen szeretnénk indulni egy nagyméretű
pályázatban. Ez még nagyon kezdeti stádiumban van, amint körvonalazódnak a célok,
beszámolok a testületnek.
Részt vettem az országos polgárőrnapon Mányon megrendezett összejövetelen is,
amely kapcsán szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet arról, hogy a Mányi Polgárőr
Egyesület vezetőjét, Csizmadia Zsoltot a tavalyi évben végzett kiemelkedő szervező
munkájáért – fél év alatt egy jócskán az országos átlag feletti létszámú, folyamatosan
működő csoportot hozott létre – Fejér megyében az Év Polgárőre címmel tüntették ki.
A hónap folyamán folyamatosan és nagyon sok alkalommal – volt időszak, amikor
napokon keresztül kizárólagosan – kellett foglalkoznom az esőzések miatt kialakult
gondokkal. A Szent István utcában beszakadt az úttest egy alatta húzódó pince miatt. Az
eszteri utat elmosta a víz és a sarat és törmeléket a nándori útra rakta le. Mindkét kárt a
vismaior keret terhére tudjuk csak megcsináltatni. Szerencse a szerencsétlenségünkben,
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hogy a kormány Fejér megye területére is vészhelyzetet hirdetett ki, így a helyreállítási
költségek 90 %-ára van esélyünk. Persze igen bonyolult űrlapokat kellett ehhez kitölteni és
nem is egyszer, továbbá két különböző bizottság is járt a helyszíneken, akik ellenőrizték,
hogy jogos-e az igényünk. Aztán szakértőt is kellett hívni, aki szakvéleményt adott a
helyreállításhoz, valamint a kivitelezőkkel is többször kellett egyeztetnem, terepszemléket
tartani. Jelenleg folynak a munkálatok mindkét helyszínen, összesen várhatóan valamivel
több, mint 5 millió forint költségért. Ebből a saját részünk 500 ezer lesz. Ennek egy részét
azért szeretném a somodori állami gazdaságtól megkapni, mert részben az ő
tevékenységük következtében alakultak így a dolgok. Sikerült 180 napos fizetési határidőt
kapnom a fizetésre, és remélem, hogy ezalatt a vismaior pénz is megérkezik, mert
hitelezni nem tudnánk miből a számlát.
Az esőzések következménye volt a Köveshegy aljában a Kisvárdai házaspár ingatlanán
történt pinceomlás is. Itt még kilakoltatásra is sor került és az épület egy része még mindig
le van zárva. Bosszantó volt számomra, hogy a lakók bár életvitelszerűen itt élnek, de
nincsenek bejelentve Mányra, és mégis az Önkormányzattól várták, hogy térítse meg a
magántulajdonukban keletkezett kárt illetve a helyreállítást állja.
Folyamatos munkát jelentett az iskola igazgatói munkakörére kiírt pályázat is, hiszen
az érdeklődőkkel többször is találkoztam, telefonon, levélben adtam tájékoztatást. A
választásra összehívott rendkívüli testületi ülésen megtárgyaltuk és még határozatot is
hoztunk róla, ezért itt csak említem, hogy a választási „kampány” során sok munka akadt
a kialakult helyzet kezelésével. A választás óta is több találkozóm volt már az iskola
vezetésével, a nevelőtestülettel és természetesen az igazgató asszonnyal is, hogy a
létszámcsökkentést hogyan lehet úgy végrehajtani, hogy a legkisebb sebet ejtse és
szakmailag is megállja a helyét. Ez szintén napirendi pontunk lesz, úgyhogy bővebben
majd ott beszélünk róla.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Csörgei Csaba István képviselő
A polgárőrséggel kapcsolatban: tényleg nagyon sokat dolgozik, csak valahogy azt
hiányolom, hogy eredményt nem igazán tudnak felmutatni. Amellett Mányon nagyon sok
a betörés, a visszaélések, lopások. Szerintem a módszerükben van a hiba. A betörők
tudják, hogy mikor, merre és hol járnak.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Erre azt tudom válaszolni, hogy ez több fórumon is fölvetődött kérdésként, hogy mi a
jobb, ha látszik a polgárőr, vagy ha nem látszik a polgárőr, hogy jó e az, hogy nagy fehér
lámpával világít, meg láthatósági mellényben van, mert akkor lehet látni, hogy az egyik
utcában van és akkor a másikba be lehet menni bárhova - vagy sem. A módszer: ha
többen vannak kint, ketten mozognak az autóval láthatóan, ketten pedig a falu másik
végében vannak és csak rádión tartják a kapcsolatot.
A másik: nem megfogni kell a polgárőrségnek a zsiványokat, hanem elriasztani. A
láthatósági mellényük az, ami riasztóan és visszatartó erőként hat.
A harmadik: az elmúlt időszakban - bár voltak betörések Mányon -, a környékben történt
betörésekhez képest arányainkat tekintve, sokkal kevesebb. Csabdin, ami fele ekkora falu,
mint a mienk, az elmúlt 3 hónapban 8 betörés volt. Nálunk az elmúlt hónapokban talán
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kettő. Ebből a szempontból azért jobban állunk. A polgárőrségen belül is mindig
felmerülnek azok a kérdések, hogy hogyan legyünk kint: láthatóan, vagy nem. A
rendőrségtől kapott szakmai útmutatás is az, hogy láthatóak legyünk, mert inkább
elriasztónak kell lenni.
Nincs eszközünk és képzettségünk sem arra, hogy elfogjuk a betörőt. Ha arról van szó,
hogy elfogás lehetősége van, akkor is a rendőröket kell hívni előbb, mert csak ők
jogosultak elfogni. A polgárőr igazából nagyon szerény eszköztárral rendelkezik, csupán
csak földre vinni és ráülni a hasára lehet. Puszta kézzel, csak ennyi, amit tehetünk és utána
meg kell várni a rendőrt, amíg kijön és bilincselve elviszi. Nagy a lelkesedés a fiukban, de
nem képzett birkózók, nem képzett testi kényszer alkalmazók.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha több kérdés nincs, kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolómat.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal elfogadja a polgármester szóbeli beszámolóját.

2. Napirendi pont: A Mesevár Óvoda Helyi Nevelési Programjának és Szervezeti
Működési
Szabályzatának elfogadása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Mesevár Óvoda vezetője – ígéretéhez híven, és a Tisztelt Képviselő-testület elvárásainak
megfelelően – elkészítette az Óvoda Szervezeti Működési Szabályzatát, valamint Helyi
Nevelési Programját.
A Közoktatási törvény szerint:
(Szervezeti Működési Szabályzat)
„40. § (1) A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
(2) A közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát a közoktatási
intézmény vezetője készíti el, és nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más
közoktatási intézményben a szakalkalmazotti értekezlet fogadja el. Elfogadásakor és
módosításakor nevelési-oktatási intézményben az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi
szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat - jogszabályban
meghatározottak szerint - egyetértési jogot gyakorol. A közös igazgatású közoktatási
intézmény és általános művelődési központ szervezeti és működési szabályzata
tartalmazza a működés közös szabályait és - intézményegységenként külön-külön - az
egyes intézményegységek működését meghatározó előírásokat.
(3) A szervezeti és működési szabályzatban meghatározhatók azok a közoktatási
intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező a
közoktatási intézmény területén tartózkodó szülőknek, illetve a közoktatási
intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek. A szervezeti és működési
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szabályzat e rendelkezéseit hozzáférhetővé kell tenni oly módon, hogy azokat bárki
megismerhesse.
(4) A szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának
jóváhagyásával válik érvényessé.
(A nevelési és pedagógiai program)
44. § (1) A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési,
illetve pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai
programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program
jóváhagyása előtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen
eljárni jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni. Ha ilyen közoktatási
szakértő nincs az intézménytípusnak megfelelő szakterület, olyan szakember
kell beszerezni, akinek az adott intézménytípusban legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett gyakorlata van.

Ezeken kívül a dokumentumok tartalmával a Német Kisebbség Önkormányzat egyetértési
jogot gyakorol.
A dokumentumokhoz az Óvoda vezetője benyújtotta a törvény által előírtak véleményét
és egyetértési nyilatkozatát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a dokumentumok megtárgyalására és elfogadására.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Mesevár
Óvoda 2010. évi Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a 2010-2015. évekre szóló
Helyi Nevelési Programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent Kalmár Zsuzsannát az óvoda vezetőjét, aki
ígéreteihez híven és a Képviselő-testület elvárásának megfelelően elkészítette az Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatát és az Óvoda Helyi Nevelési Programját. Ezt ugyan
nem küldtük ki, mert százhat plusz negyven valahány oldalas anyag, aki akarta az
megnézhette a hivatalban. Aki bele olvasott az tudja, hogy nem semmi.
Én élenjáró lennék, mert azt szeretném kérdezni a Zsuzsától, hogy mihez képest más ez a
Nevelési Program? Mi az újdonság benne?
Kalmár Zsuzsanna óvodavezető
Majdnem teljes egészében új a Nevelési Programunk. Az egyik dolog az, hogy különös
hangsúlyt kellett fektetni a német nemzetiségi nevelés programrész kidolgozására. A régi
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programban, olyan elvek jelentek meg, ami a német nemzetiségi neveléssel kapcsolatos
jogszabályban. Helyben a régi hagyományok és szokások felelevenítése, nyelvhez
szoktatás megvolt, de azok a követelmények, amit joggal bárki, akár szülő, akár a német
nemzetiségi önkormányzat, vagy a fenntartó elvár, hogy mi az a fejlesztő munka, eddig
kidolgozásra nem került. A német nemzetiségi kollégák a szakmai elvek meghatározása
után dolgozták ki ezeket, és német nemzetiségi szakértő is szakértette a programot, mert
ez ilyen esetben elvárás.
A másik dolog az, hogy a programnak a magyar nevelési oldalával kapcsolatosan, közös
program kapcsán megerősödött az az elgondolásom, és egységes szemléletté vált a
testülettel, hogy vannak a programmal kapcsolatosan olyan elvárások, amelyről valóban
azt mondhatjuk, hogy ez a mányi óvoda programja. Tevékenység központú programmal
nagyon sok helyen dolgoztak ez egy un. akreditált program, amelyet át lehet venni, vagy
pedig csiszolásokkal alkalmazhatók. Azok az elvárások, amik itt a meghallgatások
kapcsán is felmerültek, a települési hagyományokról, a mányi közösséghez való
tartozásról, a magyar és a nemzetiségi kisebbséghez tartozásról szóló elképzelésekről is
bekerültek. Ezek úgy éreztük, hogy igazából eddig nem kerültek megfogalmazásra. Ez
eddig nagyon minőségi volt, de szakmailag ez így nem lehet. A harmadik dolog pedig,
hogy jogszabály változás történt.
Bálint Istvánné képviselő
Egy padagógiai program akkor jó, ha rövid és áttekinthető. Véleményem szerint nem kell
több tízoldalasnak lenni, mert azt soha senki sem forgatja. Utána néztem az interneten és
meg is találtam, hogy honnan tölthető le ez az elénk került szöveg. Az iskola és az óvoda
kapcsolata sincs benne. Szükséges lenne, hogy az óvónők az iskolába lépő gyerekekhez
adjanak egyénre szabott útmutatást, jelentést az új tanítónénijüknek, akár egy táblázat is
elég. Az iskolából azért nincs visszajelzés, mert nem kapjuk meg azt, hogy mihez
viszonyítsunk.
Ebben a Nevelési Programban én nem látom azt a konkrétumot, hogy ez csak a Mányi
Óvodára vonatkozna.
Kalmár Zsuzsanna óvodavezető
Az Igazgató Asszonnyal megállapodtunk, hogy hogyan fog a jövőben történni a
tájékoztatás.
Csörgei Csaba István képviselő
Javaslom a nemzeti nevelésre hangsúlyt tenni, a magyar énekekre és a versekre is.
Szabó Zoltán alpolgármester
Szeptembertől indul az új év az óvodában, ez hogyan fog működni, elfér minden gyerek,
vagy még a játszóházat is üzemeltetni kell?
Többször elhangzott, hogy különféle kifogások merültek fel Önnel szemben. Szeretném,
ha a testület előtt megvédené magát nyíltan és őszintén.
Kalmár Zsuzsanna óvodavezető
Különösebben nem szeretnék védekezni.
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Nem tudom, hogy milyen kifogások merültek fel ellenem. A kötelező óraszámom heti 6
óra. Ezt én becsülettel le is töltöm. A Képviselő-testület kötelezett a német nyelvvizsgára.
A Goethe Intézetbe járok tanfolyamra, heti egy alkalommal. Az óvoda vezetői felügyelet
nélkül még soha nem volt, akkor sem ha én távol voltam.
A játszóház üzemeltetésére szeptembertől nincs szükség, ugyanis ahány gyerek
jelentkezett az óvodába, az mind felvételre került.
dr. Majoros Ildikó jegyző
Így az óvoda létszáma hogy alakult?
Kalmár Zsuzsanna óvodavezető
Az óvodából 33 gyerek ment el és az ő helyükre vettük fel a 43 gyereket. Így kb. 116
gyerek lesz.
dr. Majoros Ildikó jegyző
Remélem, hogy a normatíva igénylésnél is ennyivel több lesz a jelentésben.
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 3 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2010. (VII.07.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Mesevár Óvoda 2010. évi Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a 2010-2015.
évekre szóló Helyi Nevelési Programját.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
3. Napirendi pont: Döntés a Polgármesteri Hivatal és a Hársfadombi Általános Iskola
létszámcsökkentéséről és ezzel összefüggésben Mány Község Önkorányzata 2010 évi
költségvetéséről szóló 3/2010. (III. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
1. A Tisztelt Képviselő-testület a 2010. május 26-án úgy döntött, hogy az önkormányzati
könyvelési feladatokat a Vértes Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás szervezeti
keretein belül létrehozandó könyveléssel kívánja ellátni.
A kistérségi könyvelés bevezetésével a Polgármesteri Hivatalban egy fő munkaköre
megszűnik. Mivel nem szeretnénk egyetlen munkatársunktól sem úgy megválni, hogy
ellátatlan maradjon, mind a dolgozó mind az Önkormányzat számára a
legmegfelelőbbnek az un. Prémiumévek programban való részvételt látjuk.
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról a 2004. évi
CXXII. törvény rendelkezik, amelynek 3. § (1) bekezdése szerint:
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3. § (1) A prémiumévek programban való részvétel feltétele, hogy
a) a programban részt vevő legfeljebb 5 éven belül előrehozott öregségi nyugdíjra
vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultság életkori és szolgálati idővel kapcsolatos
feltételeit megszerzi, feltéve, hogy előrehozott öregségi nyugdíjra nem jogosult, illetve
csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban nem részesül,
b) a programban részt vevő rendelkezik legalább huszonöt év közszférában
jogviszonyban töltött idővel,
c) a programban részt vevő további foglalkoztatására a Ktv. 17. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában, illetőleg a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból,
vagy az Mt. 89. § (3) bekezdése szerint a munkáltató működésével összefüggő okból
nincs lehetőség, és
d)a határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező programban részt vevő hozzájárul
határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának határozott idejű
jogviszonnyá történő módosításához, és elfogadja foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
tekintetében a prémiumévek programban történő részvétellel összefüggésben e
törvényben meghatározott, a Ktv.-ben, a Kjt.-ben, illetve az Mt.-ben foglaltaktól eltérő
szabályokat.
A fenti feltételeknek a Polgármesteri Hivatalban – az egyébként is pénzügyi területen
dolgozó – Frech Ferencné felel meg.
Előzetesen szóban felajánlottuk Frech Ferencné részére a prémiumévek programban való
részvételt, aki úgy nyilatkozott, hogy a felajánlást elfogadja.
A program beindításához azonban szükség van a Polgármesteri Hivatal létszámának
csökkentésére is, amelyet a költségvetési rendeletben meghatározott létszám
csökkentésével
kell
kivitelezni.
2. A Tisztelt Képviselő-testület 2010. március 31-én kelt határozatával 17,5-re csökkentette
a Hársfadombi Általános Iskola pedagógus létszámát, továbbá megbízta a Tanító Kft.-én
belül Bak Ferenc közoktatási szakértőt az Iskola átvilágításával.
Bak Ferenc szakvéleményében az javasolja, hogy csökkentsük az Iskola pedagógus
létszámát 16-ra, és az ezen felül szükséges óraszámokat óraadó tanárokkal alkalmazásával
oldjuk meg.
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),
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●

●
●

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 feladatokat a szakértő szerint a 16 fő + óraadókkal is el lehet látni.
A szakértő szerint az óraadó tanárok alkalmazása az Önkormányzat számára kedvezőbb
anyagi helyzetet teremt, mintha teljes állásban foglalkoztatnánk valakit.
Az Iskola előzetes számításai szerint heti kb. 33 óra túlmunkával kellene számolni 16 fő
pedagógus alkalmazása esetén. Ez 1,5 álláshelynek felel meg, amely kb. 475.000,- Ft-nak
felel fel, ha munkaviszonyban alkalmazunk valakit.
Túlórák esetén pedig, átlagosan 1800,- Ft/óra helyettesítési díjat számítva ez az összeg kb.
250.000,- Ft lenne. Helyettesítéssel havonta 225.000,- Ft, évente közel 3 millió forint
megtakarítást érhetnénk el.
A Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes Önkormányzatunk jelenlegi anyagi helyzete,
amely mindenképpen indokolná a pedagógusok számának csökkentését. Ehhez
ugyanúgy, mint a Polgármesteri Hivatalban, a prémiumévek programot, valamit a
különleges foglalkoztatási állomány lehetőségét lehetne igénybe venni. A különleges
foglalkoztatási állományt azok esetében lehet igénybe venni, akik legalább már 10 évet
eltöltöttek a közszolgálatban, és a prémiumévek programhoz szükséges feltételek nem
állnak fel. A különleges foglalkoztatási állomány is az Állam finanszírozza, és egy évig
tart.
A létszámok csökkentését a költségvetési rendelet módosításával lehet véghezvinni. A 2010.
évi költségvetési rendeletünknek 6. melléklete tartalmazza az Önkormányzat
intézményeinek alkalmazotti létszámát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti létszámcsökkentési és a prémiumévek
programban, valamint a különleges foglalkoztatási állomány programban való részvételi
javaslatomat megtárgyalni, és abban dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármesteri
Hivatal létszámcsökkentése során részt kíván venni a prémiumévek programban.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi
Általános Iskola létszámcsökkentése során részt kíván venni a különleges foglalkoztatási
állomány programban.

11

Javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010. (III.17.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló /2010. (
) önkormányzati rendeletét.
Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Polgármester
Bálint Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az iskola által beterjesztett létszámcsökkentésre vonatkozó
tervezeteit / a 17,5 illetve a 16 főre elkészített tantárgyfelosztást/ alaposan
áttanulmányozta. Megállapította, hogy a rendkívül nehéz gazdasági helyzetben levő
önkormányzatunk kénytelen nagyobb megszorításokat tenni a működőképesség
megőrzése érdekében. Ezért a 16 főre elkészített változatot támogatja. A képviselők
hangsúlyozták, hogy a munkahelymegőrzés és a szakmai szempontok figyelembevételekor is elsőbbséget kell, hogy élvezzenek a mányi pedagógusok a bejárókkal szemben.
Jurnyikné Dominek Éva a létszámleépítés miatt sajnos nem maradhat a tantestület tagja.
Mivel 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, ezért a bizottság javasolja, hogy kerüljön be a
prémium évek programba.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
35/2010. sz. határozat: A Pénzügyi Bizottság a Hársfadombi Általános Iskola tantestületi
létszámát 16 főre javasolja csökkenteni azzal a kiegészítéssel, hogy Jurnyikné Dominek
Éva kerüljön be a prémium évek programba.
A kistérségi könyvelés bevezetésével Frech Ferencné munkaköre megszűnik. Mivel 5 éven
belül eléri a nyugdíjkorhatárt, ezért a Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy Frech Ferencné
kerüljön be a prémium évek programba.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
36/2010. sz. határozat: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Polgármesteri Hivatal
létszámának csökkentését azzal a kiegészítéssel, hogy Frech Ferencné kerüljön be a
prémium évek programba.
A létszámleépítésekkel változnak az adatok a költségvetési rendeletünkben is. Ezért
módosítani kell a helyi rendeletünket.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
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37/2010. sz. határozat: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Mány Község Önkormányzata
2010.évi költségvetéséről szóló
3/2010.(III.17.)
önkormányzati rendeletének a
módosítását.
Bak Ferenc meghívott
Több fajta lehetőséggel próbáltam kiszámítani a Hársfadombi Általános Iskola lehetséges
létszámát. Lényeges, hogy nem pedagógust finanszírozunk, hanem óratömeget. Az
intézményben hagyni kell valamennyi mozgásteret. Meg kell határozni a státuszt, és
hagyni kell olyan helyet, ahol a mozgásteret tudjuk biztosítani.
Az iskolaotthon bevezetése az első és második osztályban lenne fontos. Ez 18 státusszal
megoldható, de csak akkor, ha az első két évfolyamon vezetik csak be. Szakmailag sem
javasolnám az első 4 osztályig bevezetni.
A létszámleépítéseket nagyon át kell gondolni, ha elvonnak státuszt, abból azonnal nem
lesz pénz, mert az felmentést, végkielégítést von maga után, ami nagyon sok pénz, tehát
ebben az évben egy forint megtakarítása sem lesz az önkormányzatnak.
A túlóradíjból megtakarítás már biztos, hogy van, mert az óracsökkentéssel túlórát már
biztos, hogy nem kell fizetni. El kell dönteni, hogy mit szeretnének, egy átlagos
pedagógus bére 3,5 M Ft körül van járulékokkal együtt.
Bokodi Sándor képviselő
Az önkormányzat pénzügyi gondokkal küszködik, az iskolában pedig 150 gyerekre, 19
pedagógus van.
dr. Majoros Ildikó jegyző
Igen, amennyi pedagógus volt, abból három napközis csoport is kijött volna.
Bak Ferenc meghívott
Egy igazgató kétféle módon tud tantárgy felosztást csinálni. Az egyik, hogy minden
pedagógusnak legyen munkája, a másik meg, hogy minden gyerek kapja meg azt a tudást,
amit az iskolában kell.
Ennek a Képviselő-testületnek nem is kell nevekkel foglalkozni, itt számokról kell dönteni.
Sáros Györgyné iskola igazgató
A szülők eddig a napközit csak az 1-2 osztályosok részére igényelték.
Szabó Zoltán alpolgármester
Én elhiszem, hogy az iskolaotthon fejlődés, de miért akkor akarjuk bevezetni, amikor az
önkormányzatnak nincs pénze?
Sáros Györgyné iskola igazgató
Én szeretném, ha megmaradhatna a 17,5 fős álláshelyünk. Azzal is egyetértek, ha 17 fő.
Igen egyetértek azzal, hogy a plusz órákat vegyük el.
dr. Majoros Ildikó jegyző
Ha ennyien voltatok, akkor miért volt szükség annyi túlórára? Ha csak kettő tanárral lett
volna kevesebb az iskolában, akkor két év alatt 14 M Ft maradt volna meg az
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önkormányzatnak.
Miért nem figyelmeztetted a testületet, hogy ez a feladat kevesebb létszámmal is
megoldható? Elvetted a Képviselő-testület azon jogát, hogy pedagógusok létszámáról
döntsön azzal, hogy nem tájékoztattad őket megfelelően. A Képviselő-testület helyett Te
döntöttél.
Sáros Györgyné iskola igazgató
2009 év elején jeleztem, hogy nyitott vagyok arra, hogy csökkentsük a létszámot.
Bak Ferenc meghívott
Javaslom, hogy úgy döntsön a Képviselő-testület, hogy az egyik irány marad a 16 státusz.
A másik, az iskolának adnak 2-3 hetet, hogy mérjék fel, van-e igény az iskolaotthonra?
A prémiumévekről vagy a különleges foglalkoztatási állományból vissza lehet hívni a
dolgozót heti 12 órára, és akkor 17 fővel megoldható a feladat. Ezzel tudnak spórolni már.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Azt javaslom, hogy hozzunk egy olyan határozatot, hogy állapítsuk meg az iskolai státuszt
17 főben. Az iskola 2 héten belül mérje fel az iskolaotthon bevezetésére az igényeket.
Ha nem tudja teljesíteni az iskola, akkor egy rendkívüli testületi ülésen 16-ra csökkentjük a
létszámot.
Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
62/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi
Általános iskolában foglalkoztatott pedagógusok létszámát 17 főben állapítja meg.
Határidő: 2010. július 25.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezután a prémiumévek programról dönt a Képviselő-testület.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
63/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1. a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése során részt kíván venni a prémiumévek
programban.
2. a Hársfadombi Általános Iskolában történő létszámcsökkentés során részt kíván
venni a prémiumévek programban és igénybe kívánja venni a különleges
foglalkoztatási állományba helyezés lehetőségét.
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Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezt követően a létszámcsökkentések érdekében a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9
fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal megalkotja Mány
Község Önkormányzata 2010 évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III. 17.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló /2010. (
) számú önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2010. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló
3/2010. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1)
bekezdése és a 71. §-a, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi
CXXX. tv., a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának
rendjéről szóló 249/2009. (XII.19.) Kormány rendelet alapján a 2010. évi költségvetésről a
következőket rendeli el.

1. § A 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Záró rendelkezések
2. § A rendelet 2010. szeptember 1-én lép hatályba.

Mány, 2010. július 07.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

Dr. Majoros Ildikó
jegyző

4. Napirendi pont: Hitelfelvétel (Raiffeisen Banktól)
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Önkormányzatunk anyagi helyzetét látva tárgyalásokat kezdtünk a számláinkat kezelő
Raiffensen Bankkal a jelenleg meglévő 5.000.000,- Ft rulirozó hitel mellé további
15.000.000,- Ft egyösszegű hitel felvétele érdekében.
Ezt a lépésünket az alábbiak miatt kialakult pénzügyi helyzet indokolja:
A 2009. és 2010. évben a normatíva igényléssel kapcsolatban három jelentős esemény volt.
Az egyik, amikor 2009. évre tévesen úgy lett több normatíva igényelve, hogy azon
gyermek számát, amelyek után magasabb normatívára jogosult az Önkormányzat, kétszer
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írta be a Polgármesteri Hivatal könyvelője egy félreérhető megfogalmazású táblázatba. Ezt
hamar észrevettük, és a legközelebbi lehetséges lemondáskor le is mondtuk, a
visszafizetést azonnal rendeztük. A másik kettő: 1. a Kincstár által végzett vizsgálat
nyomán fény derült egy több, mint 6 millió forintos, a 2007. és 2008. évre igényelt
többletnormatívára. Ez nem a gyermekek számának helytelen megállapításából adódott,
hanem az Iskola rendelkezésére álló szakvélemények alapján történő, annak az adatnak
helytelen megállapításából, hogy jár-e, és hány gyermek után jár magasabb normatíva. 2.
Ezért – a Kincstárral folytatott hosszas egyeztetés után – az Iskola vezetése úgy döntött,
hogy a 2009/2010-re is visszamondja a normatíva ezen részét. Ennek következménye több,
mint 8 millió forintos visszafizetési kötelezettség lett, amely az előzővel együtt 15 millió
forint.
Időközben az utóbbi 8 millió forintot visszafizettük a Magyar Állam részére annak
érdekében, hogy a kamatok ne növekedjenek, az előző 6 millió forintra pedig
részletfizetési kérelmet nyújtottunk be. Kérelmünket el is fogadták, de a visszafizetésre
csak hat hónapot kaptunk, amely azt jelenti, hogy a teljes kiadás az ez évi
költségvetésünket terheli.
Ezt a helyzetet tetézi még az is, hogy a költségvetést abban a tudatban készítettük el, hogy
magasabb normatíva jár az oktatáshoz, amely újabb 4 millió forint mínusszal terhelte meg
a települést, mert ennyivel kevesebb támogatás folyik be az Önkormányzathoz.
Természetesen, mivel nem tudtunk róla, ezek a kiadások a 2010. évi költségvetésben nem
szerepelnek, és ha ismerjük is, a következő helyzet állt volna elő: a fentiek miatt, az év
végére mínusz 19 millió forint lesz a település hiánya.
A Bankkal történt egyeztetés során azt a tanácsot kaptuk, hogy ezt az összeget ne a
magasabb kamatozású rulirozó hitel növelésével fedezzük, hanem arra normál kamatú,
egyösszegű hitelt vegyünk fel.
Ha nem tudjuk a hitelfelvételt megoldani, fizetésképtelenné válunk!
A helyzet megoldásában arra számítunk, hogy a pedagógusok és a Polgármesteri Hivatal
létszámcsökkentésével, a szemétszállítási díjak fizetésének módosításával, valamint a
jelenlegi kormányzat várhatóan, az önkormányzatok számára kedvező döntéseivel, a jövő
évben pénzügyi egyensúlyunkat vissza tudjuk szerezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hitelfelvételre tett javaslatot megtárgyalni, és
azt támogatni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 15.000.000,- Ft hitelt
vesz fel működési költségeinek fedezésére a Raiffeisen Banktól.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke
Önkormányzatunk nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, mert az iskola 2007. a
2008. és a 2009. tanévben tévesen igényelt magasabb normatívát az iskola
rendelkezésére álló szakvélemények alapján. Ennek az lett a következménye, hogy
vissza kell fizetnünk több mint 15 millió forintot. Nagy vitát váltott ki ez a
bizottságon belül. Nincs pénz útjavításokra, a lakossági jogos igényeket pénz
hiányában nem tudjuk kielégíteni. A tévesen lehívott normatívát kamatostul vissza
kell fizetni a Magyar Államnak. Mivel nem tudtunk róla, a 2010. évi költségvetésben
sem szerepel ez a kiadás. Ezért hitelt kell felvennünk. A bizottság javasolja, hogy
önkormányzati lakást értékesítsünk, és az értékesítéséből származó teljes bevételt
azonnal fordítsuk a hitel törlesztésére.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
38/2010. sz. határozat A pénzügyi Bizottság javasolja, hogy önkormányzatunk 15.000.000
–Ft hitelt vegyen fel a működési költségek fedezésére.
Bokodi Sándor képviselő
Ha még fölveszünk hitelt, annak mi lesz ennek a vége? Nem értek egyet vele. Mi
lemondtunk a képviselői tiszteletdíjunkról, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete
helyreálljon. Valaki tévedése miatt pedig 20 mFt-ot vesz el a falu? Tessék felelősségre
vonni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Sajnos, a még a Kincstár dolgozói sem tudták eldönteni, hogy hogyan kell a normatíva
igénylést leadni. Maga a nyomtatvány sem volt egyértelmű.
A hitelfelvételi szerződés most van a kockázat vizsgálati szakaszban, az aláírás előtt
természetesen ide fogom hozni a testület elé.
Szabó Zoltán alpolgármester
Ez a testület meg fogja kapni a következő testülettől, hogy adóssággal adtuk át nekik falut.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az önkormányzat számláinak kiegyenlítésére 90 nap áll rendelkezésünkre, ebből már 60
nap eltelt. Megpróbáltuk ügyfeleinkkel megértetni, hogy nincs az önkormányzatnak
pénze, de ha egy hónapon belül nem fizetünk, akkor abból komoly problémák lesznek.
Előfordulhat, hogy állam rendel ki csődbiztost a falu fölé.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
64/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 15.000.000,- Ft
hitelt vesz fel működési költségeinek fedezésére a Raiffeisen Banktól.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvételével kapcsolatosan a Reiffeisen
Bankkal tovább tárgyaljon és a szerződés tervezetet a Képviselő-testület elé terjessze.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
5. Napirendi pont: Mány Petőfi u. 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú,
értékesítésre kijelölt ingatlan vételárának meghatározása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Képviselő-testület 10/2008. (I.16.) ÖH számú határozatával elidegenítésre kijelölte a
Mány, Petőfi u. 36. szám alatti ingatlant. Majd a vevők kijelölésére a 15/2008. (II.13.) sz.
ÖH önkormányzati határozat született. Mivel a vevők az adásvételtől visszaléptek, ezt a
Képviselő-testület 66/2008. (VI.04.) ÖH. Határozatával tudomásul vette.
Ezt követően a 2008. október 21-én kelt értékbecslés alapján az ingatlant eladásra
meghirdette, amely eredménytelen volt. Az ingatlan értékét 8.540.000,- Ft-ban állapította
meg.
Az ingatlan rossz állapotú, amelyet a lakatlansága tovább ront, fenntartása az
Önkormányzatra felesleges terheket jelent, helyreállítására pedig nem rendelkezik
megfelelő anyagi eszközökkel, a szakértői vélemény alapján az ingatlan vételárát a Tisztelt
Képviselő-testület csökkentette.
Az így kialakított vételáron meghirdetett ingatlanra sem jelentkezett vevő.
Mivel az értékbecslések már régiek, és azóta mind az ingatlan állapotában, mind az
ingatlanpiacon jelentős változások álltak be, felkértük a Piacpont Ingatlan Kft.-t a jelenlegi
viszonyokat tükröző értékbecslés elkészítésére.
Mivel a Mány, Petőfi u. 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítése
továbbra is az Önkormányzat érdekében áll, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
új értékbecslésben megállapított értéket az ingatlan vételárának elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Piacpont
Ingatlan Kft. által, a 2065 Mány, Petőfi u. 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú,
korábban eladásra kijelölt ingatlanra 2010. 06. 23-án készített értékbecslést, amely az
ingatlan értékét 5.980.000,- Ft-ban állapítja meg. Egyben felkéri a polgármestert az ingatlan
új áron való meghirdetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke
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A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a beterjesztést. Az önkormányzat pénzügyi
helyzete miatt, valamint az ingatlan rossz állapota, és lakhatatlansága miatt is
egyetértünk az eladásával.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
39/2010. sz. határozat: A Pénzügyi Bizottság a Petőfi u 36. sz ingatlant 6.000.000.Ft-ért
eladásra javasolja.
A Képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalja.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Piacpont Ingatlan Kft. által, a 2065 Mány, Petőfi u. 36. szám alatti önkormányzati
tulajdonú, korábban eladásra kijelölt ingatlanra 2010. 06. 23-án készített értékbecslést,
amely az ingatlan értékét 5.980.000,- Ft-ban állapítja meg. Egyben felkéri a
polgármestert az ingatlan új áron való meghirdetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
6. Napirendi pont: Döntés a kistérségi könyvelésre vonatkozó együttműködési
megállapodás
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Tisztelt Képviselő-testület a 2010. május 26-án úgy döntött, hogy az önkormányzati
könyvelési feladatokat a Vértes Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás szervezeti
keretein belül létrehozandó könyveléssel kívánja ellátni. A Társulás árajánlata 240.600,Ft/hó volt.
A Társulás – ígéretéhez híven – elkészítette a munkavégzéshez szükséges együttműködési
megállapodást, amelyet előzetesen véleményezésre megküldött a Magyar Államkincstár
és a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal részére is.
Az együttműködési megállapodás így kialakult végleges változatát előterjesztésemhez
csatolom.
Fontosnak tartok magyarázatot fűzni az Együttműködési megállapodásban szereplő
felmondási idő hosszával kapcsolatban, amely összefügg a prémium évek programmal.
A kistérségi könyvelést átszervezés útján, egy fő létszámcsökkentéssel tudjuk
megvalósítani, csak így tudunk rá megfelelő fedezetet biztosítani.
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény 6. § (2) bekezdése szerit:
„(2) Költségvetési megtérítés iránt az a munkáltató nyújthat be igényt, amely vállalja, hogy
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a prémiumévek programban való részvétellel, illetőleg a különleges foglalkoztatási
állománnyal összefüggő kinevezés-módosítást megelőző hónapi meglévő költségvetési
engedélyezett létszámkeretét a kinevezés-módosítás időpontjától számított tizennyolc
hónapig nem emeli fel. Nem számít a vállalás megszegésének, ha a létszám emelésére
jogszabályban előírt feladat teljesítése miatt kerül sor.”
Tehát mivel létszámemelésre az Együttműködési megállapodás aláírását követően nem
kerülhet sor, de a feladatot el kell látni, a felmondási időt is ehhez az időtartamhoz kell
kötni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
megtárgyalni, és elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

Együttműködési

megállapodást

Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a könyvelési
feladatok a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás keretében történő ellátásra
vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt Együttműködési Megállapodást elfogadja.
Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Polgármester
Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az együttműködési megállapodás végleges
változatából a díjazásról szóló rész véletlenül kimaradt. Ezért javasoljuk, hogy a Záró
rendelkezésekben az 1.4 tartalmazza a díjazás módját, feltételeit.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
40/2010. sz. határozat: A Pénzügyi Bizottság az Együttműködési megállapodás
elfogadását javasolja.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a könyvelési
feladatok a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás keretében történő
ellátásra vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt Együttműködési Megállapodást
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. július 31.
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Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
7. Napirendi pont: Dr. Bazsó László rendőrkapitány felajánlása gépjármű használatára
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Dr. Bazsó László rendőrkapitány úr azzal keresett meg, hogy a Kapitányságnál a
gépjárművek számának emelkedése miatt, fel tudja ajánlani a településnek, hogy egy
NIVA típusú gépjárművet a mi településünk szolgálatába állítana, a KMB-sünk azt
kizárólagosan tudná használni.
A gépjármű biztosítását és vizsgáztatását a Kapitányság vállalná, az Önkormányzatnak az
ezen kívüli üzemeltetési költségeket (üzemanyag, javíttatások) kellene fedeznie.
A NIVA fogyasztását (kb. 12 l/100km) és várható futásteljesítményét (kb. 800 km/hó)
figyelembe véve az üzemanyagköltség havonta 30-35 ezer forint lenne. A karbantartások
és javítások ezen felüli költségek lennének.
Lászlóffi Szabolcs körzeti megbízott arról tájékoztatott, hogy ő előzetesen érdeklődött
helyi vállalkozóknál, hogy ők hozzájáruljanak az üzemanyagköltséghez. Ennek mértéke és
folyamatos biztosítása azonban bizonytalan. Továbbá szükséges lenne az ugyanezen KMB
körzetbe tartozó Csabdi községgel is megállapodást kötni, hogy ők is állják
lakosságarányosan a finanszírozás rájuk eső részét.
Véleményem szerint – mint ahogyan a jelenlegi Képviselő-testületi ülésünk napirendi
pontjai is tükrözik – nincs Önkormányzatunk olyan anyagi helyzetben, hogy újabb terhet
vegyen a nyakába. Továbbá – az előzmények alapján – nem látom biztosítottnak, hogy a
KMB-s az általunk finanszírozott üzemanyagot kizárólag településünk érdekében
használná fel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és arról
határozatot hozni szíveskedjen.
1. Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község jelen
gazdasági helyzetében nem tudja dr. Bazsó László rendőrkapitány úr gépjármű
használatra vonatkozó felajánlását elfogadni.
2. Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja dr. Bazsó
László rendőrkapitány úr gépjármű használatra vonatkozó felajánlását és megbízza a
polgármestert az ehhez szükséges megállapodások előkészítésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Sajnos a jelenlegi helyzetben a rendőrségi
gépkocsi fenntartását nem tudja vállalni.
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Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2010. sz. határozat: A pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő 1. határozati
javaslat elfogadását javasolja.
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalja, és úgy dön, hogy az önkormányzat
pénzügyi helyzetére tekintettel nem tudja elfogadni dr. Bazsó László rendőrkapitány
gépjármű használatára vonatkozó felajánlását.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
67/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község
jelen gazdasági helyzetében nem tudja dr. Bazsó László rendőrkapitány úr gépjármű
használatra vonatkozó felajánlását elfogadni.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

8. Napirendi pont: A polgármester nyári szabadságtervének elfogadása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idén nyáron az alábbi időpontokban szeretnék több napot a családommal és pihenéssel
tölteni:
július 13., 14., 16.; július 26. – augusztus 6.; és augusztus 16. – augusztus 23.
Ez összesen 20 nap.
A törvény szerint járó 39 napból a tavasz folyamán már kivettem 4 napot és az év
hátralevő részére részarányosan marad 15 napom. Ezeket - amennyiben újraválasztanak javarészt az őszi iskolai szünetben (4 nap) és karácsony környékén (6 nap) kívánom
felhasználni – amennyiben sikerül, mert tavaly is megmaradt 20 nap szabadságom, amit
nem tudtam igénybe venni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatomat megtárgyalni, és abban
dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármester 2010.
évi szabadságtervét az alábbiak szerint fogadja el: július 13., 14., 16., július 26. – augusztus
6. és augusztus 16. – augusztus 23.
Határidő: 2010. december 31.
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Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja
szabadságára vonatkozó előterjesztését.

Ugron

Zoltán

Gábor

polgármester

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármester
2010 évi szabadságtervét az alábbiak szerint fogadja el: július 13., 14., 16.; július 26. –
augusztus 6.; és augusztus 16. – augusztus 23.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
9. Napirendi pont: A jegyző Asszony Csabdin történő helyettesítése
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A jegyző Asszony egy korábbi döntésünknek megfelelően 2010. július 31-ig kapott
felhatalmazást a Képviselő-testülettől arra, hogy Csabdin helyettesítsen. Úgy látom, hogy
az önkormányzatunknál is megnövekedett feladatok, gondok nagy terhet jelentenek a
Jegyző Asszonynak. Nekem az a véleményem, hogy a helyettesítési időt ne hosszabbítsa
meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy dr.
Majoros Ildikó jegyző Csabdin helyettes jegyzői feladatokat lásson el 2010. július 31.
után.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

10. Napirendi pont: Bejelentések
Bokodi Sándor képviselő
A Nándori útnál miért hordják a sódert a földekre?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Azért, hogy a borsóföldekről a termést el tudják szállítani és utána helyre fogják hozni az
utat és letakarítják a földeket.
Bálint Istvánné képviselő
Bereczki Imre Kossuth utcai lakos tájékoztatott, hogy azért, mert a Frech Tamásék előtt az
út nincs kijavítva, az ő háza megrepedezik. Ezt szakértővel állapíttatta meg.
Több hozzászólás nem volt.
K. m. f.

/: Ugron Zoltán Gábor :/
polgármester

/: Dr. Majoros Ildikó :/
jegyző

