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J E G Y Z Ő KÖ N Y V
Készült: Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én Mány
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (2065 Mány, Rákóczi
u. 67.) megtartott nyilvános Képviselő-testületi ülésén, 16 órai kezdettel.
Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor
polgármester
Bálint Istvánné
képviselő
Bokodi Sándor
képviselő
Csizmadia Tibor
képviselő
Csörgei Csaba István
képviselő
Fuchs János
képviselő
Pfendert Antal
képviselő
dr. Török Péter
képviselő
Sárközi Csaba
képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó
Vendégek: 2

jegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 10 fős Képviselő-testületből 9 fő képviselő megjelent,
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes és a nyilvános ülést megnyitom.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet az eredeti napirendi javaslatról:
Napirendi javaslat:
1. A két ülés között végzett munkáról beszámoló,
2. Pénzügyi beszámoló a költségvetés féléves teljesítéséről,
3. Költségvetési rendelet módosítása,
4. Dr. Presser Zoltán ügyvéd megbízási-és bérleti szerződése,
5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz,
6. A Csabdi községgel létrehozandó körjegyzőségről szóló határozat visszavonása,
7. Lakáspályázat elbírálása,
8. Választási ciklus ünnepélyes lezárása.
Az előre meghirdetett napirendi pontokon túl három további napirendre teszek javaslatot.
1.Gyepmesteri feladatok ellátása a Vértes TKÖT-n belül,
2.Döntés a futballpálya felújításáról,
3. Jogszabály módosítás kezdeményezése, amely Szabó Zoltán alpolgármester úr
előterjesztése.
Továbbá javaslom, hogy az előre meghirdetettel ellentétben a lakáspályázatok elbírását zárt
ülésben tárgyalja a Tisztelt Képviselő-testület.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a napirendi javaslatot elfogadja:
Ennek megfelelően az új napirend:
1. A két ülés között végzett munkáról beszámoló,
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2. Pénzügyi beszámoló a költségvetés féléves teljesítéséről,
3. Költségvetési rendelet módosítása,
4. Dr. Presser Zoltán ügyvéd megbízási-és bérleti szerződése,
5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz,
6. A Csabdi községgel létrehozandó körjegyzőségről szóló határozat visszavonása,
7.Gyepmesteri feladatok ellátása a Vértes TKÖT-n belül,
8.Döntés a futballpálya felújításáról,
9. Jogszabály módosítás kezdeményezése, amely Szabó Zoltán alpolgármester úr
előterjesztése.
Ezt követően zárt ülés.
Majd nyílt ülésben:
10. A választási ciklus ünnepélyes lezárása.
Ugron Zoltán Polgármester:
Most térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására.
1.Napirendi pont: A két ülés között végzett munkáról beszámoló
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt másfél hónap is nagyon mozgalmasan telt. Augusztus második felében
Mezőbándról érkeztek vendégeink. A két település kapcsolatának 20. évfordulóját ünnepeltük
meg a közel egyhetes programsorozattal. Ennek keretében augusztus 20-án, egy székelykaput
ajándékoztak Mánynak vendégeink, melyet a református templom mellett állítottunk fel.
Igyekeztem a programok jelentős részén részt venni. Ennek keretében egyeztettem Bartha
Domonkos alpolgármester úrral, hogy a választások után a két település iskolája között
elindítunk és irányítunk egy kapcsolatfelvételt. Szeretnénk, ha a nyáron már találkozhatnának
a gyermekeink is valamilyen formában.
Még augusztusban találkoztam ismét a Saubermacher igazgatójával, Rák úrral és a szelektív
hulladékgyűjtés újraindulásáról, illetve a válogatósor Mányi fejlesztéséről egyeztettünk.
Szeptember elsejével elindult a tanév az iskolában és az óvodában is megkezdődött az újy
nevelési koncepció szerinti munkaév. Az iskolaotthon az eddigi tapasztalatok, gyerekek és
szülők visszajelzése alapján nagyon kedvező visszhangra talált. A kicsik boldogan tanulnak,
alig akarnak délután hazamenni.
Szeptember 8-án a Zsámért jelen felállásban utolsó ülésén vettem részt. Itt a formális döntések
után tájékoztatást kaptunk a vízhálózat fejlesztési ötletünk állásáról. A Budapesti Vízművek
pozitívan áll hozzá, Az országgyűlési képviselők támogatják az elképzelésünket. Kérdés, hogy
milyen lobbi ereje van a Zsámértnak, hogy a vezeték kezelési jogát az államtól megkapja.
Másnap Martonvásáron voltam egy megújuló energiát (fabrikett) alkalmazó
fűtéskorszerűsítési rendszer pályázati bemutatóján. Meg kell várni, hogy Martonvásáron a
választás után az új testület mennyire akarja ezt a projektet. Ha igen, akkor majd
elgondolkodhatunk mi is, hogy csatlakozunk-e hozzá. A lényeg az lenne, hogy Mv-on lenne
egy önkormányzati cég, amelyik gyártja a fabrikettet, ugyanezen pályázat keretében a
csatlakozó önkormányzatok is felújíthatnak fűtési rendszert és tőlük vehetnék a brikettet.
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Kissé bizonytalannak láttam a helyzetet, úgyhogy kivárnám a dolgok alakulását. Ekkora
horderejű döntést – a teljes átalakítást – inkább a következő testület vitasson meg és hozzon,
ha egyáltalán állni fog még Martonvásár szándéka…
Szeptember 15-én volt a Vidékfejlesztési miniszter úr kihelyezett sajtótájékoztatója az
iskolában. Erre alig néhány napunk volt felkészülni, de akkor nagyon intenzíven kellett
szervezni. Köszönöm az érintettek közreműködését, munkáját, erőfeszítéseit. Azóta is szinte
naponta keresnek minket – hol engem, hol a konyhát, hol az igazgatót -, hogy érdeklődjenek a
lehetőség részleteiről. Örülök és nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy Mány lehetett ebben a
fontos ügyben a példa országunk számára.
Két nappal később volt a döntéshozó testület ülése a játszótér pályázatunk ügyében. A testület
első helyen, kiemelten elfogadta pályázatunkat. Most már csak az a kérdés, hogy mikor kerül
a kiíró minisztérium kasszájába a fedezete. Mint kiderült azért is húzódott el a pályázat
elbírálása, mert az előző kormány nem hagyott pénzt ebben a kasszában (sem). Ugyanezen ok
miatt nincs még döntés a vis maior pályázatunkról sem. Ott is akkor születik majd meg a
döntés, ha forrás is lesz hozzá. A minisztériumból türelmet kértek. Azóta átvettem az elkészült
utakat és megkaptuk a számlát is. Kilencven napos határidőnk van a teljesítésre, remélem
addigra a fedezetet is megkapjuk.
Káresemények bőven történtek ebben az igen szegény évünkben. Búcsúkor - szokás szerint - a
focipályán voltak a mutatványosok. Viszont idén nyáron esett rendkívüli sok eső miatt a
szokásos kemény talaj helyett egy felpuhult felületre került a szervezés. Ennek az lett a nem
várt eredménye, hogy használhatatlanná vált a pálya. Szakértőt hívtunk, aki szerint a felső 30
centit le kell szedni gléderrel, majd egy többtonnás hengerrel meg kell tömöríteni a felületet és
újra kell vetni a füvet. Ha ezt most, két héten belül megcsináljuk, akkor a tavaszi meccseinket
már megint itt játszhatjuk a megyei bajnokságban. Ez a kérdés napirendi pont is lesz,
bővebben ott beszélek majd róla.
Tegnap megérkezett bankszámlánkra a 15 milliós hitel, ebből teljesítettük az adósságainkat.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Bokodi Sándor képviselő
Valószínűleg a jövőben a Kormányzat is támogatni fogja az energiatakarékos fűtési módok
alkalmazását és megújuló energia felhasználását. Az biztos, hogy elsődleges szempont lesz az
élelmiszer termelés, annak a rovására nem mehet, de szélturbina, napenergia, stb. alkalmazása
támogatást talál majd.
Csörgei István képviselő
Az erdő tisztításakor nagyon sok olyan ág és egyéb hulladék keletkezik, amelyet helyben
elégetünk, mert nem tudunk elszállítani. De kár érte, mert nagyon nagy hőmennyiség, amely
elvész.
Ugron Zoltán polgármester
Ezt az energiát lehetne felhasználni pelletként.
De javaslom, hogy várjunk ezzel a döntéssel, majd ha biztos lesz, hogy az erőmű megépül,
tárgyaljunk róla.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a Polgármester beszámolóját elfogadja.
2.Napirendi pont: Pénzügyi beszámoló a költségvetés féléves teljesítéséről
Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1)
bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi
helyzetéről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
A 2010. I. félévi költségvetési beszámoló 2010. augusztus 5-én került leadásra a Magyar
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához.
A fenti törvényi előírásnak megfelelően megfelelően költségvetésünk I. félévi teljesítését az
alábbiak szerint mutatom be:
Bevételek:
A 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,56 %,
mely 5,56 %-kal haladja meg az időarányos teljesítést.
Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a január és március hónapokban a központi
költségvetésből fedezett egyszeri kereset kiegészítéssel, valamint a normatív alapon
finanszírozott támogatásokkal került módosításra az eredeti előirányzat.
Kiadások:
A 2010. I. félévi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,80 %, mely időarányosan
0,80 %-os eltérést jelent.
A kiadások alakulásához az alábbi tényezők járultak hozzá:
Az előterjesztéshez mellékelem a részletes táblákat.
Mány Község Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót
elfogadásra javaslom.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló elfogadásához minősített
többség szükség.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. I. félévi
költségvetési beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:
1. Bevételek eredeti előirányzata:
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

285.970 eFt
294.604 eFt
163.680 eFt

2. Kiadások eredeti előirányzata:
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

285.970 eFt
294.604 eFt
149.660 eFt

3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:
módosított előirányzat:
I. félévi felhasználás:

23 976 eFt
23 694 eFt
22 397 eFt

4. Záró pénzkészlet 2010. június 30-án:

8 485 eFt

Bálint Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a 2010. I. félévi költségvetési beszámolót megtárgyalta, és 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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46/2010. sz. határozat:
A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot változatlan formában elfogadásra javasolja.
Török Péter képviselő:
Miért van az, hogy vannak olyan sorok, amelyeknél a teljesítés nem egyezik a teljesült
százalékos aránnyal?
Ugron Zoltán polgármester:
Ez azért van, mert közben olyan bevételek is jöttek a Kincstártól, vagy más helyről, amelyre
nem számítottunk. Ha több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
74/2010. (IX.29.) ÖH számú Határozat
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. I. félévi
költségvetési beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:
1. Bevételek eredeti előirányzata:
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

285.970 eFt
294.604 eFt
163.680 eFt

2. Kiadások eredeti előirányzata:
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

285.970 eFt
294.604 eFt
149.660 eFt

3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:
módosított előirányzat:
I. félévi felhasználás:

23 976 eFt
23 694 eFt
22 397 eFt

Záró pénzkészlet 2010. június 30-án:

8 485 eFt
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3. Napirendi pont: A Költségvetési rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület a jelen napirendi pontot megelőzően tárgyalta Mány Község
Önkormányzatának 2010. évi féléves költségvetési beszámolóját. A beszámolóból látható,
hogy a bevételek és kiadások alakulása a tervezettől több helyen eltér, ezért Mány Község
Önkormányzata 3/2010. (III.17.) számú rendelettel elfogadott költségvetését az alábbiak miatt
szükséges módosítani:
- az egyensúlyi költségvetés megteremtése érdekében szükséges 15 millió Ft működési célú
hitel felvétele, melynek törlesztése az idei évet még nem fogja terhelni;
- a költségvetési támogatások esetében az állam által finanszírozott kereset-kiegészítés, illetve
a normatív módon finanszírozott szociális segélyek 8.349 eFt-tal növelték a bevételi oldalt;
természetesen ugyanilyen mértékben növekedtek a kiadások a kereset-kiegészítés kapcsán
kifizetett személyi jellegű juttatások és járulékai, illetve az év első felében kifizetett szociális
segélyek kapcsán;
- a normatív módon juttatott lakásfenntartási támogatás 1.000 eFt-tal növeli mind a bevételek,
mind a kiadások összegét;
- 285 eFt az előző évből keletkezett normatív visszatérülés összege;
- 10.040 eFt összegben nyert a Hársfadombi Általános Iskola támogatást, melyet szakmai,
informatikai eszközök beszerzésére kell fordítani az év végéig;
- a közcélú foglalkoztatás kiadási oldala a valóságos helyzethez igazodva 10.789 eFt-tal
csökken, ezzel együtt arányosan csökken a közcélú foglalkoztatás támogatásából
visszaigényelhető bevétel összege is;
- a rendelkezésre állási támogatás - a kialakult igénylőkört ismerve - 2.000 Ft kiadás
növekedést tesz szükségessé, míg a bevételi oldal az ugyanezen jogcímen visszaigényelhető
támogatás összegével módosul;
- a dologi és folyó kiadások a könyvtárpályázat, a falunap megrendezése és a testvérvárosi
kapcsolatok révén jelentkező kiadások miatt összesen 1.110 eFt-tal növekednek;
- az év elején váratlan kiadásként jelentkező normatíva visszafizetés és kamata 15.671 eFt-tal
növeli a kiadási oldalt;
- a pénzmaradvány a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében 556 eFt-tal változik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosítási javaslatomat megtárgyalni, és a
rendeletmódosításról dönteni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megalkotja
Mány
Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelettel
módosított 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
/2010. (
) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010. ( ) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló
5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (III.17.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Mány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
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LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, 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.

§ Az 5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelettel módosított, a 2010. évi
költségvetésről szóló 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát/tartalékát

314.916 eFt,
314.916 eFt,
+5.859 eFt

összegben állapítja meg.”
2.

§ A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1.
melléklete tartalmazza.”
3.

§ A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek közötti megoszlást e
rendelet 3. melléklet szerint határozza meg.”
4.

§ A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési
bevételeket - intézményenként (címenként) – e rendelet 1. melléklete megfelelő sorai
tartalmazzák.”
5.

§ A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt irányzatonkénti
megbontását e rendelet 2. melléklet szerint állapítja meg.
6.

§ A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások az
önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek közötti
megoszlását e rendelet 2. és 3. melléklet szerinti összegben állapítja meg.”
7.

§ A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 4. melléklet szerint
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hagyja jóvá.”
8.

§ A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A 2010-2012. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - az 5.
melléklet tartalmazza.”
9.

§ A R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 5.859 eFt
összegben határozza meg.”
10. § A R. 6. melléklete helyébe az e rendelet 6 melléklete lép.
11. § A R. 10. melléklete helyébe az e rendelet 7. mellélete lép.
Záró rendelkezés
12. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

Dr. Majoros Ildikó
jegyző

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Bálint Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság a tervezetet alaposan áttanulmányozta. A 7. mellékletben a következő változásokat javasolja. A rendszeres segély módosított előirányzatát ( 1. sor ) 900 ezerről 1.5 millió Ft-ra
emeljük, mert az első félévben már majdnem elértük az éves keretösszeget.
Az ápolási díj (4.sor) 4,2 millió Ft módosított előirányzatát csökkentsük 3,2 millió Ft-ra, ugyanakkor az 5. sorban szereplő helyi ápolási díj javasolt módosított előirányzatát növeljük 1 millió
Ft-ra.
Ezekkel a korrekciókkal a Pénzügybizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2010. sz. határozat:
A Pénzügybizottság a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. ( III.17.)önkormányzati rendeletének módosítását a beterjesztett formában elfogadásra javasolja.
Török Péter képviselő
A lakásfenntartási támogatást érdemes lenne átnézni, hogy jól igényesüljük-e vissza, nehogy
az legyen, hogy vissza kelljen fizetni ezeket a pénzeket. Szerintem, mivel csak normatív
lakásfenntartási támogatás van, célszerű lenne, hogy ne a Szociális Bizottság bírálja el azt,
hanem akár a jegyző, vagy a polgármester.
Az anyagban szerepel egy 10 millió forintos általános iskolai támogatás is, ez nem tévedés?
Ugron Zoltán polgármester
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Ez egy korábban megnyert támogatás, amelyet most kifizetésre jóváhagytak. 100 %-ban
támogatott projekt. Sajnos, csak számítógépek, digitális tábla és projektorok vásárlására lehet
felhasználni. El tudnánk képzelni a felhasználását más célokra is, pl. tetőszigetelésre, de nem
lehet.
Ha más hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a módosító javaslatokról.
1.Módosító javaslat:
Elfogadja-e a Képviselő-testület, hogy a rendszeres segély módosított előirányzatát 900 ezerről
1.5 millió Ft-ra emeljük a tartalékkeret terhére. ?
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a rendszeres segély módosított előirányzatát 900 ezerről 1.5 millió Ftra emeli a tartalékkeret terhére.
2.Módosító javaslat:
Az ápolási díj 4,2 millió Ft módosított előirányzatát csökkentsük 3,2 millió Ft-ra, ugyanakkor a
helyi ápolási díj javasolt módosított előirányzatát növeljük 1 millió Ft-ra.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az ápolási díj 4,2 millió Ft módosított előirányzatát csökkenti 3,2
millió Ft-ra, ugyanakkor a helyi ápolási díj javasolt módosított előirányzatát növeli 1 millió Ftra.
3.Módosító javaslat:
A 7. melléklet 3. sorban a Lakásfenntartási támogatást 1,6 millió FT-ra emeljük, a tartalékkeret
terhére.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodással szavazattal a lakásfenntartási támogatás összegét 1,6 millió Ft-ra emeli a
tartalékkeret terhére.
Kérem, hogy ezek után a módosításokkal kiegészített rendelet elfogadásáról döntsön a
Képviselő-testület.
A szavazás eredménye: egyhangú igen.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint dönt:
Mány
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megalkotja
Mány
Község
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelettel
módosított 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
/2010. (
) önkormányzati rendeletét:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010. ( ) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló
5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (III.17.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
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Mány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, 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.

§ Az 5/2010. (VII.10.) önkormányzati rendelettel módosított, a 2010. évi
költségvetésről szóló 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c) hiányát/tartalékát

314.916 eFt,
314.916 eFt,
+5.859 eFt

összegben állapítja meg.”
2.

§ A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1.
melléklete tartalmazza.”
3.

§ A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek közötti megoszlást e
rendelet 3. melléklet szerint határozza meg.”
4.

§ A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési
bevételeket - intézményenként (címenként) – e rendelet 1. melléklete megfelelő sorai
tartalmazzák.”
5.

§ A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt irányzatonkénti
megbontását e rendelet 2. melléklet szerint állapítja meg.
6.

§ A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások az
önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek közötti
megoszlását e rendelet 2. és 3. melléklet szerinti összegben állapítja meg.”
7.

§ A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„12. § A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 4. melléklet szerint
hagyja jóvá.”
8.

§ A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A 2010-2012. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - az 5.
melléklet tartalmazza.”
9.

§ A R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 5.859 eFt
összegben határozza meg.”
10. § A R. 6. melléklete helyébe az e rendelet 6 melléklete lép.
11. § A R. 10. melléklete helyébe az e rendelet 7. mellélete lép.

Záró rendelkezés
12. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

Dr. Majoros Ildikó
jegyző

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: Dr. Presser Zoltán ügyvéd megbízási- és bérleti szerződése
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Kósa Mónika bérelte a Polgármesteri Hivatal épületében lévő 17,4 m2-es helyiséget
ügyvédi iroda céljára, 2006. július 7-től. Ugyanakkor az ügyvédnő látta el Önkormányzatunk
jogi képviseletét is, valamint ingyenes jogi tanácsadást nyújtott Mány lakosai számára.
Az Ügyvédasszony a tevékenységét átmenetileg – néhány évig – szünetelteti. Ebben az
időszakban ügyfeleinek – így Önkormányzatunknak is – azt ajánlja, hogy ügyeikben Dr.
Presser Zoltán egyéni ügyvédhez forduljanak.
A fentiek miatt célszerű lenne, ha a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulna ahhoz, hogy erre
az átmenti időszakra dr. Presser Zoltánnal kössünk szerződést önkormányzatunk jogi
képviseletére.
A megbízási szerződés jóváhagyása esetén a helységbérleti szerződést is az új, helyettesítő
ügyvéddel kellene megkötnünk, ami azért is fontos lenne számunkra, hogy az önkormányzati
ügyekben eljáró ügyvéd helyben legyen.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a mellékelt – változatlan feltételek mellett készített –
szerződéseket elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a dr. Presser
Zoltánnal kötött megbízási szerződés és helyiségbérleti szerződés megkötéséhez. Egyben
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződéseket az előterjesztéshez csatolt
szerződéseknek megfelelő tartalommal kösse meg, és Mány Község Önkormányzata
nevében aláírja.
Bálint Istvánné a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
48/2010. sz. határozat:
A Pénzügybizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.
Ugron Zoltán polgármester
Kérem az Ügyvéd urat, mutatkozzon be a Képviselő-testületnek.
dr. Presser Zoltán
Presser Zoltán vagyok, dr. Kósa Mónikával egy időben végeztünk az egyetemen, és az első
munkahelyünkön is együtt dolgoztunk. Én az évek alatt a cégekre specializálódtam. Az
ügyvédi irodám Vértessomlón van, ezért az Komárom-Esztergom megyei Ügyvédi
Kamarához tartozom. Ebben az irodában nem közvetlenül én lennék a vállalkozó, hanem a
cégem vállalná el a feladatokat. A Mónika ügyfeleinek egy részét is átvállalta a KFT. Itt, az
irodában alkalmaznám Mónika volt ügyintézőjét, aki ellátná az irodai feladatokat, pl.
időpontot egyeztetne részemre, postázna, tartaná az ügyfelekkel a kapcsolatot. Én azt
vállalom, hogy az ügyfelekhez házhoz megyek, ha tudunk időpontot egyeztetni.
dr. Török Péter képviselő
A megbízási szerződésben szerintem a tényvázlat nincs jó helyen, át kellene helyezni a
megfelelő helyre. Egyébként nem is értem, hogy mi a tényvázlat?
Ugron Zoltán polgármester
Az ügyvédi törvény szerint tényvázlatot kell felvenni arról, hogy mivel bízza meg az ügyfél az
eljáró ügyvédet, és milyen bizonyítékokat adott át.
dr. Török Péter képviselő .
Itt azonban, a szerződés elején, még semmiről nem volt szó, ezért hátrább kellene helyezni a
szerződésben, a megbízás tárgya után.
A készkiadások rendezése, előre kell kifizetni. Milyen ügyekben, mert a felsorolt ügyekben
általában nincs készkiadás, csak a peres ügyekben tudom elképzelni? A tanácsadáshoz nincs
készkiadás. Csak a jogi képviseletnél, ha az önkormányzat megbízza a képviseletre. Pontokba
kellene szedni, hogy mi a feladat, és ahhoz kellene kötni a készkiadásokat.
Az adminisztratív dolgozó milyen feladatokat lát el majd pontosan?
dr. Presser Zoltán
Csak irányító, adminisztratív feladata lesz, nem tárgyal az ügyfelekkel, és nem képviselhet.
dr. Török Péter
A bérlőkkel együtt élők kifejezés ebben az esetben megfelelő-e? Helyesebb lenne, ha a bérlő
kifejezés alatt a bérlő vendégeit és alkalmazottait is érteni kellene.
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Ugron Zoltán polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat elfogadja-e? Kérem a
Jegyző asszonyt, hogy módosításokat – jóváhagyás esetén – vezesse át a szerződéseken.
A szavazás eredménye: egyhangú igen.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
75/2010. (IX.29.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a dr. Presser
Zoltánnal kötött megbízási szerződés és helyiségbérleti szerződés megkötéséhez. Egyben
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződéseket az alábbi tartalommal kösse meg, és
Mány Község Önkormányzata nevében aláírja.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákócziút 67., képviselő:
Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről a
Presser Tanácsadó Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 40. I/7., adószám:
14727368-1-11), mint bérlő (a továbbiakban Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő együtt: Szerződő
Felek) között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1./ Bérbeadó tulajdonát képezi a mányi 2065 Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti, 17,4 m 2
alapterületű, egy helyiségből álló helyiség. Bérbeadó a helyiség használat mellé
mellékhelyiség használatot is biztosít, amelynek nagyságát 1,6 m2-ben határozza meg. A
bérlemény nagysága összesen 19 m2.
2./ Bérbeadó a tulajdonát képező helyiséget Mány község Önkormányzata Képviselőtestületének
számú önkormányzati határozata alapján bérbe adja Bérlő részére. Bérlő az
1. pontban meghatározott helyiséget kizárólag ügyvédi iroda céljára használhatja.
3./ A helyiségbérlet időtartama: 2010. október 1-től határozatlan időre szól.
4./ Szerződő felek az 1. pontban meghatározott helyiség bérleti díját 1.464,- Ft/m2/hóban,
összesen 27.816,- Ft-ban, azaz Huszonhétezer-nyolcszáztizenhat forint/hóban állapítják meg.
5./ A bérleti díjat Bérlő negyedévente, előre köteles megfizetni, a következő hónap 15.
napjáig.
6./ Bérlő jogosult jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az 1. pontban meghatározott
helyiséget birtokba venni.
7./ A bérlet időtartama alatt Bérlő viseli a helyiség közüzemi díjait. Mivel a helyiségben a
Bérbeadó által működtetett központi fűtés van, és a helyiség önálló víz-, és árammérő órával
nem rendelkezik, Bérlő a közüzemi díjakra havonta 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint átalányt
köteles fizetni.
8./ Bérlő elismeri, hogy az 1. pontban meghatározott helyiség berendezési tárgyai, tartozékai
és felszerelései rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
9./ Bérlő köteles a helyiséget rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a
helyiség tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit is.
10./ Bérbeadó köteles gondoskodni
a) az épület külső karbantartásáról;
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról;
c) az épület közös használatra szolgáló részeinek (pl. kert) állagában, továbbá e helyiségek
berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.
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Bérlő köteles tűrni a karbantartással, felújítással, helyreállítással kapcsolatos munkák
elvégzését, illetve köteles a munkálatok elvégzésének szükségességéről Bérbeadót
haladéktalanul értesíteni.
11./ Bérlő köteles a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség
berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával kapcsolatos
költségek viselésére, figyelemmel a jelen szerződés 17./ pontjában foglaltakra.
12./ Bérlő a helyiségbe más bérlőt nem fogadhat be.
13./ Bérlő köteles az együttélés szabályait betartani. Az együttélési szabályok megsértése
felmondási ok. Bérlő kifejezés alatt minden esetben a bérlő vendégeit és alkalmazottait is
érteni kell. Az általuk okozott károkért is Bérlő felelős.
14./ Bérlő a Bérbeadó általi – előzetes értesítésre történő – bérlemény ellenőrzését köteles
tűrni, és a helyiségbe a bejutást biztosítani.
15./ Ha Bérlő bérleti jogviszonya bármilyen okból megszűnik, elhelyezésre nem tarthat igényt,
és a jelen helyiségbérleti szerződés 1. pontjában meghatározott helyiséget 30 napon belül
köteles átadni Bérbeadónak.
16./ A helyiségbérleti jogviszony felmondással, indokolás nélkül megszüntethető. Rendes
felmondás esetén Szerződő felek a bérleti jogviszonyt három hónappal előbb, a hónap végével
mondhatják fel. A jelen szerződés súlyos megszegése esetén (pl. a helyiségbérleti díj
megfizetésére történő eredménytelen másodszori felszólítás után, szándékos rongálás, a
bérlemény ellenőrzés meghiúsítása stb.) azonnali hatállyal a bérleti jogviszony rendkívüli
felmondással szüntethető meg mind a Bérbeadó, mind a Bérlő részéről.
17./ A bérleti jogviszony megszűnése esetén Bérlő az 1. pontban meghatározott helyiséget
tisztán, kifestve, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, a beköltözés idején fennálló
műszaki állapotnak megfelelően köteles Bérbeadó részére átadni. A helyiség átadás-átvételéről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
18./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő jogosult az Ügyvédi Iroda
nyitvatartási idejét a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejétől eltérően is megállapítani.
Bérbeadó vállalja, hogy biztosítja Bérlő és ügyfelei részére az épület földszintjére történő
bejutást, ennek érdekében a bejárati kapuhoz és a kapualjban lévő kétszárnyas ajtóhoz kulcsot
biztosít számára.
19./ Bérlő jogosult az Ügyvédi Iroda nevét és elérhetőség a bérelt helyiség ajtaján és a
Polgármesteri Hivatal épületének külső falán a nevét és elérhetőségét feltüntetni.
20./ Szerződő Felek megállapítják, hogy a Polgármesteri Hivatal épületére Bérbeadó
biztosítást kötött, amelynek díját a bérleti díj tartalmazza. A vagyonbiztosításról Bérlő köteles
és jogosult gondoskodni.
21./ Az 1. pontban maghatározott bérlemény takarításáról Bérlő köteles gondoskodni.
22./ Az Ügyvédi Iroda telefonvonalának költségeit Bérlő köteles viselni.
18./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
Törvényben foglaltak az irányadók.
19./ Szerződő felek a közöttük esetleg létrejövő vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti
egyeztetés útján kötelesek rendezni. Szerződő felek a közöttük létrejövő per esetére a
Bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét jelölik meg.
A jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
M á n y , 2010. október 1.
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bérbeadó

bérlő
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (székhely: 2065 Mány, Rákóczi u.
67., képviseletében eljár: Ugron Zoltán polgármester, továbbiakban: Önkormányzat), mint
megbízó (a továbbiakban Megbízó)
másrészről a Presser Tanácsadó Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 40. I/7.,
adószám: 14727368-1-11), mint megbízott (a továbbiakban Megbízott, a Megbízó és a
Megbízott együtt: Szerződő Felek)
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1.
A MEGBÍZÁS TÁRGYA
a. Az Önkormányzat feladatkörével összefüggően a jogszabályok figyelemmel kísérése, igény
esetén tájékoztatás, felvilágosítás, konzultáció a jogszabály-értelmezés (helyes alkalmazás)
elősegítése érdekében, valamint az Önkormányzat tevékenységével, működésével
szorosan összefüggő jogszabályok számbavétele és szükség szerinti ismertetése.
b. Az Önkormányzat működési körébe tartozó, illetve azzal összefüggő, jogszabály
értelmében jogi képviselő kötelező közreműködését igénylő szerződések és egyéb okiratok
előkészítése, készítése, véleményezése, jogszabályi előírás esetén ügyvédi ellenjegyzés
biztosítása.
c. Jogszabály által elrendelt kötelező jogi képviselet esetén, illetve igény esetén az
Önkormányzat jogi képviseletének biztosítása a bíróságok és más hatóságok előtt, illetve az
ellenérdekű felekkel szemben peres és peren kívüli kapcsolatokban. A fizetés esedékessége:
negyedévente előre egy összegben, számla ellenében. A készkiadásokat a munkadíj és a
költségátalány nem foglalja magában, ezeket Megbízó Megbízott felhívására, nyugta
ellenében előre köteles megfizetni Megbízottnak, Megbízott utólagos elszámolási
kötelezettségével. Készkiadások lehetnek különösen a következők: illetékbélyeg költségei,
igazgatási szolgáltatási díj, helyközi gépkocsihasználat-, vagy más közlekedési díj.
d. Mány község lakossága számára – a lakosság részéről ingyenes - jogi tanácsadás
biztosítása. Ezen tanácsadás okiratszerkesztést, okirat ügyvédi ellenjegyzését nem
foglalja
magában. Megbízott tevékenysége nem terjed ki az adójogi (számviteli) és
társadalombiztosítási jogi kérdésekben való tanácsadásra.
A DÍJ ÉS KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA ÉS ESEDÉKESSÉGE
Megbízott a jelen megbízási szerződés 1./a., b., d. pontjaiban meghatározott
feladatokat Megbízott az alábbi részletezés szerinti, díj ellenében látja el:
Munkadíj: 37.816,- Ft/hónap. (A megbízott alanyi adómentességet élvez.)
Költségátalány: 2.
TÉNYVÁZLAT
A határozatlan idejű megbízási jogviszony fennállása alatt az egyes ügyekhez kapcsolódóan
külön íven vagy a megbízás alapján elkészítendő okiratban kerül elkészítésre.
3.
KAPCSOLATTARTÁS, SZEMÉLYES ELJÁRÁS, ILLETVE KÖZREMŰKÖDÉS
Megbízott nevében kizárólag dr. Presser Zoltán Tibor egyéni ügyvéd (2823 Vértessomló, Ady
Endre utca 30. Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara, 287. lajstromszám) jogosult
eljárni. Szerződő Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában Megbízott más
közreműködőt, illetve helyettest nem vehet igénybe. Szerződő Felek írásban, szóban, rövid
úton, illetve személyesen tartják a kapcsolatot. Az eljáró ügyvéd előzetesen egyeztetett
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időpontban irodájában fogadja Megbízót.
4.
TITOKTARTÁS
A megbízottat és az eljáró ügyvédet a szerződés tartama alatt, valamint megszűnését követően
is titoktartási kötelezettség terheli, amelyet az esetleges jogszabályi rendelkezéseken kívül csak
az ügyfelek (Megbízók) oldhatnak fel.
5.
ELSZÁMOLÁS ÉS AZ IRATOK KIADÁSA
E szerződés bármely okból való megszűnésekor Szerződő Feleknek egymással el kell
számolni, és Megbízott az iratokat köteles kiadni.
6.
A MEGBÍZÁS MEGSZŰNÉSE
Szerződő Felek e szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. E szerződést
bármelyik Fél jogosult indokolás nélkül három hónappal előbb, a hónap végére felmondani
(rendes felmondás). Megbízó köteles kifizetni az addig végzett munka arányos ellenértékét,
Megbízott köteles elszámolni az átvett befizetések felhasználásáról. Amennyiben bármelyik
Fél súlyos szerződésszegést követ el, a másik Fél azonnali hatállyal gyakorolhatja a rendkívüli
felmondás jogát. E szerződést megszünteti a szerződés Megbízotti teljesítése, továbbá a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (Ptk.) megjelölt egyéb ok (pl. halál).
7.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos jogszabályok az
irányadók, amelyek a szerződés megkötésének időpontjában a Ptk. és az ügyvédekről szóló
1998. évi XI. törvény.
Kelt: Mányon, 2010. október 1.
Megbízó

Megbízo

Határidő: 2010. október 1.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
5.Napirendi pont:
Ösztöndíjhoz

Csatlakozás

a

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás,
amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi
fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak
adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató
felsőoktatási intézményében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján megállapított
szociális ösztöndíjból áll.
Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük
szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített,
továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez.
A csatlakozás eljárási rendjét az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos
lapjában teszi közzé.
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Az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást 2010. szeptember 30-ig kell a települési
önkormányzatnak bejelentenie az OMK Támogatáskezelőhöz.
Az ösztöndíjrendszerhez ezt megelőzően már több éven keresztül csatlakozott
Önkormányzatunk.
Az ösztöndíjrendszeren belül jelenleg öt mányi diák részesül ösztöndíjban, nevezetesen:
Lukács Attila, Nagy Petra, Tót Brigitta, Halter Kitti, Hegyes Róbert.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához.
Bálint Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
49/2010. sz. határozat:
A Pénzügybizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását javasolja.
A szavazás eredménye: egyhangú igen.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
76/2010. (IX.29.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához.
6.Napirendi pont: A Csabdi községgel létrehozandó körjegyzőségről szóló határozat
visszavonása
Tisztelt Képviselő-testület!
Csabdi Község Önkormányzata az igazgatási feladatok közös ellátása érdekében körjegyzőség
alakítását kezdeményezte önkormányzatunkkal. A Tisztelt Képviselő-testület 2009. novemberi
ülésén úgy határozott, hogy az indítványt - alapos pénzügyi átgondolás és a működéssel
kapcsolatos tájékozódás után - a 2010. februári képviselő-testületi ülésre kell döntés céljából
ismét előterjeszteni.
Ezt követően 2010. február 17-én úgy határozott a Tisztelt Képviselő-testület, hogy Csabdi
Község Önkormányzatával körjegyzőséget hoz létre, egyben felkérte a Polgármestert a
működés feltételeinek és költségeinek kidolgozására.
Ezt a feladatot – nem kis munkával és idő befektetéssel - el is végeztük, és az elkészült anyagot
a 2010. április 18-i ülésen megtárgyaltuk. Határozatot azonban nem tudtunk hozni, mert a
Tisztelt Képviselő-testület nem volt határozatképes. Ezzel szemben Csabdi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete az általunk kidolgozott anyagot annak ellenére meg sem
tárgyalta, hogy ő volt a körjegyzőség létrehozatalának kezdeményezője.
Csabdi Község Polgármestere a kezdeményezésüktől eltelt idő alatt, a mai napig, egyszer sem
keresett meg annak érdekében, hogy a körjegyzőségből adódó közös ügyeket megbeszéljük.
Ez idő alatt a Csabdi Község tagságával létrehozott és fenntartott kistérségi iskola anyagi
helyzete is világossá vált. Csabdi a kistérségi iskola költségeit – fizetésképtelenségre
hivatkozva - rendszeresen nem fizeti, ezért mára már mintegy 8 millió forint tartozást
halmozott fel.
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Éppen a tegnapi napon találkoztam Huszárovics Antallal, aki kifejezte reményét, hogy
mindketten nyerünk a választáson, és akkor a körjegyzőséget létrehozza a két település. Én
tájékoztattam róla, hogy éppen most visszük a határozatok visszavonására vonatkozó
előterjesztést a Képviselő-testület elé azt, mert Csabdi, annak ellenére, hogy kezdeményezte a
létrehozást, nem volt hajlandó tárgyalni az általunk előkészített pénzügyi anyagot és
megállapodást.
Szerintem, ne hagyjuk a következő testületre ezt a terhet, majd a következő testület eldönti,
hogy mit akar ebben a kérdésben.
Csabdi Község jelenlegi Képviselő-testületének és Polgármesterének hozzáállása és Csabdi
Község anyagi helyzetének alakulása miatt felelőtlenség lenne a közös körjegyzőség
létrehozása. Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csabdi Község
Önkormányzatával közös körjegyzőség kialakításáról szóló határozatait visszavonni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csabdi Község
Önkormányzatával közösen fenntartandó körjegyzőség létrehozásáról szóló 105/2009.
(XI.25.) számú önkormányzati határozatot, valamint a 21/2010. (II.17.) számú önkormányzati
határozatot visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
A szavazás eredménye: egyhangú igen.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
77/2010. (.) ÖH számú Határozat
Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csabdi Község
Önkormányzatával közösen fenntartandó körjegyzőség létrehozásáról szóló 105/2009.
(XI.25.) számú önkormányzati határozatot, valamint a 21/2010. (II.17.) számú önkormányzati
határozatot visszavonja.
7.Napirendi pont: Gyepmesteri feladatok ellátása a Vértes TKÖT-n belül
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vértes TKÖT az előterjesztéshez csatol levelében megküldte a Társulási Tanács 129/2010.
(VII.30.) számú határozatának megfelelően, a gyepmesteri feladatok közös ellátásra irányuló
árajánlatokat.
A gyepmesteri feladatok közös ellátást a Társulás Alapító Okirata már tartalmazza, de a
tényleges ellátásra még nem került sor. A közös feladatellátás igényének felmerülése után sor
került az árajánlatok beszerzésére. A feladatra két vállalkozó jelentkezett.
Önkormányzatunknak jelenleg Szalczinger Tiborral van szerződése a gyepmesteri feladatok
ellátásra. Munkájával elégettek vagyunk, ellene kifogás nemigen merült fel.
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Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázók közül Szalczinger Tibor ajánlatát
fogadja el, annál is inkább, mert ajánlata mind árban, mind a vállalt szolgáltatások
tekintetében kedvezőbb az Alpha-Vet KFT ajánlatánál.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a
gyepmesteri feladatoknak a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretein belüli
ellátásában. Az árajánlatok közül Szalczinger Tibor árajánlatát fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csörgei István
Hol lehet elérni a Szalczinger Tibort? Hol lakik? Hogyan zajlik egy kihívása? Mert van egy
kutya a Református iskolánál, akit el kellene szállítani.
Ugron Zoltán polgármester
A számlákon szerepel a telephelye, most nem tudom fejből, az elérhetősége fent van a
honlapon és többször megjelent a Mányi Hírekben. Egy hónapban egyszer bejárja a területet,
és egyébként pedig hívásra jön. Előbb azonban elkéri a hívó nevét és telefonszámát, hogy be
lehessen azonosítani, ha esetleg valaki hamis riasztással hívta ki. A munkavégzését miden
esetben igazoltatja a Hivatalban. A kutyát pedig el fogja vinni, csak szólnunk kell neki.
A szavazás eredménye: egyhangú igen.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
78/2010. (.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a
gyepmesteri feladatoknak a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás keretein belüli
ellátásában. Az árajánlatok közül Szalczinger Tibor árajánlatát fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
8. Napirendi pont: Döntés a futballpálya felújításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Búcsúkor - szokás szerint - a focipályán voltak a mutatványosok. Viszont az idén nyáron esett
rendkívüli sok eső miatt a szokásos kemény talaj helyett egy felpuhult felületre került a
szervezés. Ennek az lett a nem várt eredménye, hogy használhatatlanná vált a pálya. Szakértőt
hívtunk, aki szerint a felső 30 centit le kell szedni, gléderrel felületet képezni, egy többtonnás
hengerrel meg kell tömöríteni a felületet és újra kell vetni a füvet. Ha ezt most, két héten belül
megcsináljuk, akkor a tavaszi meccseinket már megint itt játszhatjuk a megyei bajnokságban.
Jelenleg a hazai őszi mérkőzéseket elcseréltük.
A hírre megmozdult a falu közössége. Vállalkozók, magánszemélyek és természetesen a
sportegyesület tagjai kapcsolataikat, munkájukat, gépeiket, pénzüket ajánlják fel sorra, hogy
mielőbb megoldást nyerjen az ügy. Az előterjesztéshez csatolt táblázat mutatja, hogy a több,

20
mint 3 milliós beruházásra már most 2.211.000,- forint értékben kaptunk támogatást. Ebben
szerepel, hogy a Puskás Akadémia ingyen adja és szállítja a két legdrágább gépet, és több
vállalkozó is segít azzal, hogy csak az üzemanyagot kéri, munkadíjat, gépbérletet nem.
Az így maradt kb. 700 ezer forintra is szeretnénk fedezetet találni további támogatók
felkutatásával, illetve a „fűmagjegyek” kibocsájtásával. Ezáltal reményeink szerint szinte a
teljes felújítást fedezni tudnánk felajánlásokkal.
A nagy összefogásban az Önkormányzatra hárulna a gesztor szerepe, hiszen a felajánlott
támogatások egy része csak később fog befolyni.
Mellékelek egy táblázatot a költségekről és a felajánlott munkákról, illetve adományokról.
Szerintem, később még fűmagjegyeket is ki lehetne bocsátani, ami szintén csökkentené az
önkormányzat kiadásait. Reményeink szerint teljes mértékben.
Megjelent körünkben Varga Mihály, a mányi Torna Klub vezetője, akivel már napok óta csak
ezt az ügyet intézzük, kérem hallgassuk meg őt is.
Varga Mihály a Jegyző kérdésére
Az öntöző rendszer úgy néz ki, hogy a pályát körül ölelő korlát lesz a vezeték, és azon néhány
csap elhelyezve. Bár ivóvízzel lesz locsolva, nem lesz nagy költség, mert kötöttünk a
Vízművekkel egy szerződést, amelynek az a lényege, hogy az elfogyasztott vízzel támogatják
az Egyesületet. Ha minden jól megy, még az idén elvetjük a füvet, és tavasszal már
használható lesz a pálya.
Bokodi Sándor képviselő
Felajánlom, hogy adok egy hengert ahhoz, hogy a füvet kézi erővel tudják hengerezni.
Szerintem, sem traktorral, sem lóval nem lehet hengerezni, mert kivetik a gyenge füvet.
Varga Mihály
A Puskás Akadémiáról is kapunk segítséget, munkagépet ajánlottak fel, amelybe csak az
üzemanyagot kell kifizetnünk és a dolgozó munkabérét. Ez több százezer forint megtakarítás
lesz.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a sportpálya felújításáról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy széles társadalmi
összefogással fel kívánja újítani a sportpályát, amelyhez 824 ezer forintot különít el a
tartalékalapból azzal, hogy ezt az összeget felajánlásokból és adományokból a lehető
legnagyobb mértékben csökkenteni kell. Egyben a feladat koordinálásával megbízza a
polgármestert.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Polgármester
A szavazás eredménye: egyhangú igen.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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79/2010. (IX.29.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy széles társadalmi
összefogással fel kívánja újítani a sportpályát, amelyhez 824 ezer forintot különít el a
tartalékalapból azzal, hogy ezt az összeget felajánlásokból és adományokból a lehető
legnagyobb mértékben csökkenteni kell. Egyben a feladat koordinálásával megbízza a
polgármestert.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Polgármester
17 óra 45 perckor megérkezik Szabó Zoltán alpolgármester.
Ugron Zoltán Polgármester
Átadom a szót Szabó Zoltán alpolgármester úr részére, aki a következő napirendi pont
előterjesztője.
8. Napirendi pont: Jogszabály módosítás kezdeményezése
Szabó Zoltán alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Örvendetes tény, hogy településünkön a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére még
folynak építkezések, a település nagyságához képest elég nagy számban, tíz körül.
Örömünkbe azonban üröm vegyül, mert augusztusban „megszállta” a települést az építésügyi
felügyelet, és egy hét alatt tíz építkezésen tartott ellenőrzést, és több helyen kemény bírságok
kiszabását is kilátásba helyezték.
Az építtetőket azonban az előre jelzett több millió forintos bírságok megfizetése olyan
helyzetbe hozná, hogy az építkezés folytatása kerülne veszélybe.
Aránytalannak érzem olyan mértékű bírságok kiszabását, amilyen mértékű pénzbüntetést
vagy pénz mellékbüntetést még azok a sikkasztók, csalók, rablók sem fizetnek, akik milliárdos
károkat okoznak.
És nem elég az építésfelügyelet bírsága, a területileg illetékes építéshatóság egyéb címen is
büntethet.
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006.(XII.5.) Korm.
rendelet szerint a bírság mértéke az építmény vagy építményrész értékére vetítve
„3.§ (2) b) engedélytől eltérő építés esetén 40%.”
Példa a bírság kiszámítására, engedélytől eltérő födémépítés esetén:
1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez
11.2 Kerítés, támfal, terasz, erkély, lépcső, építmény tartószerkezete
(födém, felmenő szerkezeti fal, tetőszerkezet), mozgólépcső,
mozgójárda, kerti szabad lépcső, lejtő, térburkolat, áteresz, bejáró,
átjáróhíd, telken belüli út stb. értéke
40.000,- Ft/m2
Födém terület: 83,5 m2 két födém van 2 x 83,5 = 167 m2
40.000,- Ft/m2 x 167 m2 = 6.680.000,- Ft
6.680.000,- Ft x 0,4 = 2.672.000,- Ft ( a bírság összege)
Tetézi a fenti bajt ugyanezen rendelet alábbi szabálya:
„5. § (1) A bírság megfizetésének határideje legfeljebb 60 nap.
(2) A határidő kezdő napja a bírságot kiszabó határozat jogerőssé válásának napja.
(3) A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető
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legfeljebb 60 napra. A bírság megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhető.”
Tehát a kiszabott több millió forintos bírságot legkésőbb négy hónapon belül meg kell fizetni.
Véleményem szerint különbséget kellene tenni a törvényben az építési engedély nélkül vagy
építési engedélytől eltérően, de az OTÉK és helyi építési szabályzatnak megfelelő építmény,
szerkezet esetén könnyíteni kellene a fennmaradási és továbbépítési engedély kiadásán és a
bírság összegén. (pld. gabona tároló Mány).
Hivatkozott példánkban:
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 28. § (1) Az 1. melléklet
a) I. fejezetében meghatározott építmények építése és építési tevékenység végzése építési
engedély, alapján végezhetõ.
1. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez
I. A következõ építési tevékenységek - a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével - építési engedély
alapján végezhetõek:
2. az építési engedélyhez kötött építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy
korszerűsítése, ha annak során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti
elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni, stb.
A megépített módosított födémszerkezet rendeltetésszerű használatra alkalmas. Műszaki,
esztétikai kifogás az ellenőrzés során nem merült fel. Nem kell a födémet alátámasztani
megerősíteni stb..
Az építési engedély módosítás a mellékelt rajzon egy tervlapon szerepel. Az engedélyezési
terv módosítás az I. fokú építési hatóságnál megtörtént. Az engedély kiadható nem sért
semmilyen építési előírást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a fenti helyzetet megtárgyalni, és ennek
alapján kezdeményezni az igazságtalan és túlzó jogszabályok módosítását, valamint a
folyamatban lévő, bírságok kiszabására irányuló eljárások felfüggesztését.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem tartja
elfogadhatónak az építésügyi hatósági eljárásokban a jelenlegi gyakorlatnak megfelelő
mértékű bírságolást, mert ez a fokozatok nélküli építéshatósági szigor az önerős
lakásépítési hajlandóságot nagymértékben rombolja, és nem javítja az épített környezet
műszaki színvonalának kialakítását sem.
Kormányzati cél, hogy a közigazgatás, szolgáló, segítő lakosságbarát legyen. Az ilyen
átgondolatlan fokozatok nélküli szankcionálással készült törvények alapján kivetett
bírságokkal a hivatalok soha sem válhatnak lakosságbarát segítő hivatalokká.
A Képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy az építésügyi bírságolási tárgyú
törvények és egyéb jogszabályok felülvizsgálatát és építtető barát módosítását
kezdeményezze:
- az Országgyűlési képviselőnél,
- Közigazgatási hivatalnál,
- Építési hivatalnál.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Bokodi Sándor képviselő
Szerintem a Polgármester úr beszéljen az Országgyűlési képviselővel, hogy kezdeményezze a
Parlamenteben a jogszabály módosítást. Össze kellene ülni a Kistérségben is, és közösen a
polgármesterek hozzanak határozatot arról, hogy fellépnek az ilyen értelmetlen
jogszabályokkal szemben.
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Ugron Zoltán polgármester
Ha a Képviselő-testület jóváhagyja ezt a határozati javaslatot, biztosak lehetnek benne, hogy
intézkedni fogok. Ha több hozzászólás nincs, kérem, hogy szavazzunk.
A szavazás eredménye: egyhangú igen.
A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 10 fő képviselő 10 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
80/2010. (IX.29.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem tartja
elfogadhatónak az építésügyi hatósági eljárásokban a jelenlegi gyakorlatnak megfelelő
mértékű bírságolást, mert ez a fokozatok nélküli építéshatósági szigor az önerős
lakásépítési hajlandóságot nagymértékben rombolja, és nem javítja az épített környezet
műszaki színvonalának kialakítását sem.
Kormányzati cél, hogy a közigazgatás, szolgáló, segítő lakosságbarát legyen. Az ilyen
átgondolatlan fokozatok nélküli szankcionálással készült törvények alapján kivetett
bírságokkal a hivatalok soha sem válhatnak lakosságbarát segítő hivatalokká.
A Képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy az építésügyi bírságolási tárgyú
törvények és egyéb jogszabályok felülvizsgálatát és építtető barát módosítását
kezdeményezze:
- az Országgyűlési képviselőnél,
- a Közigazgatási hivatalnál,
- az Építési hivatalnál.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Ugron Zoltán polgármester
Ezzel a nyilvános képviselő-testületi ülést lezárom, és zárt ülést rendelek el.
Varga Mihály
Megköszönöm a Képviselő-testület támogatását a sportpálya felújítása ügyében. A négyéves
ciklus alatt is hasonló hozzáállást tapasztaltam a sport tevékenységhez, amit szintén köszönök.
Az ülésen hallgatóságként megjelent Geiszler Csaba
Az szeretném kérdezni, hogy lehet-e a zárt ülés előtt még kérdeni a Képviselő-testülettől?
Ugron Zoltán polgármester
Igen, lehet. A Szervezeti és működési szabályzat szerint három perc áll rendelkezésre. Ha van
egy konkrét dolog, amihez hozzá szeretne szólni, meghallgatjuk.
Geiszler Csaba
Három perc alatt nem lehet feltenni azokat a kérdéseket, amelyeket szeretnék kérdezni. Ez
vicces, ha valakit nem akarnak meghallgatni, akkor betartják ezt a szabályt. A képviselők
negyven percet is beszélhetnek, nekem meg csak három percem van.
Ugron Zoltán Polgármester
A hosszas kérdésekre és hozzászólásokra valójában a közmeghallgatás szolgál. Mennyi időt
szeretne? Felteszem szavazásra, hogy hosszabb időt kapjon.
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Geiszler Csaba
Nem, így már nem akarok mondani semmit. Ha én felteszek kérdést, valószínűleg hosszabb
idő válaszolni, arra nincs idő. Viszontlátásra.
A megjelentek távoznak a teremből.
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülést tart.
A zárt ülés után nyílt ülésen folytatja munkáját a Képviselő-testület.
10. Napirendi pont: A választási ciklus ünnepélyes lezárása
Ugron Zoltán Polgármester
Kedves Képviselő asszony, Képviselő urak, Alpolgármester úr!
Ezennel lezárjuk a 2006-2010-es választási ciklust, a hétvégén választások lesznek. Bár nekem a
ciklusból csak két és fél év jutott, de az nagyon szép két és fél év volt. Ahhoz képest, hogy
máshol milyen csatározások mennek, itt nyugodt, megfontolt, a falu érdekeit szem előtt tartó
munka folyik. Ez ritkaságszámba megy. Igyekeztem is mindenhol elmondani, hogy Mányon
milyen jó képviselő-testület van. Ezt a munkát szeretném megköszönni a Képviselőknek ezzel
az emléklappal, amelyet most átnyújtok Önöknek.
Ugron Zoltán Polgármester egyenként átadja a Képviselőknek az emléklapot.
Van a Képviselő-testületben két olyan tag, aki már nem indul a választáson, és már több
cikluson keresztül képviselte a falu érdekeit. Ezt a szolgálatot szeretnénk még egy külön
emlékajándékkal megköszönni azzal a kis könyv ajándékkal, amelyet ezennel átadok Csörgei
Istvánnak és Csizmadia Tibornak.
Ugron Zoltán Polgármester egyenként átadja Csörgei Istvánnak és Csizmadia Tibornak a
könyv ajándékot.
Bokodi Sándor képviselő
Javaslom, hogy kapjon könyv ajándékot Pfendert Antal képviselőtársunk is, mert ő, bár
megszakításokkal, de szintén több ciklusban volt képviselő-testületi tag.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha több bejelentés nincs, akkor köszönöm a figyelmet, megköszönöm a szavazatokat, és a
nyilvános ülést bezárom.
Mást elmondani nem kívánnak, jegyzőkönyv lezárva 18 óra 30 perckor.
K. m. f.
/: Ugron Zoltán Gábor :/
polgármester

/: dr. Majoros Ildikó :/
jegyző

