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J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 24-én,
Mány
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tanácstermében (2065 Mány,
Rákóczi
u. 67.) 16 órai kezdettel megtartott nyilvános Képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor
Bálint Istvánné
Csizmadia Zsolt
Szabó Zoltán
Dr. Török Péter
Varga Mihály Balázs

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
Bokodi Sándor

képviselő

Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó

jegyző

Meghívott: Fuchs János
Lévai Tibor

Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Érdeklődő: 0
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, a nyilvános testületi ülést
megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 6 fő képviselő megjelent.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Ezt követően javaslatot teszek az ülés napirendjeire:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz
még további két napirendi pont felvételét elfogadni szíveskedjen, melyek az alábbiak:
1. Döntés dr. Majoros Ildikó jegyző Óbarkon történő helyettesítéséről
2. Közbeszerzési hirdetmény és ajánlattételi dokumentáció szövegének elfogadása és
döntés ezek megküldéséről, továbbá a közbeszerzési terv módosítása
Aki ezzel a változtatással egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a napirendi javaslatot elfogadja.
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Napirend:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
A 2010. évi háromnegyed éves beszámoló
A 2011. évi költségvetési koncepció
Döntés Mány Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.
(III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról a költségvetési intézmények
létszámváltozásával kapcsolatban
5. A Saubermacher-Bicske Kft. árajánlata a településen keletkező kommunális
hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 2011. évre
6. Döntés a FEJÉRVÍZ RT víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj javaslatáról
7. Döntés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervéről
8. Döntés dr. Majoros Ildikó jegyző Óbarkon történő helyettesítéséről
9. Közbeszerzési hirdetmény és ajánlattételi dokumentáció szövegének elfogadása és
döntés ezek megküldéséről, továbbá a közbeszerzési terv módosítása
10. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tárgyalása
11. Bejelentések
1. Napirendi pont: Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselők!

A hónap során több alkalommal is találkoztam Háromrózsa településrészünkön élő
lakosokka, illetve az ő ügyükben másokkal. A Bakró család lakhatásának előmozdítása
ügyében két roma-szervezet képviselői közösen kerestek meg. Őket tájékoztattam az
eddigi segítségünkről és a lehetőségeinkről. A családsegítővel és a védőnői szolgálattal is
próbáltunk segíteni a családon. A Terület „társasházának” közös képviselőjével is
egyeztettem a buszjáratról és az egyéb gondjaikról, például közvilágítás vagy útépítés
kérdéséről.
Megkeresett egy mányi lakos, akinek a munkahelye közüzemi számlaaudittal
foglalkozik. Jutalékért vállalták, hogy az áram és földgáz számláinkat több évre
visszamenőleg átnézik és az esetleges túlszámlázásokat visszakövetelik a szolgáltatóktól.
Mivel jutalékos rendszerű az ajánlatuk és nekünk se kapacitásunk se szakértelmünk nincs
erre a feladatra, megbíztam őket a tevékenységgel.
Sürgősségi indítványként is szerepel az úgynevezett digitális tábla projekt. Ennek
előkészítése sok tárgyalást és egyeztetést követelt. Szerződést kötöttem a közbeszerzés
lebonyolítására a Konzulens Kft.-vel.
A könyvvizsgálók és a belső ellenőrzésünk is rávilágított arra, hogy a
vagyonkataszter- és eszköz-nyilvántartásunk nem egyezik a könyvelési adatainkkal.
Ennek az oka az, hogy annak idején, amikor az elektronikus nyilvántartást bevezették, a
nálunk ezt a munkát elvégző cég hibásan teljesített, de erre csak tavaly jöttünk rá a
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könyvvizsgálat során. A hiba megszüntetése érdekében ajánlatot kértünk több
vállalkozástól, és közülük a legkedvezőbbel, Illés Györggyel szerződést kötöttünk
egyrészt a rendszer helyes adatokkal való feltöltésére, másrészt az azóta előírt új
rendszerbe való konvertálásra, valamint az ezek utáni folyamatos frissítésre és
szinkronizálásra.
Ha már a szerződéskötéseknél tartunk, jelentem, hogy a téli hó eltakarításra kiírt
pályázatunkra két jelentkező volt, egyikük Mányról, a másik Zsámbékról. Közülük
Sárközi Zsigmonddal kötöttem meg a szerződést, mert árajánlatuk közel hasonló volt,
ugyanakkor egyrészt rugalmasabb eljárást ajánlott, valamint gyorsabb munkakezdést.
Ezen túlmenően jobb helyismerettel rendelkezik.
Múlt pénteken lezárult az ITD Hungary ZRT Befektetőbarát Településekért
Programja, melynek eredményeként elkészült egy fejlesztési program, melyet amint
megkapok elektronikus formában a testület tagjainak a rendelkezésére bocsájtok. Most
csak az oklevél az, amit meg tudok mutatni.
A térségi együttműködéseink: Múlt héten volt a VTKÖT ülése. Az ott elfogadott
határozatok közül a minket érintő egyik, hogy a gyepmesteri feladatokat a jövőben
kistérségen keresztül, de ugyanezzel a vállalkozóval fogjuk ellátni. Így ez is olcsóbb lesz.
A másik, hogy megjelentet a térség egy útikönyvet Pálffy István szerkesztésében, melyben
minden település kap egy kis fejezetet. Ezt a tagdíjakból finanszírozzuk.
A Zsámért majd csak december elején tartja új összetételű tisztújító gyűlését, de Nagy
Zsolt úrral azóta már többször is tárgyaltam a jövőt illető elképzeléseinkről (vízvezeték,
elkerülő út, közös fellépés stb.). A Talentis fejlesztései is várhatóan újra erőt kapnak az új
politikai helyzetben.
A Leader egyesületünk tisztújító közgyűlése hétfőn lesz, de az elnökségi ülés már
lezajlott. Itt az elnökség egyhangúan engem javasolt a megüresedő elnöki helyre. Nagy
megtiszteltetésnek és eddigi munkám elismerésének érzem ezt a felkérést.
Mikrotársulásban látjuk el a családsegítést, házi gondozást és a gyermekjóléti
szolgálatot. Itt változást hozott Etyek új képviselő-testülete és polgármestere. Új pénzügyi
vezetés és szemlélet alakult a faluban, így várható, hogy végre elő tudnak állni egy olyan
kimutatással, amelyik feketén-fehéren mutatja az elmúlt évek pénzügyi forgalmát. Ez
egyben azt is jelenti, hogy amikor ezt megkapjuk, akkor ki is kell fizessük az eddigi két év
elmaradt befizetéseit. Látva az új helyzetet és pozitív fejlődést, a 2010-es év eddigi igazolt
teljesítéseit kifizettük.
A Bursa Hungarica ösztöndíj kérelmek ügyében átruházott hatáskörben meghoztam
a döntéseket. Idén 11 pályázat érkezett (9 A típusú és 2 B típusú) melyből 10-et
támogattam, egy elutasításra került.
A hónapban voltak a hagyományos Márton-napi felvonulások. Sajnálatomra idén
sem tudta a két oktatási intézmény összehangolni a szervezést, ami jelezhette volna a két
intézmény együttműködését és közeledését egymáshoz. De ez nem csorbítja azt a tényt,
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hogy egy régi hagyományt továbbra is ápolunk Mányon. Köszönöm a szervezést és a
Polgárőrség segítségét!
A Polgárőrséggel kapcsolatban annyit szeretnék még zárójelben megjegyezni, hogy
megtudtam, hogy a Katasztrófavédelemnél országosan más rendszerű rádiókapcsolatra
tértek át. Egyeztettem a bicskei Tűzoltó Egyesület elnökével és a régi típusú adóvevőikből
néhányat átadtak használatra a Mányi Polgárőrség részére.
A múlt héten egy igen sajnálatos esemény is volt: leégett a Mátyástelepen egy
lakóház tetőszerkezete. Éppen Budapesten voltam az ITD ünnepségen az esemény
időpontjában, de azonnal hazasiettem. Még dolgoztak a tűzoltók, jelentést kértem a
helyszínen vezénylő vezetőjüktől. Az ő elmondása szerint a tűz a padlásfeljáróban
keletkezhetett és onnan terjedt a padlástérre, minkét helyen rengeteg éghető lomot
tartottak. A lakóktól kapott információk és a tűz keletkezési helyének ismeretében az
idegenkezűség kizárható volt, ezért rendőrségi vizsgálatot nem kért.
A károsultat azonnali pénzsegélyben részesítettem, hogy a további károktól
megvédendő, letakarhassa az épületet, valamint a közcélú munkásokkal a közvetlen
veszélyt
jelentő
gerenda-csonkokat,
cserepeket
eltávolíttattam.
Családsegítő
munkatársunk, Guba Judit segítségével egy pályázati lehetőséget is találtunk, amellyel
ilyen helyzetbe került családok megsegítésére 2M Ft összeget lehet nyerni. Ezt a
pályázatot roma szervezetek és kisebbségi önkormányzatok nyújthatják be, ezért az
információkat a lehetőségről a CKÖ-nak átadtuk.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Bálint Istvánné képviselő
Annyit szeretnék megjegyzésként tenni a tűzzel kapcsolatosan, hogy a szomszédok
jelezték, hogy volt egy tűzcsap nem messze az utca sarkon, de az onnét sajnálatos módon
eltűnt. Eltüntették valahogy a közművesítés során. Az önkormányzatnak intézkednie
kellene, hogy visszakerüljön, mert ilyen esetekben a másik tűzcsap nagyon messze van.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezt a problémát jelezték nekem is, de én nem tudok róla, hogy ott lett volna tűzcsap. Ott
egy közkút volt. Azt is jelezték, hogy a tűzoltók nehezen értek ki, azonban a tűzoltókkal
történt egyeztetés során kiderült, hogy a hozzájuk beérkezett jelzést követően 10 percen
belül a helyszínen voltak és a munkát megkezdték. A hiba ott volt, hogy a környék lakói
amikor meglátták a tűzet, nem jó helyre telefonáltak, és így a tűzoltókhoz későn érkezett a
bejelentés.
Ha nincs több kérdés, akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a
beszámolómat.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a Polgármester beszámolóját elfogadta.
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2. Napirendi pont: A 2010. évi háromnegyed éves beszámoló
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint:
„79. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-ig, míg háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához
kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi
önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet)
összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének
alakulását.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az (1) bekezdésben előírt beszámolási
kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.
(3)A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke a helyi kisebbségi önkormányzat
költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről az (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően beszámol a helyi kisebbségi önkormányzat Képviselő-testületének.”
Előterjesztésemhez csatolom a fentieknek megfelelően elkészített táblázatokat, amelynek
elfogadásáról a Tisztelt Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia.
A mellékletekből látható, hogy háromnegyed éves teljesítésünk időarányos.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi
költségvetés háromnegyedéves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző
Csizmadia Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság a 2010. évi háromnegyed éves beszámolót részletesen megtárgyalta.
Két rendező elvünk volt, a bevételi oldalon, ahol nem 75 % volt a teljesülés, arra rákérdeztünk, hogy miért annyi, ami a kiadási oldalon volt, arra rákérdeztünk, hogy az miért 75 %
feletti. A feltett kérdésekre a kielégítő válaszokat megkaptuk.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
59/2010. sz. határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy határoz, hogy Mány Község Önkormányzata 2010. évi három-
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negyed éves beszámolóját elfogadásra javasolja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Amennyiben nincs több kérdés kérem a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 2010. évi
háromnegyedéves beszámolóval, kézfeltartással szavazzon.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
101/2010. (XI. 24.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2010. évi
költségvetés háromnegyedéves helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester, Jegyző
3. Napirendi pont: A 2011. évi költségvetési koncepció
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mány Község Önkormányzata a 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az adott
évi költségvetési törvényjavaslatnak a helyi önkormányzatokra – beleértve a települési
kisebbségi önkormányzatokat is – vonatkozó támogatási rendszerét alapul véve az alábbi
szempontok mentén alakítja ki:
A központi támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több
területen csökken a normatív hozzájárulások száma, így például a szociális
alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik. A korábbiakban egyedi pályázati
típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az
önkormányzatokhoz, pl. az informatikai támogatás és az óvodáztatási támogatás.
A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik.
Megszűnik az önkormányzatok életében az igénylés és elszámolás bonyolultságából
fakadó bizonytalanság azáltal, hogy az igénylés alapjává a két évvel korábbi tény
adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogy a jövedelemkülönbség mérséklés másik
tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban
bevallott, és a településre kimutatott összeggel szerepel a számításban.
Az önkormányzati feladatellátásban – jellemzően a gyermekétkeztetés és a szociális ellátás
területén – jelentkező létszámbővülés forrását is központi támogatásnövekmény biztosítja.
2011. évben – az előző évvel ellentétben – megszűnik a közszféra kereset-kiegészítése, ami
a bérek nominál szintjének csökkenéséhez vezet.
Az önkormányzati közcélú munka helyett egységes, az állam által szervezett
közfoglalkoztatást teremtik meg 2011-től.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának
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feltételrendszere az elmúlt években folyamatosan szigorodott, egyre bonyolultabbá vált. A
döntés-előkészítés pedig egyre inkább szem elől tévesztette a települések valós pénzügyi
helyzetét. Így egyre kevesebb önkormányzat vált jogosulttá az alanyi támogatásra. Az
egyéb támogatásból pedig egyre több önkormányzat részesült (mint például 2010. évben
Mány). Ezért 2011. évben a két támogatási jogcím összevonásra kerül.
Az alábbiakban összefoglaljuk a 2011. évi várható normatíva fajlagosokat a 2010. évi
adatokhoz képest:
Jogcím

2010

2011. várható

1 947 Ft/fő, de legalább
2 600 000 Ft

2 769 Ft/fő, de legalább
3 600 000 Ft

2 612 Ft/fő

2 612 Ft/fő

4 100-20 300 Ft/fő

3 800-19 000 Ft/fő

2 350 000 Ft/ teljesítménymutató/év

2 350 000 Ft/ teljesítménymutató/év

Sajátos nevelési igényű
gyermekek (magántanulók)

224 000 Ft/fő/év

224 000 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű
gyermekek (testi,
érzékszervi, súlyos,
középsúlyos értelmi
fogyatékos…)

358 400 Ft/fő/év

358 400 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű
gyermekek (organikus
okokra visszavezethető)

179 200 Ft/fő/év

179 200 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű
gyermekek (organikus
okokra vissza nem
vezethető)

134 400 Ft/fő/év

134 400 Ft/fő/év

Kedvezményes óvodai,
iskolai étkeztetés

65 000 Ft/fő/év

68 000 Ft/fő/év

Kiegészítő hozzájárulás az
RGYK-ban részesülő tanulók
ingyenes étkeztetéséhez

19 000 Ft/fő/év

0 Ft/fő/év

Tanulók ingyenes

10 000 Ft/fő/év

12 000 Ft/fő/év

Települési önkormányzatok
üzemeltetési, igazgatási,
sport- és kulturális feladatai
Lakott külterülettel
kapcsolatos feladatok
Pénzbeli szociális ellátások
Közoktatási alaphozzájárulás
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tankönyvellátása
Általános hozzájárulás a
tanulók tankönyvellátásához

1 000 Ft/fő/év

0 Ft/fő/év

Szakmai informatikai
fejlesztési feladatok
támogatása

Pályázat útján

1 750 Ft/fő/év

Pedagógus szakvizsga,
továbbképzés

Pályázat útján

10 500 Ft/fő/év

Osztályfőnöki pótlék
kiegészítése

Pályázat útján

26 000 Ft/fő/év

Gyógypedagógiai pótlék
kiegészítése

Pályázat útján

65 000 Ft/fő/év

Bevételek alakulásának szempontjai:
Az önkormányzat bevételeinek majdnem egészét az állami normatív támogatások és a
helyi valamint a központosított adóbevételek teszik ki.
Az állami normatív támogatások mértéke a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetésének elfogadása után fog konkretizálódni. A korábbi tapasztalatokat alapul
véve törekedni kell az egyre szigorúbb igénylési feltételek betartására.
Adóbevételek
A helyi adók esetén az 2009-ben elkezdődött eljárást folytatva törekedni kell a korábbi
években felhalmozódott hátralékok lefaragására és az adózói fegyelem javítására. Az
adómértékek változtatása indokolt lenne, de nem javasolt 2011 folyamán.
A központosított adók (a bevételek kb. 30 %-a) rendszere az előrejelzések alapján a
korábbi metódusnak megfelelően a helyi önkormányzatok hatáskörében marad (pl.
gépjárműadó)
Intézményi bevételek:
A rendelkezésre álló források kb.10 %-át adják. A 2010. évre prognosztizált 3,5 %-os
infláció és a közüzemi díjak várhatóan 10 % alatti növekedésének figyelembe vételével
legalább 3-8 %-os térítési díjemeléssel lesz kénytelen számolni a fenntartó önkormányzat,
amit érdemes hasonló szintre hozni a két közoktatási intézménynél.
Az élelmezésvezetők előzetes kalkulációi szerint a Hársfadombi Általános Iskolában 8%,
illetve a Mesevár Óvodában 3% emelés lenne indokolt a bruttó térítési díjakban.
Tekintettel a két javaslat közötti csekély különbségre és az eddigi években mutatkozó
nyersanyag-felhasználási és beszerzési változásokra, elegendőnek tartjuk a kb. 3%-nyi, 10
forinttal történő emelést:
Hársfadombi Általános Iskola
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2010

2011. terv

Háromszori étkezés

350 Ft/fő

360 Ft/fő

Menza ebéd

240 Ft/fő

250 Ft/fő

Alkalmazottak

390 Ft/fő

400 Ft/fő

Nyugdíjas pedagógus

390 Ft/fő

400 Ft/fő

Idegen étkezők

880 Ft/fő

890 Ft/fő

Mesevár Óvoda (3 %)
2010

2011. terv

Gyermekek

350 Ft/fő

360 Ft/fő

Alkalmazottak

365 Ft/fő

375 Ft/fő

Idegen étkezők

870 Ft/fő

890 Ft/fő

Az egyéb bevételek (0,2%) a legkisebb mértékben járulnak hozzá a bevételi oldal
alakulásához és sok bizonytalan tényezőt tartalmaznak (pl. területfoglalási díjak,
Művelődési ház terembérleti díja)
A kiadások tervezésének irányelvei:
A kiadási oldal tervezésénél figyelembe kell venni a 2011. évre prognosztizált 3,5%-os
inflációt és az energiahordozók árának valamint az intézményeknél jelentős tételt
képviselő közüzemi díjaknak a várható emelkedését.
A személyi jellegű kiadásoknál a kereset-kiegészítés 2011. évi elmaradásának
következtében összességében csökkenés realizálódik egész évre vetítve.
A személyi jellegű kiadásoknál a 2010. évi szinthez képest többletkiadást jelent az
alábbiakban felsorolt jubileumi jutalmak 2011. évben esedékes kifizetése:
Polgármesteri Hivatalnál: 0 fő
Iskolánál: 1 fő
Óvodánál: 0 fő
A közalkalmazottak és a köztisztviselők kötelező átsorolásai, illetve léptetései a törvényi
előírásoknak megfelelően kerülnek betervezésre:
Polgármesteri Hivatalnál: 2 fő
Iskolánál 8 fő
Óvodánál: 8 fő
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A 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba vonulásának lehetősége is hozzájárul
ahhoz, hogy jövőre az önkormányzatnál az alábbi nyugdíjba vonulás / felmentési idő
letöltése várható:
Polgármesteri Hivatalnál: várhatóan 1 fő
Iskolánál: 1 fő
Óvodában: 3 fő
Sajnos, a szűkülő bevételi források mellett komolyan át kell gondolni a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az alkalmazottak esetében adható béren kívüli juttatások rendszerét
változatlan formában fenn tudja-e tartani, vagy hogyan alakítja át.
Dologi és folyó kiadások tekintetében a folytatandó költségtakarékos üzemeltetés mellett
a 2010. évi beszerzések kiadási szintjét célszerű figyelembe venni az inflációval korrigálva.
Fontos vezérelv kell, hogy legyen a jövő év folyamán az új jellegű kiadások esetében az,
hogy csak indokolt esetben lehessen azokat pluszként betervezni.
Fontos és területfejlesztési szempontból elengedhetetlen a település rendezvényeinek
megfelelő színvonalú lebonyolítási költségeinek a betervezése a 2011. évi kiadások közé.
A szakmai munka szinten tartásához és a közoktatási intézmények üzemeltetéséhez a
megszorító intézkedések figyelembe vételével csak a legszükségesebb készlet
beszerzésekkel és karbantartásokkal szabad kalkulálni a 2011. évi költségvetés
készítésekor. Ami elhalasztható, azt a következő évre kell halasztani.
Természetesen a jogszabályi előírások betartása érdekében a szükséges felülvizsgálatokat
el kell végeztetni.
A jövő évben ki kell használni a normatív módon finanszírozott szakmai, informatikai
eszközbeszerzések, illetve infrastruktúra-korszerűsítés, felújítás lehetőségét.
2011-ben is a minimális önerőt megkövetelő pályázati lehetőségeket kell elsősorban
felkutatni.
Szerencsére a tavalyi évvel ellentétben újra lehetőség van a pedagógus továbbképzés, és
egyes kötelező pótlékok fedezetének normatív módon történő finanszírozására.
Jövőre is ki kell gazdálkodnia az önkormányzatnak a Rákóczi út felújításának önrészére
felvett hitel, valamint a működési egyensúly megteremtése érdekében felvett hitel
negyedévenként esedékes törlesztő részleteit.
A kötelező egészségügyi ellátások körében a tavalyi évhez képest új kiadási fajta nem fog
jelentkezni. A központi orvosi ügyelet jövő évi kiadásai remélhetőleg változatlanok
maradnak. A település lakosságának fogászati ellátására azonban végleges megoldást kell
találnunk, mely költségekkel fog járni. A gyógyszertár és az orvosi rendelő helyiségeinek
ezzel egyidejűleg történő megcserélése és átalakítása összességében költségkímélőbb
megoldás, melyre forrást kell elkülöníteni.
Beruházások, fejlesztések:
A tavaly megfogalmazott irányvonal mentén 2011-ben is törekedni kell a pályázati
források felkutatására, esetleg a helyi lakosság és a vállalkozások aktív bevonására. A
települési térfigyelő rendszer kiépítése áthúzódik 2011-re.
Szervezetfejlesztés:
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A jogszabályi háttér módosulása esetén lehetőség nyílik az önkormányzati könyvvitel
kistérségi szintű ellátására. Településünk gazdálkodásának magasabb színvonalú és a
törvényi előírásoknak megfelelő ellátása érdekében elsőként szeretne csatlakozni a
létrehozandó kistérségi gazdálkodási szervezethez.
LEADER / Területfejlesztés:
Még nem lehet tudni, hogy a Leader-programok hogyan fognak folytatódni a jövő évben,
de több sajtóban megjelent hír alapján arra lehet következtetni, hogy ez a rendszer is
átalakul, de megmarad. Ezért továbbra is törekednünk kell, hogy az ebben rejlő plusz
forrásokat kihasználhassuk.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
koncepciójához az alábbi irányelveket fogadja el a költségvetés megtervezéséhez:
1. továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni mind az intézmények működése, mind
a település-gazdálkodás területén,
2. 2011-ben béremelésre nincs lehetőség, mert sem a közalkalmazotti sem a köztisztviselői
bértábla nem változik.
3. át kell gondolni a béren kívüli juttatások rendszerét, figyelembe véve, hogy mind a
közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél évek óta nem volt béremelés és 2011.
évben megszűnik a kereset-kiegészítés,
4. törekedni kell a kintlévőségek behajtására, mind az adó, mind az egyéb kintlévőségek
esetében,
5. településgazdálkodási feladatainkat az állam által támogatott közfoglalkoztatás
kihasználásával a
Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretében kell megoldanunk,
6. a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működését az állami támogatáson felüli
pénzügyi hozzájárulással csak a korábbi évekhez hasonló szinten tudjuk támogatni,
7. az egyházak működését a korábbi évekhez hasonló szinten támogatjuk,
8. meg kell vizsgálni, hogy a települési civil szervezetek támogatásában milyen
változtatást lehet megtenni annak érdekében, hogy a szűkös költségkeretet a legjobb
célokra lehessen felhasználni,
9. a feladat-ellátási társulások támogatása a 2010. évi szinten kerül betervezésre,
10. a fejlesztéseket, beruházásokat csak nagyon magas, lehetőleg 80-100%-os intenzitású
pályázati úton oldjuk meg,
11. a kistérségi gazdálkodási szervezet felállása esetén az önkormányzati könyvelés
átadásra kerül a jogszabályi előírások betartása érdekében.
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Határidő: folyamatosan
Felelős: Polgármester, Jegyző
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
Az előterjesztéssel kapcsolatban is a Pénzügyi Bizottság egyértelműen azt látta, hogy 2011.
évben is az önkormányzat helyesen az egyensúlyra törekszik és egy takarékos működési
programot próbál betartani, lényege a spórolás.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
60/2010. sz. határozat:
A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi költségvetési koncepciót az előterjesztett formában elfogadásra javasolja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szavazásra teszem fel a 2011. évi költségvetési koncepciót, aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy egyhangú volt a szavazás.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
102/2010. (XI. 24.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
koncepciójaként az alábbi irányelveket fogadja el a költségvetés megtervezéséhez:
1. továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni mind az intézmények működése,
mind a település-gazdálkodás területén,
2. 2011-ben béremelésre nincs lehetőség, mert sem a közalkalmazotti sem a
köztisztviselői bértábla nem változik.
3. át kell gondolni a béren kívüli juttatások rendszerét, figyelembe véve, hogy mind a
közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél évek óta nem volt béremelés és 2011.
évben megszűnik a kereset-kiegészítés,
4. törekedni kell a kintlévőségek behajtására, mind az adó, mind az egyéb
kintlévőségek esetében,
5. településgazdálkodási feladatainkat az állam által támogatott közfoglalkoztatás
kihasználásával a Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretében kell
megoldanunk,
6. a kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működését az állami támogatáson felüli
pénzügyi hozzájárulással csak a korábbi évekhez hasonló szinten tudjuk támogatni,
7. az egyházak működését a korábbi évekhez hasonló szinten támogatjuk,
8. meg kell vizsgálni, hogy a települési civil szervezetek támogatásában milyen
változtatást lehet megtenni annak érdekében, hogy a szűkös költségkeretet a legjobb

13
célokra lehessen felhasználni,
9. a feladat-ellátási társulások támogatása a 2010. évi szinten kerül betervezésre,
10. a fejlesztéseket, beruházásokat csak nagyon magas, lehetőleg 80-100%-os intenzitású
pályázati úton oldjuk meg,
11. a kistérségi gazdálkodási szervezet felállása esetén az önkormányzati könyvelés
átadásra kerül a jogszabályi előírások betartása érdekében.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Polgármester, Jegyző

4. Napirendi pont: Döntés Mány Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról a költségvetési intézmények létszámváltozásával kapcsolatban
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A féléves költségvetési beszámoló elkészítése során azt tapasztaltuk, hogy sem a
Hársfadombi Általános Iskola, sem a Mesevár Óvoda alapító okiratában nincs olyan
szakfeladat megjelölve, amelyen a karbantartási munkálatokat, illetve a karbantartók bérét
könyvelni és nyilvántartani lehetne. Ennek oka az, hogy intézményeink bár önállóan
működő, de nem önállóan gazdálkodó intézmények.
Továbbá az utóbbi idők jogszabály módosításai a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel
kapcsolatban olyan mennyiségű és minőségű feladatot adtak az önkormányzatok
számára, hogy azt mellékesen, az óvoda karbantartója nem tudja ellátni. Továbbá az ilyen
módon történő feladat-ellátás ellenőrzése az arra kötelezettnek nem lehetséges, hiszen
nem ő a felettese a közcélú foglalkoztatással megbízott dolgozónknak.
A fentiek miatt szükség lenne arra, hogy mind az Óvoda, mind az Iskola karbantartóját a
Polgármesteri Hivatal állományába helyezzük. Ezzel a lépéssel a dolgozóknak a Jegyző
lesz a munkáltatója.
Az Iskola karbantartója esetében a feladat ellátása úgy történik majd, hogy a karbantartási
munkára vonatkozó igényeket a Polgármesteri Hivatalhoz adják le az intézmények, és ott
intézkednek a munka beosztásáról, és kiadásáról. Így egy karbantartóval megoldható a két
oktatási intézményben keletkező karbantartási feladatok ellátása.
A fentiek következtében az Óvoda karbantartója felszabadul, és teljes munkaidejében
tudja ellátni a közfoglalkoztatásból településünkre háruló feladatokat. Pl.
munkaszervezés, ellenőrzés, igényfelmérés, stb.
A változtatással az alábbi helyzet alakulna ki:
Az Iskola és az Óvoda létszáma csökkenne egy-egy fővel, a Polgármesteri Hivatal
létszáma pedig növekedne 2 fővel.
A létszámmódosításhoz rendeletmódosítás szükséges, mivel a költségvetési rendelet
határozza meg az intézmények létszámát. A költségvetési rendelet módosításához
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minősített többség szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosítási javaslatomat megtárgyalni,
és a rendeletmódosításról dönteni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Mány
Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló /2010. (
önkormányzati rendeletét. (Mellékletként csatolva)

Község
)

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Csizmadia Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Polgármester úr tájékoztatta a Bizottságot, hogy mi a lényege a rendeletmódosításnak.
Csökkenteni kell az iskola és az óvoda létszámát, és a Polgármesteri Hivatal létszáma egyegy fővel növekedni fog, munkajogilag ugyanaz, de viszont szabályosabb, mint eddig
volt. Az önkormányzat működését pénzügyileg ez nem befolyásolja, ez egy munkajogi feladat, amire értelemszerűen mind igent mondtunk.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ettől még azt is várjuk, hogy a Polgármesteri Hivatalban is rendszeresebb lesz a karbantartás, ugyanúgy mint az óvodában és az iskolában.
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
61/2010. sz. határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy Mány Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (III. 17.) önkormányzati rendeletének módosítását a költségvetési intézmények létszámváltozásával kapcsolatban az előterjesztésnek megfelelő elfogadását javasolja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha nincs hozzászólás, kérem, hogy ezt a létszámváltozás miatt szükséges rendeletmódosítást, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú, és ezzel a rendeletmódosításhoz szükséges minősített többség is megvan.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló /2010. ( ) önkormányzati rendeletét. (Mellékletként csatolva)
Határidő: azonnal
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Felelős: Polgármester
5. Napirendi pont: A Saubermacher-Bicske Kft. árajánlata a településen keletkező kommuná
lis hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 2011. évre
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A településünkön keletkezett kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása jelenleg a
Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szerződés alapján történik.
A szerződés a szolgáltatás díját a teljes településre egy összegben határozza meg, amely
összeg évente a KSH által közölt előző évi fogyasztói árakra vonatkozó infláció mértékével
emelkedik. A szerződés kiköti, hogy az árról a szerződő felek minden évben egyeztetnek.
A szolgáltatás díja havonta jelenleg:
Évente:

1.077.958,- Ft + ÁFA,
12.935.499,- Ft + ÁFA.

A Saubermacher KFT megküldte most is a 2011. évre szóló havi árajánlatot, amely havi
szemétszállítási díjat 1.208.047,- Ft + ÁFA-ban határozta meg, ez 6,8 %-os emelést jelent.
Így az Önkormányzatunk által fizetendő éves díj 14.496.564,- Ft + ÁFA lenne.
A különbség havi 130.089,- Ft + Áfa, amely éves szinten 1.561.068,- Ft + ÁFA lenne.
A Rumpold-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (a Saubermacher jogelődje) 2002ben kötött szerződés szerint:
„VI. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA
Mány község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése,
szállítása és ártalmatlanítása heti gyakorisággal történő szállítás esetén:
Lakossági díj:

5.436.225,- Ft/év + ÁFA
453.019,- Ft/hó + ÁFA

A fenti ár az alábbiakra nyújt fedezetet:
1.Az edényzetekben kihelyzett hulladék ürítésére, elszállítására és ártalmatlanítására. Az
edényzetek körül elszórt hulladékok összetakarítására.
2.Őszi lomb (zsákban vagy edényben gyűjtve), zöldnyesedék (1 m hosszú, max. 25 kg kötegbe
kötve) elszállítására és lerakására,
3.Az önkormányzati intézmények hulladékainak elszállítására,
4.Évenkénti egyszeri lomtalanítás költségeire.
5.A hulladéklerakás
üzemeltetésére.

költségeire,

a

hulladéklerakó

fejlesztésére

új

lerakótér

6.A bicskei hulladéklerakó rekultivációjának és 30 éves utóellenőrzés költségeire,
7.A hulladékszállító járművek korszerűsítésére, újak beszerzésére.
VII.
ÁRKÉPZÉS, SZÁMLÁZÁS
VII.1.Árképzés

kiépítésére,
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A közölt szolgáltatási díjak a 2002. évre érvényesek. 2003. január 1-től kezdődően az árak
minden év január 1.-ét követően a KSH által közölt előző évi fogyasztói árakra
vonatkozó infláció mértékével emelkednek.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden évben január 30-ig egymással egyeztetik a
település lakosság számát és kölcsönösen elfogadják azt, hogy a tárgyévben a január 1-én lévő
lakosság létszám alapján állapítják meg a szilárd hulladék elszállításának díját.”
Jelenlegi árajánlatában a Saubermacher Kft. nem vállal többet, és erre nem is hivatkozik,
mint a vele kötött szerződésben. Amivel többet vállal, azért a lakosságnak külön fizetni
kell (hulladékzsákok). Az ár meghatározásánál az inflációra hivatkozik, bár általa
elismerten is, az csak 5 % körül lesz. Információim szerint pedig csak 4,5 %. Ezért semmi
nem indokolja a 6,8 %-os áremelést.
Az előterjesztéshez csatolom a Saubermacher Kft. részletes árajánlatát, amelyet kérem,
hogy a Tisztelt Képviselő-testület tanulmányozzon át, és hozzon döntést.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem fogadja el a
Saubermacher Kft. ajánlatát, mely szerint 2010-ben a szemétszállítás díja 14.496.564,- Ft+
ÁFA/év lenne.
Hozzájárul ahhoz, hogy a hulladékgyűjtő zsákokat a lakosság munkaidőben a
Polgármesteri Hivatal épületében tudja megvásárolni, amennyiben a Saubermacher Kft.
megoldja, hogy hozzá lehessen jutni munkaidőn kívül és hétvégenként is.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbá úgy határoz, hogy Mány
község Önkormányzatának 14 /2008. (XI.26.) számú rendeletével módosított, a települési
szilárd hulladék kezeléséről, valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003.
(II.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott lakossági szemétszállítási díjat
meg kívánja emelni, ezért felkéri a Polgármestert a rendeletmódosítás előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Csizmadia Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Nekem az a véleményem, hogy ne fogadjuk el az ajánlatot. Kérjük fel a Polgármestert,
hogy a Saubermacher-Bicske Kft. vezetőivel üljön le tárgyalni és próbálja meg ezt az összeget valamelyest csökkenteni. A tárgyalás alapja a 2002. évi érvényben lévő szerződésünk,
és a maximális infláció legyen.
Ugron Zoltán: Javasolom, hogy a 3. sz. ajánlatban foglaltak szerint járuljunk hozzá ahhoz,
hogy a hulladékgyűjtő zsákokat a lakosság munkaidőben a Polgármesteri Hivatal épületében tudja megvásárolni, amennyiben a Saubermacher Kft. megoldja, hogy hozzá lehessen
jutni munkaidőn kívül és hétvégenként is.
dr. Török Péter képviselő
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Az elmúlt időszakokban is minden évben tárgyaltuk az árajánlatot és az infláció fölé nem
engedtük emelni az árakat. A KSH által kiadott infláció mértékének megfelelően lett megállapítva a szemétszállítási díj éves összege mindenkor.
Bálint Istvánné képviselő
Egy szimpatikus pontja van ennek a szerződéstervezetnek, a rugalmas lomtalanítás. Gondolkodtam rajta, hogy hogyan lehetne ezt nálunk megvalósítani, talán úgy, hogy mindenki egyénileg megkérdezi, hogy a saját lomját mikor vigye el a Saubermacher időpont
egyeztetéssel. És a szállításkor a sofőrnek az éves szemétszállítási díj befizetéséről szóló
igazolást kelljen felmutatnia.
Csizmadia Zsolt, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
62/2010. sz. határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a Saubermacher Bicske Kft. ajánlatát nem fogadja el. Az előterjesztésnek megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy a hulladékgyűjtő
zsákokat a lakosság munkaidőben a Polgármesteri Hivatal épületében tudja megvásárolni, amennyiben a Saubermacher Kft. megoldja, hogy hozzá lehessen jutni munkaidőn kívül és hétvégenként is.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A határozati javaslat 3. pontból áll:
1. úgy határozunk, hogy nem fogadjuk el az ajánlatot a hulladékszállításra. Egyben
felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások folytatására
2. hozzájárulunk ahhoz, hogy a hulladékgyűjtő zsákokat a lakosság munkaidőben a
Polgármesteri Hivatal épületében tudja megvásárolni, amennyiben a Saubermacher
Kft. megoldja, hogy hozzá lehessen jutni munkaidőn kívül és hétvégenként is.
3. úgy határozunk, hogy a hulladék rendeletünkben a lakosság részére a szemétszállítási díj megállapítására vonatkozóan megbízzuk a polgármestert a rendelet módosítás előkészítésére.
Aki a fenti határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy egyhangú volt a szavazás.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
103/2010. (XI. 24.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem fogadja el a
Saubermacher Kft. ajánlatát, mely szerint 2010-ben a szemétszállítás díja 14.496.564,Ft+ ÁFA/év lenne.
Hozzájárul ahhoz, hogy a hulladékgyűjtő zsákokat a lakosság munkaidőben a
Polgármesteri Hivatal épületében tudja megvásárolni, amennyiben a Saubermacher
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Kft. megoldja, hogy hozzá lehessen jutni munkaidőn kívül és hétvégenként is.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete továbbá úgy határoz, hogy Mány
község Önkormányzatának 14/2008. (XI.26.) számú rendeletével módosított, a települési
szilárd hulladék kezeléséről, valamint a települési környezet fenntartásáról szóló
3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott lakossági
szemétszállítási díjat módosítani kívánja, ezért felkéri a Polgármestert a
rendeletmódosítás előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

6. Napirendi pont: Döntés a FEJÉRVÍZ RT víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj javaslatáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A FEJÉRVÍZ RT a következő évi vízdíjakkal kapcsolatos javaslatát mindig közgyűlése
összehívása után küldte meg számunkra. A közgyűlés elé az igazgatóság terjesztette a
javaslatot a felügyelő bizottság véleményének alapján - figyelembe véve az előző
gazdasági évre vonatkozó kormányzati előrejelzéseket.
Ebben az évben a FEJÉRVÍZ Igazgatósága a Társaság működésének értékelésekor azt
állapította meg, hogy a 2011. évi gazdasági szabályozás megismerésére még nincs mód,
ezért nem hívta össze a közgyűlést. Továbbá úgy döntött, hogy a díjjavaslatokat 2011.
március 1-re kell elkészíteni.
Ez a döntés azt jelenti, hogy a 2010-re megállapított vízdíjak lesznek 2011-ben is érvényben
mindaddig, amíg új döntés nem születik.
Azoknál az Önkormányzatoknál, amelyek vízdíjukat határozatlan időponttal állapították
meg, ez a lépés nem jelent nehézséget.
Mi azonban a vízdíjat csak a 2010. évre határoztuk meg rendeletünkben, ezért ahhoz, hogy
2011. január 1-től legyen hatályos közszolgáltatási vízdíj, a 2009-ben született
rendeletünket módosítani kell, és határozatlan idejűvé kell tenni a vízdíjakkal kapcsolatos
döntést. Ezt kérte levelében a FEJÉRVÍZ ZRT is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelenleg érvényes víz-, csatorna- és
szippantmány díjakról rendeletünket az alábbiak szerint szíveskedjék módosítani.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2010. évi ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 1/2010. (I.27.)
számú önkormányzati rendeletét módosító /2010. (
) számú rendeletet.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2010. (

) önkormányzati rendelete
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a 2010. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról
szóló 1/2010. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
közületi és lakossági díjának megállapításáról a következőket rendeli el:
1.§ A 2010. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának
megállapításáról szóló 1/2010. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet Mány község közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében
nyújtott ivóvíz-, csatorna-, és szippantmány szolgáltatás közületi és lakossági díjának
megállapítására terjed ki.”
2.§ A 2010. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának
megállapításáról szóló 1/2010. (I.27.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-al
egészül ki:
„1/A. § A 2. §-ban meghatározott díjakat kell alkalmazni mindaddig, ameddig a
Képviselő-testület a 2011. évi díjakat megállapítja.”
Záró rendelkezés
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
63/2010. sz. határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a FEJÉRVÍZ RT víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj javaslatáról az előterjesztésben szereplők szerinti elfogadását javasolja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem, aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú, és a minősített többség is megvan.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2010. (

) önkormányzati rendelete

a 2010. évi ivóvíz-és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról
szóló 1/2010. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
közületi és lakossági díjának megállapításáról a következőket rendeli el:
1.§ A 2010. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának
megállapításáról szóló 1/2010. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet Mány község közigazgatási területén közüzemi szolgáltatás keretében
nyújtott ivóvíz-, csatorna-, és szippantmány szolgáltatás közületi és lakossági díjának
megállapítására terjed ki.”
2.§ A 2010. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának
megállapításáról szóló 1/2010. (I.27.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-al
egészül ki:
„1/A. § A 2. §-ban meghatározott díjakat kell alkalmazni mindaddig, ameddig a
Képviselő-testület a 2011. évi díjakat megállapítja.”
Záró rendelkezés
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

7. Napirendi pont: Döntés a Képviselő-testület 2011. évi munkatervéről
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Munkaterv elfogadásának azért van jelentősége, hogy a Képviselő-testület a munkáját
előre megtervezve, meghatározott rend szerint végezze.
Ennek érdekében most a 2011. évi munkaterv elfogadására teszek javaslatot.
Az előterjesztéshez csatolt munkaterv-javaslatban szinte kivétel nélkül azon napirendek
tárgyalására teszek javaslatot, amelyeket jogszabályok – határidőben – írnak elő (pl.
költségvetés, zárszámadás elfogadása, gazdálkodás féléves, háromnegyed éves
beszámolója, gyermekvédelmi tevékenység értékelése), valamint önkormányzati
rendeletek, Képviselő-testületi határozatokkal elfogadott megállapodások, szerződések
rögzítenek.
Az előző évben kialakult gyakorlatnak megfelelően a munkaterv konkrétan, dátum szerint
tartalmazza az ülések időpontját, mert így jobban tervezhető a részvétel minden érintett
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számára. Az ülések az eddigieknek megfelelően a hónap utolsó szerdájára ütemezettek,
kivétel ahol a jogszabály adott hónapban rövidebb határidőt ír elő.
Javaslatom a jövő évre is 10 ülés tervezését (az Ötv. szerint legalább hat ülés tartása
kötelező). Az eddig bevált gyakorlat szerint ez az ülésszám elegendő és megfelelő
gyakoriságú, emellett ritkán fordul elő, hogy rendkívüli ülést kell tartani.
Figyelemmel kell lennünk arra, hogy a testületi ülések magas száma együtt jár a bizottsági
tanácskozások növekvő számával, mindez egyaránt teherként nehezedik a képviselőkre,
és a hivatalra.
A fenti tapasztalatok alapján kérem a tervezethez a képviselői, bizottságok javaslatokat,
azok megvitatása után a munkaterv elfogadását.
Javaslom, kerüljön meghatározásra a közmeghallgatás időpontja is. Az Ötv. szerint a
képviselő testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart.
A munkaterv elfogadása esetén mind a Képviselő-testület, mind a Hivatal tervezni tudja
feladatait, megfelelő időben elő tudja készíteni a rendelet-tervezeteket, a minden évben
visszatérő határidőket – figyelmeztetés nélkül – be tudja tartani.
Egyben rendszerességre, tervezett munkavégzésre készteti az önkormányzati szereplőket.
A munkaterv elfogadása nem azt jelenti, hogy - ha azt a jogszabályokban meghatározott
határidők engedik - attól nem lehet eltérni, és az adott testületi ülésen más témákban nem
lehet döntést hozni, de az abban szereplő pontokat részben kötelező, részben célszerű
betartani.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt
2011. évi munkatervet tárgyalja meg, esetleges javaslataikkal egészítsék ki, majd fogadják
el.
Határozati javaslat:
Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
munkatervet az alábbiak szerint fogadja el:
MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVI MUNKATERVE
(a Képviselő-testület rendes ülései – főszabályként – a hónap utolsó szerdáján
kerülnek megtartásra, kivéve ha a költségvetési határidők más időpontot kívánnak)
I. FÉLÉV
JANUÁR
Mány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Előkészíti: Jegyző
Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előkészíti: Polgármester
FEBRUÁR
Mány község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló /2011. (
)
önkormányzati rendelete
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Mány község Önkormányzata tulajdonában lévő lakásingatlanok és helyiségek bérleti
díjának meghatározása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Polgármester
MÁRCIUS
A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet, a pénzmaradvány
elszámolása, 2010. évi vagyonkimutatás jóváhagyása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Mány község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előkészíti: Pénzügy
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előkészíti: Pénzügy, jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
ÁPRILIS
Mány község Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
szóló 9/2008. (IX.25.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése és megalkotása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Polgármester
Mány Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2008. (X.29.) számú rendelete
a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről hatályon kívül helyezése és
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új rendelet alkotása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Polgármester
Alapító okirat módosítások
MÁJUS
Éves beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előkészíti: Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Gyámügyi beszámoló
Előkészíti: Jegyző
A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolója a gyermekjóléti és
családsegítő tevékenységéről
előkészíti: Bajtay Balázsné a Társulás vezetője
Belső ellenőri jelentés a 2010. évben végzett ellenőrzésekről
előkészíti: Jegyző
Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról
Előkészíti: Jegyző, Rendőrkapitány
JÚNIUS
Mány község Önkormányzata állattartási rendeletének megalkotása
Előkészíti: Polgármester
II. félév
JÚLIUS
Nyári szünet
AUGUSZTUS
Nyári szünet
SZEPTEMBER
Mány község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló első féléves
végrehajtásáról
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjhoz történő csatlakozásról szóló
döntés
Előkészíti: Polgármester
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Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

OKTÓBER
KÖZMEGHALLGATÁS
Mány Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előkészíti: Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározása
Előkészíti: Jegyző
NOVEMBER
Tájékoztató Mány község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének ¾ -ed éves
végrehajtásáról
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Mány község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2012. évi odaítélése
Előkészíti: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
DECEMBER
Beszámoló a bizottságok tevékenységéről
Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság
Helyi adórendeletek felülvizsgálata, a 2011. évi helyi adók megállapítása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2012. évi munkaterv elfogadása
Előkészíti: Polgármester
A 2012. évi víz-, csatornadíjak rendeletben történő megállapítása
Előkészíti: jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A 2012. évi szemétszállítási díjak megállapítása, rendeletmódosítás
Előkészíti: Jegyző, Pénzügy
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Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e a munkatervhez hozzászólása, kérdése?
Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor kérném, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
104/2010. (XI. 24.) ÖH számú Határozat
A Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
munkatervet az alábbiak szerint fogadja el:
MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVI MUNKATERVE
(a Képviselő-testület rendes ülései – főszabályként – a hónap utolsó szerdáján
kerülnek megtartásra, kivéve ha a költségvetési határidők más időpontot kívánnak)
II. FÉLÉV
JANUÁR
Mány Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Előkészíti: Jegyző
Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előkészíti: Polgármester
FEBRUÁR
Mány község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló /2011. (
önkormányzati rendelete
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

)

Mány község Önkormányzata tulajdonában lévő lakásingatlanok és helyiségek bérleti
díjának meghatározása
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Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Polgármester
MÁRCIUS
A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezet, a pénzmaradvány
elszámolása, 2010. évi vagyonkimutatás jóváhagyása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Mány község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előkészíti: Pénzügy
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előkészíti: Pénzügy, jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
ÁPRILIS
Mány község Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
szóló 9/2008. (IX.25.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése és megalkotása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Polgármester
Mány Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2008. (X.29.) számú rendelete
a közterület használatáról és a használat engedélyezéséről hatályon kívül helyezése és
új rendelet alkotása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Polgármester
Alapító okirat módosítások
MÁJUS
Éves beszámoló a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előkészíti: Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
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Gyámügyi beszámoló
Előkészíti: Jegyző
A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolója a gyermekjóléti és
családsegítő tevékenységéről
előkészíti: Bajtay Balázsné a Társulás vezetője
Belső ellenőri jelentés a 2010. évben végzett ellenőrzésekről
előkészíti: Jegyző
Beszámoló a Bicskei Rendőrkapitányság 2010. évi munkájáról
Előkészíti: Jegyző, Rendőrkapitány
JÚNIUS
Mány község Önkormányzata állattartási rendeletének megalkotása
Előkészíti: Polgármester
II. félév
JÚLIUS
Nyári szünet
AUGUSZTUS
Nyári szünet
SZEPTEMBER
Mány község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló első féléves
végrehajtásáról
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjhoz történő csatlakozásról szóló
döntés
Előkészíti: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

OKTÓBER
KÖZMEGHALLGATÁS
Mány Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési terve
Előkészíti: Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A köztisztviselők 2012. évi teljesítménycéljainak meghatározása
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Előkészíti: Jegyző
NOVEMBER
Tájékoztató Mány község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének ¾ -ed éves
végrehajtásáról
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Mány község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2012. évi odaítélése
Előkészíti: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
DECEMBER
Beszámoló a bizottságok tevékenységéről
Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság
Helyi adórendeletek felülvizsgálata, a 2011. évi helyi adók megállapítása
Előkészíti: Pénzügy, Jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
2012. évi munkaterv elfogadása
Előkészíti: Polgármester
A 2012. évi víz-, csatornadíjak rendeletben történő megállapítása
Előkészíti: jegyző
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
A 2012. évi szemétszállítási díjak megállapítása, rendeletmódosítás
Előkészíti: Jegyző, Pénzügy
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
8. Napirendi pont: Döntés dr. Majoros Ildikó jegyző Óbarkon történő helyettesítéséről
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Óbarok Község Polgármesetere azzal kéréssel fordult hozzám, hogy a Tisztelt Képviselőtestület járuljon hozzá jegyzőnk, dr. Majoros Ildikó Óbarkon történő helyettesítéséhez.
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Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a Borbíró Mihály
polgármester urat, hogy a jegyző átmeneti helyettesítésére megoldást találjon.
Ennek oka, hogy az idei önkormányzati választások utáni napon az addigi jegyző a
polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának lemondásához hozzájárult, ő maga pedig
betegállományba ment, majd közös megegyezéssel bontva munkaviszonyát, távozott.
A Hivatal bezárt, ügyeket később is csak a Közigazgatási Hivatal segítségével tudtak
intézni.
Jegyző felvételére pályázatot írnak ki, de amíg ez az eljárás lefolytatódik, szükség lenne
egy helyettes jegyzőre. Ez az idő kb. 2 – 2,5 hónap.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket megfontolni, és a kérdésében
dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Majoros
Ildikó jegyző - a megválasztott jegyző munkába állásáig - Óbarkon helyettes jegyzői
feladatokat lásson el.
Határidő: 2010. november 24.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
dr. Majoros Ildikó jegyző
Csak arra az időre kellene helyettesíteni, amíg a jegyzői pályázatot ki nem írják és a jegyzői állás betöltésre nem kerül. A jegyzői állás is csak határozott idejű lehet, mert a költségvetést megalapozó törvény alapján minden 1000 lakos alatti településnek körjegyzőséget
kell létrehoznia.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem szavazzunk a kérdésben. Aki egyetért azzal, hogy a jegyző Asszony Óbarkon helyettesítési feladatot lásson el, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
105/2010. (XI. 24.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Majoros
Ildikó jegyző - a megválasztott jegyző munkába állásáig - Óbarkon helyettes jegyzői
feladatokat lásson el.
Határidő: 2010. november 24.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

9. Napirendi pont: Közbeszerzési hirdetmény és ajánlattételi dokumentáció szövegének
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elfogadása és döntés ezek megküldéséről, továbbá a közbeszerzési
terv módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mint Önök előtt is ismeretes, Önkormányzatunk 10.040.000,- Ft-ot nyert pályázaton a
Hársfadombi Általános Iskola részére, közoktatási informatikai fejlesztésre. A
közbeszerzési eljárás befejezésének határideje 2011. január 30.
A Konzulens 9000 Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Károly János út 55.) látta el a
közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat Mány útépítésénél. A Cég
munkájával elégedett voltam, ezért – amint már a korábbi Képviselő-testületi ülésen
beszámoltam róla – felvettem velük a kapcsolatot a közbeszerzési eljárás lebonyolítása
érdekében, és a munka elvégzésére – hatályos SZMSZ-ünkben (73. § (9) bek.) foglalt
felhatalmazásom alapján - szerződést kötöttem.
A 2010. szeptember 15-én hatályba lépett új közbeszerzési törvény szerint a 15 millió forint
alatti közbeszerzések esetén egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatására van
lehetőség, amely szerint három, az előzetesen lefolytatott egyeztető tárgyalások során
kiválasztott céget hívhatunk meg a közbeszerzési tárgyalásra.
A cégek ajánlatukat az általunk meghatározott szövegű ajánlattételi felhívásra és az
ajánlattételi dokumentációra nyújtják be, amelyet az elbírálás, majd a szerződéskötés
követ. A szerződéskötés után kerül sor a teljesítésre.
Az előterjesztéshez csatolom a Konzulens Kft. által elkészített Ajánlattételi Felhívást és
Ajánlattételi Dokumentációt.
A három, ajánlat tételre javasolt cég:
AVSYS Kft.
1158 Budapest, Sztárai M. tér 10.
Computer Trade Kft.
1121 Budapest, Szanatórium u. 13/b
Modern Oktatási Eszközök Kft.
1095 Budapest, Máriássy u. 5-7.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt dokumentációkat megtárgyalni, és
azoknak a fenti cégek részére történő megküldéséről dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Konzulens Kft. által
megfogalmazott és az előterjesztés mellékletét képező Ajánlattételi Felhívás és
Ajánlattételi Dokumentáció szövegét elfogadja és felkéri a Polgármestert, intézkedjen
annak megküldéséről az alábbi három cégnek:
AVSYS Kft.
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1158 Budapest, Sztárai M. tér 10.
Computer Trade Kft.
1121 Budapest, Szanatórium u. 13/b
Modern Oktatási Eszközök Kft.
1095 Budapest, Máriássy u. 5-7.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A határozati javaslatot ki kell egészítsük azzal, hogy egyidejűleg el kell fogadjuk azt, hogy
módosítjuk a közbeszerzési tervet. Az idén a tervünk 0-s összeget tartalmazott, tehát ezt a
10.000.000,-Ft-ot bele kell, hogy vegyük, tehát ezért módosítanunk kell a közbeszerzési
tervünk mellékletét ezzel a közbeszerzéssel. A módosítást előterjesztésemhez mellékeltem.
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekben elhangzott kiegészítéssel, miszerint a
közbeszerzési tervet módosítjuk, elfogadja-e ezt a határozati javaslatot, amelyben az ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció szövegét elfogadja, és felkéri a polgármestert, intézkedjen annak megküldéséről az alábbi három cégnek.
AVSYS Kft., Computer Trade Kft., Modern Oktatási Eszközök Kft felé. Aki ezzel egyetért,
kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú volt.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
106/2010. (XI. 24.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Konzulens Kft.
által megfogalmazott és az előterjesztés mellékletét képező Ajánlattételi Felhívás és
Ajánlattételi Dokumentáció szövegét elfogadja és felkéri a Polgármestert, intézkedjen
annak megküldéséről az alábbi három cégnek:
AVSYS Kft.
1158 Budapest, Sztárai M. tér 10.
Computer Trade Kft.
1121 Budapest, Szanatórium u. 13/b
Modern Oktatási Eszközök Kft.
1095 Budapest, Máriássy u. 5-7.
Ezzel egyidejűleg a közbeszerzési tervet módosítja oly módon, hogy a 2010-es évben
szerepeljen benne a 10.040.000,-forintos eszközbeszerzés.
Határidő: azonnal
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Felelős: Polgármester
10.Napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tárgyalása
Varga Mihály Balázs képviselő
Én három bizottság létrehozását javasolok: 1. Településfejlesztési bizottság
2. gazdálkodási és pénzügyi bizottság
3. humán erőforrás bizottság
dr. Török Péter képviselő
Két bizottság létrehozását javasolom, 1. humán erőforrás bizottság
2. pénzügyi bizottság
Legyen ez a két kötelező bizottság és egymás között osszuk el a feladatokat.
11. Napirendi pont: Bejelentések
dr. Török Péter képviselő
Az Iskolaszékben az önkormányzat részéről van egy delegált tag. Jelenleg az én személyemben. Én már 8 éve végzem ezt a feladatot. Most már szívesen átadnám, ha a Képviselő-testület tagjai közül lenne, aki elvállalná.
Varga Mihály Balázs képviselő
Én még nem látom át a feladatot. Nem zárkózom el ez elől.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Varga képviselő urat én is javasolnám, hiszen úgyis nagy érdeklődéssel van a gyermekek
programjai iránt.
dr. Török Péter képviselő
Az iskolaszék elnöke vagyok. Az iskolaszék SzMSZ alapján ülésezik. Az iskola életét befolyásoló döntésekben vesz részt, amelyet fontos feladatnak érzek. Az iskola ügye fontos
számomra, pedig az én gyermekeim nem ide járnak. A 8 év alatt fontos információkhoz jutottam azáltal, hogy az iskolaszék tagja voltam.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Aszfalt budapesti központja továbbra
is követeli önkormányzatunktól a késedelmi kamatot. A legutóbbi fejlemény ez ügyben
annyi, hogy az eljárás szünetel, mert a két ügyvéd közös megegyezéssel ebben állapodott
meg.
Tájékoztatom továbbá a Testületet, hogy a vis maior támogatáson a Szent István úti pince
beomlást 85 %-ban megkaptuk, de a Nándor pusztai kárt nem támogatják. Ez ügyben írtam az országgyűlési képviselőnknek és a döntéshozó államtitkár úrnak is egy levelet.
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Az ÖNHIKI pályázaton 2 millió Ft-os támogatást kaptunk.
A Mazsorett csoportunkat pénzzel támogattuk, annak érdekében, hogy Görögországba
utazzanak. Ez az utazás megtörtént. A Mazsorett csoport vezetője készített egy beszámolót, melyet most ismertetek a Képviselő-testülettel.
Varga Mihály Balázs képviselő
Nagyon magas a villanyszámla a sportpályán. Sokallom azt, hogy 180 eFt-os számla van.
Holnap délelőtt a pénzügyi főelőadóval egyeztetjük a számlákat, és utána az E-on illetékeseivel veszem fel a kapcsolatot ez ügyben.
Több bejelentés, hozzászólás nem volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, meghívottak részvételét,
majd a nyilvános testületi ülést 21,15 perckor bezárja.
K. m. f.
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