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J E G Y Z Ő KÖ N Y V
Készült: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 15-én, a
Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
Tanácstermében, 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.

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

Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó
Fuchs János
Lévai Tibor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Ugron Zoltán Gábor polgármester
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, megjelenteket, a nyilvános
testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő képviselő megjelent,
az ülés határozatképes.
Javaslatot teszek az ülés napirendjeire.
Bokodi Sándor képviselő
Javaslom, hogy vegyük fel napirendi pontként a Magyar Piac Szövetséghez történő
csatlakozás megtárgyalását.
Ugron Zoltán Polgármester
Ezzel a kiegészítéssel a napirendi pontok az alábbiak szerint alakulnak:
Napirend:
1. Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
2. Újbarok Község Önkormányzatának csatlakozása a szociális alapszolgáltatás és
gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársuláshoz
3. Közbeszerzési bírálat elfogadása
4. Településőrség jövő évi megoldása
5. A Magyar Piac Szövetséghez történő csatlakozás megtárgyalása
6. Bejelentések
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal a napirendi javaslatot elfogadja.
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Napirendi pontok:
1.Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
2.Újbarok Község Önkormányzatának csatlakozása a szociális alapszolgáltatás és
gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársuláshoz
3.Közbeszerzési bírálat elfogadása
4.Településőrség jövő évi megoldása
5.A Magyar Piac Szövetséghez történő csatlakozás megtárgyalása
6.Bejelentések
1. Napirendi pont: Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselők!

A karácsonyi ünnepek miatt hamarabb van a testületi ülésünk, alig két hete
találkoztunk. Azóta sok fejlemény nem történt, de nehézségek akadtak bőven.
Két néphagyományhoz kötődő nap volt, amelyek kapcsán több esemény is történt,
az egyik a mikulás napja, melyet az iskolában, óvodában megtartottak, valamint CKÖ is
szervezett mikulás rendezvényt, amelyen sajnos nem tudtam részt venni, de úgy tudom
nagyon jól sikerült. Ehhez az Önkormányzat is hozzájárult, mert nemcsak térítésmentesen
biztosítottuk a Művelődési házat, hanem az iskola konyháján sütötték meg a
süteményeket.
A másik jeles nap a Luca-nap volt, amelyen újdonságként az óvoda nagycsoportosai
felelevenítették a kotyolás szokását és a betanult műsorocskával nemcsak társaikat
szórakoztatták, hanem kotyolni mentek, így eljöttek a PMH-ba is. Köszönöm a
pedagógusok ötletes munkáját!
November 30-án volt a Völgy Vidék Közhasznú Leader Egyesület tisztújító
közgyűlése, ahol az elnökség javaslatára engem választottak meg egyesületi elnöknek.
Ebben a tisztemben vettem részt Lajosmizsén egy konferencián, ahol V. Németh Zsolt
vidékfejlesztésért felelős államtitkár tartott tájékoztatót a leader jövőjéről. Két dolog biztos
ebben, az egyik, hogy továbbra is lesz, a másik, hogy átszervezik. Azaz semmit nem lehet
tudni, hogy miként fog működni a rendszer és mikor lesznek megint pályázatok és azok
milyen témakörökben. Nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek azon, hogy ma van
pontosan egy éve, hogy postára adtam játszótérpályázatunkat, amellyel hat hónapig
semmi nem történt, majd a lejárt árgarancia miatt hiánypótoltattak, szeptemberben
nagyon magas pontszámmal támogatandónak ítéltek és még mindig nincs végső döntés
róla…
Az eddig is meglevő nehézségeink mellé a múlt ülés óta újabb társult: a fogorvosi
ellátásunkat ideiglenesen végző Equus Dent Kft. azonnali hatállyal abbahagyta a
szolgáltatást. Ezzel súlyos szerződésszegést követett el, hiszen nem tehette volna meg,
ráadásul újból megoldatlan helyzet elé kerültünk. Az ÁNTSZ területileg illetékes
tisztifőorvosa Mány ellátására kijelölte Soltész doktort Bicskén, de kötelezett bennünket
egy szerződött partner megtalálására. Ez viszont egyre lehetetlenebb. Ugyanis nem
találunk Bicskén olyan szabad rendelőt, amelyik az ANTSZ körzeti rendelőkre vonatkozó
előírásainak megfelel. Ezért nekünk, azaz Csabdival közösen kellene kialakítani egy újat.
Ennek a felszerelési költsége legalább 7 millió forint, és a kialakítása is nagyon sokba
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kerül. Erre nincs pénz sehol. Nem találtunk olyan orvost sem, aki ebbe beszállna. Mint
kiderült, a kötelező ellátás annyira alulfinanszírozott, hogy a magánpraxis nyereségéből
tudják a kötelező ingyenes szolgáltatásokat nyújtani. Azaz mindenki szabadulni akar a
körzetétől, senki nem akar bekerülni ebbe a rendszerbe. Tehát ha ki is alakítanánk egy
rendelőt, akkor sem tudnánk orvost találni bele. Itt tart ma a magyar egészségügyi
finanszírozás.
A folyamatban levő ügyekről: A településőrök ügyében Pintér miniszter úrnak, a
közmunkaprogram januári lehetetlensége miatt a Foglalkozási Hivatalnak, a vismaior
támogatásunk miatt pedig Tállai András önkormányzati államtitkár úrnak írt leveleimre a
mai napig nem kaptam választ, pedig a törvény szerinti válaszadási határidő is letelt. Az
óvodai normatíva kapcsán Tessely képviselő úron keresztül továbbított kérésemre
Hoffmann Rózsa államtitkár asszony azt válaszolta, hogy az általunk kértek szerint
módosítják a költségvetési törvényt, az államtitkári hivatal leveléből és a parlament
honlapján található előterjesztésből meg az derül ki, hogy nem. A Saubermacher
árajánlatával kapcsolatban holnap lesz az első tárgyalásom, a digitális tábla pályázatnak
elbírálása napirendi pontunk.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Bálint Istvánné képviselő
Az országgyűlési képviselőnk nem tud ebben segíteni?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az országgyűlési képviselőnkkel hetek óta nem tudok kapcsolatba lépni, nem válaszol az
email-emre sem, telefonon sem érem el.
Szabó Zoltán alpolgármester
Az élő szerződés, amit egyoldalúan mondott fel a fogorvos. Az említett bírságok akkor
egyértelműen őt illetik. Nem tudom mennyi van a szerződésben, fél év, vagy 3 hónap
felmondási idő, akkor azon belül meg kell oldani.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Majd ki fogjuk találni, hogyan csináljuk. Az a baj, hogy nem nagyon bízom a hivatalos
eljárások hivatalos útjában, mert az elmúlt 2 hónapban pl. a településőrök ügyében írtam a
Pintér miniszter úrnak, még a mai napig nem kaptak rá választ. A közmunkaprogram
januártól való ellehetetlenülése miatt a Foglalkoztatási Hivatalnak, nem kaptam rá választ.
A vis maior támogatásunk ügyében Tállai András önkormányzati államtitkárnak, nem
kaptak rá választ. Azt, hogy ki tudjuk szervezni a pénzügyi munkánkat a hivatalból, ez
ügyben írt levelemre, megint csak nem kaptam választ. Egyetlen levelemre kaptam
választ, az óvodai normatívával kapcsolatban. Ott az volt a probléma, hogy azok a
gyerekek, akik januártól év végéig kerülnek be az óvodába, azokat kötelesek vagyunk
ellátni, mert három éves és vagy nagycsaládos stb., viszont egy vasat nem adnak utánuk.
Ennek ügyében Hoffman Rózsa államtitkár Asszony azt válaszolta, hogy igen
természetesen értik ezt a kérdést és bele is tették a költségvetés módosításába. Ugyanakkor
az államtitkárságtól kapott levélből, illetve a parlament honlapján olvasható indítványból
derül ki, hogy nem tették bele, illetve oly módon tették bele, hogy amennyiben 2,5 évesen
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felvesszük a gyereket, tehát még január előtt, és átalakítjuk az intézményünket olyanná,
hogy bölcsődei és óvodai ellátást biztosít, akkor persze, hogy adnak rá pénzt. Hát ez nem
az. Nem a 2,5 éves gyereket akarnák ellátni novemberben, hanem a 3 éves gyereket
szeretnék ellátni márciustól. Épp ezért nagyon nem bizakodom abban, hogy hivatalos
úton előrébb jutunk.
Csizmadia Zsolt képviselő
Mány nem olyan rossz helyzetben lévő település, de azt gondolom, hogy az országban
legalább 2000 önkormányzat lehet, hogy rosszabb helyzetben van, és ilyen feltételekkel
kell ott is megcsinálni a fogorvosi rendelőt, azt hogyan csinálják meg?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Nálunk azért alakult ki ez a helyzet, mert a Klébert doktor alól kihúzták a rendelőt. Az
akkori polgármesterek Csabdival közösen úgy egyeztek meg, hogy az MMG üzemorvosi
rendelőjében bérelnek egy helyiséget a Klébert doktornak. Amikor az MMG-t most
felszámolták, kihúzták alólunk a rendelőt. Tehát az összes többi önkormányzatnál, ahol
nem húzták ki alóluk a rendelőt, azok nincsenek bajban. Sok településnek van egy közös
fogorvosa valahol.
Varga Mihály Balázs képviselő
Rendelőt valahol nem tudnánk bérelni? Olyanra gondolok, ami most is működik, mint
magán praxis?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kellene találni egy akadálymentesített helyet stb. Éppen ez a baj, én úgy tudom, hogy
nincs olyan magán praxis rendelő, amelyik megfelel az ÁNTSZ akadálymentesített
előírásának.
Csizmadia Zsolt képviselő
Meg kellene kérni az ÁNTSZ-t, hogy jelöljön ki fogorvost, meg kell mondani, hogy
önszántunkból nem sikerült fogorvost találni. Megadunk egy pár nevet, és jelölje ki, hogy
kire gondolt.
Szabó Zoltán alpolgármester
Nem értem, hogy miért olyan nehéz fogorvost találni, hiszen ő az emberek után pontokat
kap. Mány 2400 fő, Csabdi 1200 fő. Ha nem csinál semmit, akkor is 3600 fő után kapja a
pontokat, ami után járandóságot is kap. Milyen jogon írják elő, hogy akadálymentes
legyen a rendelő, hiszen Bicskén sem az. Nekünk hiába írnak elő nagy dolgokat, amikor
nincs rá pénz.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Igen, de addig nem kapjuk meg a működési engedélyt, amíg nem az előírásoknak
megfelelő a rendelő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha nincs több kérdés, akkor kérem a képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolómat.
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a polgármester beszámolóját elfogadja.
2. Napirendi pont: Újbarok Község Önkormányzatának csatlakozása a szociális alapszolgáltatás
és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársuláshoz
Ugron Zoltán Gábor polgármester

Újbarok Község, képviselő-testületének 52/2010.(XI.17.) határozatával a családsegítés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtási ellátás, valamint a gyermekjóléti
szolgáltatás vonatkozásában a Társuláshoz kíván csatlakozni 2011. január első napjától. A
határozat tartalmazza a Képviselő-testület azon nyilatkozatát is, hogy a megállapított éves
hozzájárulás összegét elfogadja.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény szerint a társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való
hozzájáruláshoz.
„4. § (1) A társulásban részt vevő képviselő-testületek (a továbbiakban: a társulás tagja) mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;”
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket megfontolni, és a kérdésében
dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
Újbarok Község – a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás keretében - a
szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársuláshoz, 2011.
január 1. napjával történő csatlakozásához.
Ha a fentiek szerint határoz a Tisztelt Képviselő-testület, az alábbiakban előterjesztett
módosításhoz is hozzájárulni szükséges:
2007. szeptember 26-án a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében
létrejött egy mikrotársulás Etyek gesztorságával, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv (továbbiakban: Ötv.) 43.§ (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (továbbiakban Ttv.) 8.§
-ban foglalt rendelkezések, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) 63.§-65. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39-40. §-ban meghatározott feladatok
ellátására.
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E körben: a családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és
a gyermekjóléti szolgáltatás közös megvalósítására, szociális alapszolgáltatásokat nyújtó
intézmény fenntartására.
Újbarok község
megállapodást.

csatlakozása

következtében

módosítani

szükséges

a

társulási

A társulási megállapodás módosításához, a Képviselő-testület minősített döntése
szükséges a fenti idézett Ttv. 4. § (1) b) pontja szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzat Társulás keretében, szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
feladatokat ellátó mikrotársulás megállapodásának 5. számú módosítását az alábbi
tartalommal elfogadja:
„5. számú
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
A VÉRTES TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KERETÉBEN, SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYI
MIKROTÁRSULÁSRA

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a 2007. szeptember 26-án közöttük létrejött
(módosított) társulási megállapodást (továbbiakban: Megállapodás), figyelemmel a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
rendelkezéseire módosítani kívánják.
Újbarok Község polgármestere megküldte a társulás tagjainak Újbarok Község képviselőtestületének 52/2010.(XI.17.) határozatát, amely szerint a családsegítés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres segítségnyújtási ellátás, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a
2011. január 1. napjával Társuláshoz csatlakozik. A határozat tartalmazza a képviselőtestület azon nyilatkozatát is, hogy a megállapított éves hozzájárulás összegét elfogadja.
E megállapodás hatálya 2011. január elsejétől kezdődik és határozatlan időtartamú.
1. A megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Társulás neve, székhelye:
„Elnevezése: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás).”
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2. A megállapodás 2.1. pontja (A Társulás tagjainak neve, székhelye) az alábbiakra
változik:
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
Számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. Budapest
12001008-00138460-00100003
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8087 Alcsútdoboz , József Attila u. 5.

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty M. u. 2.

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
Szár Község Önkormányzat-képviselő-testülete
Székhelye: Szár, Rákóczi F. u. 68.
Újbarok Község Önkormányzat képviselő-testülete
Székhelye: 2066 Újbarok, Fő u. 33.
3. A megállapodás 4. 1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A 2.1. pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek, Alcsútdoboz,
Csabdi, Vértesacsa, Szár, Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§-ban
meghatározottak alapján a házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed
ki:”
4. A 4.3. pont első mondata az alábbiak szerint alakul:
„A 2.1. pontban felsorolt, társult települési önkormányzatok közül Etyek, Alcsútdoboz,
Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok települések közigazgatási, ellátási területén a Szoctv.
65.§-ban meghatározottak alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi
feladatok ellátására terjed ki:”
5. A megállapodás 4.4. pontja az alábbiak szerint változik:
„ A 2.1. pontban felsorolt, valamennyi társult önkormányzat közigazgatási, ellátási
területén a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39.§ és 40.§-aiban meghatározottak
alapján történik.”
6.A megállapodás 6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a Vértes Kistérségi
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Önkormányzati Társulás keretében működik.”
Jelen 5. számú módosító megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a
képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg írták alá.
Kelt: Etyek, 2010. november…..
…………………………. ……..
Etyek Község Polgármestere

…………………………………
Vértesacsa Polgármestere

………………………………..
Szár Polgármestere

…………………………………………
Alcsútdoboz Község Polgármestere

………………………………………
Mány Község Polgármestere

………..………………………………..
Újbarok Polgármestere

A megállapodást a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el:
1)

A megállapodást Etyek Község Képviselő-testülete a …..számú
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester

2)

A megállapodást Alcsútdoboz Község Képviselő-testülete a …..számú
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester

3)

A megállapodást Mány Község Képviselő-testülete a számú ……
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester
A megállapodást Vértesacsa Község Képviselő-testülete a ……számú
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester

4)

5)

A megállapodást Szár Község Képviselő-testülete a ……………..számú
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester

6)

A megállapodást Újbarok Község Képviselő-testülete a
……………..számú határozatával elfogadta.
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...........................................…
polgármester „
Határidő: folyamatos
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Szabó Zoltán alpolgármester
Ha bevesszük Újbarkot, általában úgy szokott lenni, hogy a költségvetés nem lesz több mint eddig,
tehát nem lesz olcsóbb, tehát hiába nő a terület olcsóbbá nem válik. Erre oda kellene figyelni
amikor készül a költségvetés, hogy most már igen sokan vagyunk a társulásba és a 2, vagy 3 millió
körüli összeget, amit át kell utalnunk, azt csökkenteni kellene. Soknak tartom azt a bért, ami
annak az embernek a bére, aki itt van a településen egy vagy két délelőtt.
Jut pénz Etyeken pl. játszószobára, ha ez most közös, akkor jusson Mányra is valami. Kaptunk pl.
pingpongasztalokat, azokat használjuk is, de másra nem emlékszem.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Nem csak itt a hivatalban tartózkodik az a kollega aki a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot
végzi, hanem a terepen is dolgozik, a járja a falut. Véleményem szerint napi 4 órát biztos eltölt a
feladattal. Az összeg pedig csak 1,3 millió Ft most már, amit fizetnünk kell.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem, aki egyetért azzal, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy Újbarok a szociális és gyermekjóléti
társuláshoz csatlakozzon, kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú volt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
107/2010. (XII. 15.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
Újbarok Község – a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás keretében - a
szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó mikrotársuláshoz, 2011.
január 1. napjával történő csatlakozásához.
Ezután a képviselő-testület a Mikrotársulás megállapodásának 5. számú módosításáról
dönt:
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
108/2010. (XII. 15.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzat Társulás keretében, szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
feladatokat ellátó mikrotársulás megállapodásának 5. számú módosítását az alábbi
tartalommal elfogadja:
„5. számú
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
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A VÉRTES TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KERETÉBEN, SZOCIÁLIS
ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYI
MIKROTÁRSULÁSRA

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a 2007. szeptember 26-án közöttük létrejött
(módosított) társulási megállapodást (továbbiakban: Megállapodás), figyelemmel a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
rendelkezéseire módosítani kívánják.
Újbarok Község polgármestere megküldte a társulás tagjainak Újbarok Község képviselőtestületének 52/2010.(XI.17.) határozatát, amely szerint a családsegítés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres segítségnyújtási ellátás, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a
2011. január 1. napjával Társuláshoz csatlakozik. A határozat tartalmazza a képviselőtestület azon nyilatkozatát is, hogy a megállapított éves hozzájárulás összegét elfogadja.
E megállapodás hatálya 2011. január elsejétől kezdődik és határozatlan időtartamú.
1. A megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Társulás neve, székhelye:
„Elnevezése: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás).”
2. A megállapodás 2.1. pontja (A Társulás tagjainak neve, székhelye) az alábbiakra
változik:
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
Számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. Budapest
12001008-00138460-00100003
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8087 Alcsútdoboz , József Attila u. 5.

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty M. u. 2.

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.
Szár Község Önkormányzat-képviselő-testülete
Székhelye: Szár, Rákóczi F. u. 68.

11

Újbarok Község Önkormányzat képviselő-testülete
Székhelye: 2066 Újbarok, Fő u. 33.
3. A megállapodás 4. 1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A 2.1. pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek, Alcsútdoboz,
Csabdi, Vértesacsa, Szár, Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§-ban
meghatározottak alapján a házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed
ki:”
4. A 4.3. pont első mondata az alábbiak szerint alakul:
„A 2.1. pontban felsorolt, társult települési önkormányzatok közül Etyek, Alcsútdoboz,
Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok települések közigazgatási, ellátási területén a Szoctv.
65.§-ban meghatározottak alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi
feladatok ellátására terjed ki:”
5. A megállapodás 4.4. pontja az alábbiak szerint változik:
„ A 2.1. pontban felsorolt, valamennyi társult önkormányzat közigazgatási, ellátási
területén a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39.§ és 40.§-aiban meghatározottak
alapján történik.”
6.A megállapodás 6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a Vértes Kistérségi
Önkormányzati Társulás keretében működik.”
Jelen 5. számú módosító megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a
képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg írták alá.
Kelt: Etyek, 2010. november…..
…………………………. ……..
Etyek Község Polgármestere

…………………………………
Vértesacsa Polgármestere

………………………………..
Szár Polgármestere

…………………………………………
Alcsútdoboz Község Polgármestere

………………………………………
Mány Község Polgármestere

………..………………………………..
Újbarok Polgármestere
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A megállapodást a képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el:
1)

A megállapodást Etyek Község Képviselő-testülete a …..számú
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester

2)

A megállapodást Alcsútdoboz Község Képviselő-testülete a …..számú
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester

3)

A megállapodást Mány Község Képviselő-testülete a számú ……
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester
A megállapodást Vértesacsa Község Képviselő-testülete a ……számú
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester

4)

5)

A megállapodást Szár Község Képviselő-testülete a ……………..számú
határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester

6)

A megállapodást Újbarok Község Képviselő-testülete a
……………..számú határozatával elfogadta.
...........................................…
polgármester „
Határidő: folyamatos
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
3. Napirendi pont: Közbeszerzési bírálat elfogadása
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.
Az eszközbeszerzésre az előző ülésen egyszerűsített közbeszerzési eljárást írtunk ki,
amely szerint három, az előzetesen lefolytatott egyeztető tárgyalások során kiválasztott
céget hívtunk meg a közbeszerzési tárgyalásra.
A cégek ajánlatukat az általunk meghatározott szövegű ajánlattételi felhívásra és az
ajánlattételi dokumentáció szerint határidőben benyújtották, amelyet az előzetes elbírálás
követett. Ezt a szerződés szerint a Konzulens Kft. végezte el.
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Előterjesztésemhez csatolom a Konzulens Kft. által megküldött értékelő lapot és a bíráló
bizottsági ülés jegyzőkönyvét.
Az elbírálás során az
1. Avsys Kft. 1000 pontot, a
2. Computer Trade Kft. 953,63 pontot, és a
3. Modern Oktatási Eszközök Kft. 940,14 pontot
kapott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési bírálat eredményét elfogadni,
és a közbeszerzés nyertesének az Asys Kft.-t megjelölni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
„IKT
eszközfejlesztés a mányi általános iskolában” elnevezésű, Önkormányzatunk által
megnyert pályázat nyomán kiírt közbeszerzési pályázat nyertesének az AVSYS Kft.-t
(1158 Budapest, Sztárai M. tér 10.) nyilvánítja.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság által megállapított
eredményt a bíráló bizottsági jegyzőkönyv aláírásával elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
A képviselő-testület a fentieket megtárgyalja.
Ezután a 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
109/2010. (XII. 15.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
„IKT
eszközfejlesztés a mányi általános iskolában” elnevezésű, Önkormányzatunk által
megnyert pályázat nyomán kiírt közbeszerzési pályázat nyertesének az AVSYS Kft.-t
(1158 Budapest, Sztárai M. tér 10.) nyilvánítja.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság által megállapított
eredményt a bíráló bizottsági jegyzőkönyv aláírásával elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
4. Napirendi pont: Településőrség jövő évi megoldása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A településőreinket a Rendészeti és Igazságügyi Minisztérium pályázatán nyertük még
tavaly, ami abból állt, hogy 2 fő foglalkoztatása és az eszközök beszerzését támogatta a
Minisztérium. Ez egy utőfinanszírozási dolog, negyedévente kell leadni a bérjegyzéket és
akkor fizetik. Az elején meg le kellett adni az eszközökről a számlát és ezt kifizették. Ez a
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program most december 31-én lejár. Nagy csönd van róla semmit nem lehet tudni, hogy
mi lesz a továbbiakban. Én írtam egy levelet a Belügyminiszter úrnak, aki ezt a kérdéskört
felügyeli, kértem a tájékoztatást, hogy a következő évben is megmarad-e a településőr
program, vagy ha nem akkor terveznek-e valami mást helyette. Hivatalosan nem kaptam
rá választ, pedig már letelt a válaszadási határidő. Amikor lejárt a határidő akkor
telefonon elkezdtem érdeklődni és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a Minisztérium
kiemelt fontossággal kezeli a településeknek a közbiztonságára megtett intézkedését és
ennek érdekében lépéseket is kíván majd tenni. Magyarul semmit nem mond. A
településprogram biztos, hogy megszűnik, a kérdés az az, hogy lesz-e helyette valami más
olyan finanszírozás amiből településőröket tudunk foglalkoztatni.
A kérdés az számomra, ha a testület azt szeretné, hogy legyen továbbra is településőr,
mert ezt jónak tartja, akkor viszont az önkormányzatnak kell fizetni őket addig, amíg
nincsen rá más finanszírozás. Havi 200 E Ft a két főre.
Kérdés, hogy ez megéri-e nekünk, mert kétszer ennyiből már biztos, hogy lehet
felszereltetni kamerákat a falunak?
Ugyanakkor meg egyértelműen látszik a statisztikánkból, hogy javult a közbiztonság a
településen az elmúlt időszakban.
Varga Mihály Balázs képviselő
A településőröket, véleményem szerint más dologra is lehet használni, ezért érdemes
átgondolni ezt a kérdést.
Bálint Istvánné képviselő
Átmenetileg közhasznú munkásokkal nem lehet megoldani?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Éppen az a másik probléma, hogy az összes közcélú munkásunknak a munkaszerződését
is december 31-el le kellett, hogy zárjuk, tehát január 1-től nincs közcélú munkásunk sem.
Tehát nincs, aki lapátolja a havat, nincs, aki összegyűjtse a szemetet.
Megvan az új rend, az ki van találva, de hogy hogyan, az még nincs. Tehát azt tudjuk,
hogy a Ket. alapján legalább 1,5-2 hónapot jelent az ügyintézés. Meg kell szüntetni
gyorsított eljárásban a RÁT-ot, ennek kézbesítése után 10 nappal emelkedik jogerőre,
ezután következik a bérpótló juttatás kérelmeinek a kiküldése 5 munkanapos határidővel,
ezután az ügyfél be kell szerezze a szükséges igazolásokat, többek között a Munkaügyi
Kirendeltségtől kell, hogy papírt hozzon, ahonnan először csak időpontot fog kapni, hogy
mikor menjen vissza, majd ezeket a papírokat be kell adja az önkormányzatnál. Az
önkormányzat is be kell szerezze az igazolásokat, ez minimum 10 napos ügyintézést
jelent, majd meg kell hozni a határozatot. A határozathozatalra van 22 munkanap. Ha ezt
nem várjuk ki, hanem 3 napon belül megcsináljuk, akkor is telik az idő, majd a kézbesítés
következik, ettől 10 munkanap a jogerőre emelkedés. Amikor jogerőre emelkedett ez a
határozatunk, akkor lehet az egyszerűsített pályázatot benyújtani, amelynek az elbírálása
is legalább 5 munkanap.
Ha mindez megvan, akkor egy együttműködési szerződést kell kötni a Munkaügyi
Központtal, az odautazik meg visszautazik, majd amikor megérkezik az aláírt
együttműködési szerződés, majd akkor el lehet küldeni a dolgozót orvosi vizsgálatra, és a
megfelelő eredmény leadása után lehet megkötni a munkaszerződést.
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Egyelőre még nincsenek meg azok a nyomtatványok, amik alapján ezt meg kell csinálni.
Tudjuk, hogy kell, de hogy mikor lesz formanyomtatvány azt nem tudjuk. Nincsenek meg
a részletek még.
Valamikor január közepén lesz ebből valami, tehát február végéig-közepéig nincs is
munkás.
dr. Majoros Ildikó jegyző
Itt akkor lehet baj ezzel a módosítással, ha olyan emberről van szó, aki már egyszer
kikerült a munkaügyi ellátásból, mert, ha nem dolgozták le azt a bizonyos 4,5 hónapjukat
akkor vissza se kerülnek oda, tehát ha december 31-ig nincs meg neki, csak 3 hónapja,
vagy 2 hónapja, akkor addig az időig, amíg nem tudjuk újra foglalkoztatni őket, nem lesz
semmiféle ellátásuk sem.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A problémát ott látom, hogy hamarabb szüntették meg a régi rendszert, mint az újat
megalkották.
Szabó Zoltán alpolgármester
Javaslom, hogy a településőrök foglalkoztatását két hónappal hosszabbítsuk meg, de
ezalatt működjenek közre a település-fenntartással kapcsolatos munkákban is.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Javaslom, hogy a településőrök foglalkoztatását Szabó alpolgármester által javasolt módon
2011. február 28-ig hosszabbítsuk meg a saját költségvetésünk terhére.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú volt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
110/2010. (XII. 15.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
2011. évi költségvetésének terhére a településőrök foglalkoztatását 2011. február 28-ig
meghosszabbítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. Napirendi pont: A Magyar Piacszövetséghez történő csatlakozás megtárgyalása

Bokodi Sándor képviselő
2010. december 11-én megalakítottuk Karcagon a Magyar Piac Szövetséget. A Magyar Piac
Szövetség szervesen kapcsolódik a nyári rendezvényhez. Az a célja, hogy a helyben
termelt egészséges élelmiszerek egy bizonyos körzeten belül fogyasztódjanak el. Ez nem
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zárja ki, hogy országos értékesítés is legyen. Azért alakultunk szövetséggé, hogy bármi jó
dolog eljusson ide-oda, amoda. Várják az önkormányzatok tagsági kérelmét és itt Mányra
kiemelten gondolnak, mert itt volt a rendszer legelőször bemutatva. Majd aztán ez úgy
nézne ki, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium mellett a Fellegi -féle Minisztérium, sőt
még két másik minisztérium is beugrana ebbe a programalkotásba, anyagi témába. Azt
mondtuk mi, hogy az a cél, hogy a magyar agyat indítsák el ebbe a témába, hogy a kertben
meg lehet termelni bármit és lehet még felesleg is, amiből pénzelni is lehet. Ne legyen bűn
az, hogy egy falusi portán valaki két hízót felnevel.
Szeretném, ha a Mányi Önkormányzat az elsők között lenne, aki ebbe a szövetségbe belép.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a szövetség felé a lépéseket megtehessem.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú volt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
111/2010. (XII. 15.) ÖH számú Határozat
Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását ahhoz, hogy a Magyar
Piac Szövetség tagja lesz.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: soron kívül
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont: Bejelentések

Bálint Istvánné Szociális Bizottság elnöke
A Szociális Bizottság az elmúlt ülésén 16 kérelmet tárgyalt meg, ebből 4 db átmeneti
segélyre vonatkozott, 10 db tüzelőre és 2 kérelmet elutasítottunk. A többiek megkapták a
támogatást, valamint volt olyan, hogy lakásfenntartási támogatás, 5 esetben tudomásul
vettük, és jóváhagytuk a kérelmeket, mert megfeleltek az előírt jogszabályoknak. Közel
30.000,-Ft-ot fizettünk ki az átmeneti segélyekre.
Bokodi Sándor képviselő
Javasolnám, hogy vegyünk községi szinten egy ág darálót. Olyan 700-800 eFt-os gépre
gondolok. A kitermelt vékonyabb fát ledarálni és megszárítani. Nagyon jó kalóriája van,
ezt is ki lehetne osztani tüzelősegélyként. Több tíz tonnát meg lehetne csinálni ilyen
melléktermékekből.
Szabó Zoltán alpolgármester
Kaptam az APEH-tól egy levelet, miszerint az általam felajánlott 1 %-ot nem tudták
eljuttatni a megjelölt területre, mivel az a terület nem rendelkezik ezzel a joggal. Ehhez az
APEH nem tud felvilágosítást adni arról, hogy miért nem felel meg ez a szervezet.
Szeretném megkérdezni, hogy az iskola alapítványa miért nem felel meg az 1 %-os
felajánlásnak.
Engem felháborít az, hogy az iskola alapítványa miért nincs olyan állapotban, hogy ezt a
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felajánlást fogadni tudja.
Varga Mihály Balázs képviselő
November 3-áig vissza kellett volna visszaigazolniuk, hogy a tavalyi évben mire költötték
el azt a pénzt. Az lehet, hogy ez nem történt meg, és ezért nem tudta az APEH továbbítani
ezt a felajánlott összeget. Az is lehet kizáró ok, hogy visszaigazolta, de az előző évieket
nem.
Volt egy olyan kezdeményezésem, hogy a civil szervezeteknek, egyesületeknek tartsunk
egy összejövetelt, és ott ebben a témában tájékoztatást tartanánk. Nekem van is ismerősöm
akit fel lehetne kérni a tájékoztatásra. Szerintem ezt meg kellene beszélnünk, hogy minden
szervezetnek legyen egy olyan jogi formája, hogy akár az adófelajánlásokat tudja fogadni
stb.
Több bejelentés, hozzászólás nem volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, meghívottak részvételét,
majd a nyilvános testületi ülést 17.00 órakor bezárja azzal, hogy a továbbiakban a
Képviselő-testület Közmeghallgatást tart.
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