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J E G Y Z Ő KÖ N Y V
Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 16-án, 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
Csizmadia Zsolt
Szabó Zoltán
Dr. Török Péter
Varga Mihály Balázs

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol: Bokodi Sándor

képviselő

Tanácskozási joggal:
Nágl Jánosné
Hopka Rita
Meghívott: Fuchs János
Lévai Tibor

gazdálkodási főelőadó, a Jegyző
megbízásából, a jegyző helyett
pénzügyi tanácsadó
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

A Képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek száma: 2 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az érdeklődőket, 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 sürgősségi előterjesztést felvenni napirendként, mely a Képviselő-testület
tagjainak kiosztásra került, amely a Segítő Kéz társulási megállapodás módosítása a Fejér
Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevétel alapján.
A napirendi pontokhoz van-e valakinek kérése, javaslata?
Fuchs János Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Hársfadombi Általános Iskola Pedagógiai
Programjának tárgyalását mellőzze, mivel a Német Kisebbségi Önkormányzat időhiány
miatt nem tudta egyetértési jogát érvényesíteni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Utána érdeklődtem, nem történik baj, ha ezen a Képviselő-testületi ülésen nem tudjuk
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elfogadni a pedagógiai programot. Hiszen nem is tudnánk elfogadni, mivel nincs mellette
a Német Kisebbségi Önkormányzat véleményezése, ezért kérem a napirendről levenni.
Lévai Tibor Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Köztudott a Képviselő-testület előtt, hogy Farkas Ibolya mányi lakos háza leégett. Azóta
sem sikerült még lakhatóvá tennie, ezért kérte, hogy a képviselő-testületi ülésen én
képviseljem és kérjem, hogy valamilyen szinten támogassa az önkormányzat, vagy
valahogyan segítsünk rajta.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Köszönöm Lévai úrnak segítő szándékát. Farkas Ibolyának a Szociális Bizottsághoz
benyújtott ebben az ügyben kérelmet, melyet az elutasított, ezért Farkas Ibolya a döntés
ellen fellebbezéssel élt. Ez a fellebbezés a nyilvános ülést követő Képviselő-testületi zárt
ülés témája lesz. Ott fogunk ezzel foglalkozni.
Lévai Tibor Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Azt szeretném kérdezni, hogy mint CKÖ segélyezhetjük-e a kérelmezőt, hogy valahogyan
segítsünk rajta?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Nem. A Kisebbségi Önkormányzat segélyt nem oszthat, csak tanulmányi ösztöndíjakat
alapíthat, illetve kulturális és hagyományőrző tevékenységekre irányuló projekteket
támogathat.
Ha nincs több hozzászólás a napirendi pontokhoz, akkor kérem, hogy a két módosítással,
miszerint a sürgősségi indítványt felvesszük és a pedagógiai program módosítását
kivesszük, fogadjuk el a napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással
szavazzon.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal elfogadja a napirendi pontokat, melyek az alábbiak:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
Segítő Kéz társulási megállapodás módosítása
A Sport utca lakóinak kérése
Jóna Dávid Mány, Rákóczi u. 109. szám alatti lakos utcanév javaslata,
rendeletalkotási javaslatok
5. A kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyása
6. Csatlakozás a Budavidék Zöld út Szövetséghez
7. A Magyar Piac Szövetkezethez csatlakozás
8. A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal szóbeli törvényességi észrevétele
9. Az EWS-128 frsz.-ú gépjármű eladása
10. A Mány,Petőfi u. 36. szám alatti ingatlan eladása
11. Mány, Zrínyi u. 25/2 sz. lakás bérletére érkezett pályázat elbírálása
12. A Saubermacher-Bicske Kft. árajánlata a településen keletkező kommunális
hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 2011. évre
13. Döntés a FEJÉRVÍZ Zrt víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj javaslatáról
14. A FEJÉRVÍZ Zrt által bér üzemeltetett víziközművek 2011. évi beruházási javaslata
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15. Döntés a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft 2011. évi ivóvíz
értékesítéséről
16. Az „Első lépés” 2007 Kft. szakértői jelentése Mány Község Önkormányzata
tulajdonában lévő ingatlanok felfektetéséről
17. A 2011. évi költségvetés megtárgyalása
18. Bejelentések
Az egyik vendég távozik az ülésről.
1. Napirendi pont: Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei év mozgalmasan kezdődött. Nagyon sok egyeztetésen és találkozáson
vagyok túl, melyek javarészt a település költségvetésének elkészítése, másrészt a
működésének biztosítása és harmadrészt a jövőkép kialakításával voltak összefüggésben.
Ezek fényében a hónap elején kétszer is jártam Fehérváron, ahol sikerült Balogh
Ibolyával a Kormányhivatal közigazgatási vezetőjével beszélnem és személyesen is
megtámogatni a levélben már megküldött kérésünket a törvénymódosítási kérelmünkkel
kapcsolatosan. A hónap során többször is találkoztam Tessely Zoltánnal is. Hol, mint
országgyűlési képviselőt kerestem, hol mint kistérségi elnököt, és kértem a segítségét,
közreműködését különböző ügyekben. Ezzel kapcsolatban jelentem a képviselőtestületnek, hogy kezdeményezésünket a könyvelés társulásban való ellátása ügyében a
megyei kormányhivatal törvénymódosítási kérelemként továbbította a kormány felé,
ahonnan már visszajelzés is érkezett. Reméljük, hogy a 2010. évi beszámoló beadása nem
fog akadályba ütközni.
A hónap elején aláírtam a szerződést az Avsys Kft.-vel, és a héten már szerelik is a
leszállított számítástechnikai eszközöket az iskolánkban. Hétfőn várható az átadás-átvételi
eljárás. Ezzel a térségünkben a mi iskolánkban lesz legelőször az oktatás színvonalának
ilyen mértékű emelésére. Ez a több, mint 10 millió forintos 100%-os támogatású pályázati
pénzből megvalósuló fejlesztés többek között lehetővé teszi a nyelvi oktatás javítását, a
természetismereti tárgyak esetében a kísérletek bemutatását is.
A hónap során két alkalommal is szerepelt Mány a Kossuth rádió Vasárnapi újság
című műsorában annak kapcsán, hogy Dr. Antall József miniszterelnöknek emléket állító - falunk főterén lévő -- szobor gránit talapzata szétfagyott, és a kerítés is felújításra
szorul. Az első műsor elhangzása után a helyreállítás költségeire jelentős anyagi segítséget
kaptunk a Magyarságért Alapítványtól, de a teljes felújításra gyűjtést hirdetünk. Ehhez
Mány Község Önkormányzata egy külön alszámlát nyitott, ahol tisztelettel és köszönettel
várjuk adományokat. Kérem is a képviselőket, hogy ismeretségi körükben terjesszék
ennek lehetőségét, hiszen sokan vannak az országban, akik tisztelői néhai
miniszterelnökünknek. A témával részletesen foglalkozott a Fejér Megyei Hírlap és a
Helyi Téma c. újság is. Ezen aktualitástól függetlenül a Fejér Megyei Hírlap január 31-i
száma egész oldalon foglalkozott településünkkel.
Január közepén – mint élenjáróját a helyi termelők meghívását a közétkeztetésbe –
meghívtak egy zárt fórumra, melyet a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Védegylet
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közösen szervezett. Ezen arról beszélgettünk közétkeztetéssel foglalkozó szakemberek és
hivatalok képviselőivel, hogy milyen további szabályzókat kell megváltoztatni ahhoz,
hogy sikeresebb legyen a program.
Ugyanezen a héten Varga Mihály képviselő úrral közösen tartottunk egy
megbeszélést a helyi civil szervezetek vezetőivel, hogy az idei terveiket össze tudják
hangolni. Kerestük annak a módját, hogy ne csak saját rendezvényeik, hanem közös
megmutatkozások is legyenek.
A Zsámért is megtartotta idei első ülését, ahol az éves beszámoló elfogadásán és a
munkaterven kívül a fő téma a közös vízellátási rendszer kialakításának lehetősége volt.
Ezzel az év folyamán folyamatosan foglalkozni fogunk. Mivel a társulásnak két ogy képv.
Tagja is van, reménykedünk, hogy sikerül erős lobbitevékenységet végezni, mert nagyon
nagy érdekeket sért az ötletünk…
Többször is találkoztam a Saubermacher képviselőivel az idei árképzés és
szolgáltatás ügyében. Ennek eredménye a 6,8 helyett elért 4,9%-os emelés. Ez külön
napirendi pont is. Részt vettem még Etyeken a Segítő Kéz felújított központjának
átadásán, a Leader egyesület elnökségi ülésén és egy regionális fórumon, ahol a Leader
akciócsoportok jövőjével foglalkoztunk. A Zsámért ülésen derült ki, hogy alakul a
Budavidék Zöldút Szövetség, melynek célkitűzései egybeesnek Mány jövőfejlesztésével,
ezért ott is részt vettem, ez is külön napirendi pont mai ülésünkön.
Zajlik a báli szezon, több szervezet már megszervezte idei bálját, sajnos nem
mindegyiken tudtam részt venni sűrű programjaim mellett. Azonban nagy örömmel tölt
el, hogy a nehéz gazdasági helyzetben még mindig vannak vállalkozó személyek, akik
önkéntes munkájukkal közösségi programokat szerveznek és hogy ehhez vendégsereget is
tudnak szerezni.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Szabó Zoltán alpolgármester
Egy kérdésem lenne a Leader programmal kapcsolatban. Hogy áll az, illetve, hogy nem
működik? Mányon nem ad be oda senki pályázatot. Lehet beadni, vagy nem lehet, mi a fő
irány. Annak idején ebből nyertünk pénzt olyan 6-7 millió Ft-ot. Mostanában nem hallok
róla semmit.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Leader program megrekedt. Utoljára Leader kiírás az 2009-ben volt a Bajnai kormány
idején, és annak az elbírálási folyamata nagyon lassan halad. Közben a Leader
szervezetekre rátestálták az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program hármastengelyét,
tehát a vidékfejlesztéssel foglalkozó pályázat elemeinek az elbírálásával foglalkozó
részvételt is. Ami elméletileg logikus lépés, hiszen a vidékfejlesztésben a helyi Leader
csoportnak van rálátása, vidékfejlesztési stratégiája, stb. Ez a pályázati forrás is elakadt. Mi
pl. ezen indultunk a játszótér pályázatunkkal, amit 2009. december 6-án adtunk be, és
májusra elbírálást nyert helyi szinten. Szeptemberre megszületett a döntés arról, hogy
elfogadható és elfogadott, tehát nyert a pályázat, és azóta aláírásra vár. Ennek minden
bizonnyal az az oka, hogy az ország költségvetésében nincsen pénz arra, hogy ezeket a
pályázati pénzeket kiosszák. A legutóbbi hír az, hogy az idei tavaszi kiírási időszakot
június, júliusra teszik át.
Állami szinten folyik a Leader szervezeteknek az átvilágítása és átszervezése. A
híradásokból lehetett hallani sok Leader szervezetnek az ügyes-bajos intézkedéseiről és jó
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nagy zűrzavar keletkezett. 96 Leader akciócsoport van az országban, és úgy tűnik, hogy
ezek közül nem éri el a 20-at azoknak a száma, ahol súlyos szabálytalanság történt.
Visszatérve a kérdésre, a pályázati kiírások júnisban várhatók, az elnyert pénzek pedig
arra várnak, hogy a kormány kasszájában pénz legyen.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal tudomásul vette a beszámolót.
2.Napirendi pont: Segítő Kéz társulási megállapodás módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az előterjesztés tárgyában megjelölt megállapodásra vonatkozóan a Fejér Megyei
Kormányhivataltól 2011. február 15-én törvényességi észrevétel érkezett, mely szerint:
a)
a megállapodás nem tartalmazza azt, hogy mely Képviselő-testület gyakorolja az
irányítási jogköröket;
b) egy elírás folytán (Mány helyett Csabdi szerepelt az 5. számú megállapodásban) az
egységes szerkezetbe foglalt megállapodás és az 5. sz. megállapodás-módosítás nincs
összhangban egymással.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot fogadja el. A
határozathozatalhoz minősített többség szükséges.
Határozati javaslat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi 6. számú megállapodásmódosítást az alábbi tartalommal jóváhagyja:
6. 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
társulási megállapodást (továbbiakban: Megállapodás), figyelemmel a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§
(4) bekezdésére, illetve „az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009.(XII.19.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.)10.§ (5) bekezdésének c) pontjára, illetve (7)
bekezdésére módosítani kívánják.
1. A megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.1. Elnevezése: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás).
1.2.Székhelye: Etyek, Körpince köz 4.
1.3. Ttv 8.§ (1) bekezdés alapján a közös feladat- és hatáskört Etyek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete gyakorolja.
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1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
1.5. Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az Ámr. 10.§ (5)
bekezdés c) pontja szerinti irányítási jogokat:
- Alapító és megszüntető okirat kiadása, módosítása, szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása;
A Segítő Kéz Intézmény intézményvezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogokat a
megállapodás 6.2. és 6.3. pontja szerint, illetve az egyéb munkáltatói jogokat Etyek község
polgármestere gyakorolja, beleértve egyedi utasítás adását feladat elvégzésére, illetve
mulasztás pótlására.
- A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi és teljesítményellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre
látja el.
- Az intézményvezető minden év május 31-ig „a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásai szerint beszámol
Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Társulásban ellátott gyermekjóléti
feladatokról. A beszámolót a társulási tagok részére az elfogadást követő 15 napon belül
meg kell küldeni.
2. A megállapodás 4.1 pontjának első mondata az alábbiakra módosul:
„A 2.1. pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek, Alcsútdoboz,
Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§-ban
meghatározottak alapján a házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed
ki:”
Jelen 6. számú megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel
megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá.
A megállapodás valamennyi polgármester aláírását követően lép hatályba.
Etyek, 2011.február „…”
A 6. számú megállapodást a Képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el:
1) A megállapodást Etyek Község Képviselő-testülete a ………….számú határozatával
elfogadja.
...........................................
polgármester
2)
A megállapodást Alcsútdoboz Község Képviselő-testülete a ………..számú
határozatával elfogadja.
...........................................
polgármester
3)
A megállapodást Mány Község Képviselő-testülete a számú ………. határozatával
elfogadja.
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...........................................
polgármester
4)
A megállapodást Vértesacsa Község Képviselő-testülete a ………..számú
határozatával elfogadja.
...........................................
polgármester
5)
A megállapodást
határozatával elfogadja.

Szár

Község

Képviselő-testülete

a

……………..számú

...........................................
polgármester
6)
A megállapodást Újbarok Község Képviselő-testülete a ……………..számú
határozatával elfogadja.
...........................................
polgármester „
2. Felkéri a
a) a polgármestert a 6. számú megállapodás-módosítás, továbbá
b) az (előterjesztés mellékletét képező) egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
aláírására.
Határidő: 2011. február 20.
Felelős: Polgármester
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalja.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2011. (II. 16.) ÖH számú határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi 6. számú megállapodásmódosítást az alábbi tartalommal jóváhagyja:
6. 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
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létrejött társulási megállapodást (továbbiakban: Megállapodás), figyelemmel a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§
(4) bekezdésére, illetve „az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009.(XII.19.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.)10.§ (5) bekezdésének c) pontjára, illetve (7)
bekezdésére módosítani kívánják.
1. A megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1.1. Elnevezése: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek
Szociális
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményi
Társulás
(továbbiakban: Társulás).
1.2.Székhelye: Etyek, Körpince köz 4.
1.3. Ttv 8.§ (1) bekezdés alapján a közös feladat- és hatáskört Etyek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
1.5. Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az Ámr. 10.§ (5)
bekezdés c) pontja szerinti irányítási jogokat:
- Alapító és megszüntető okirat kiadása, módosítása, szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása;
A Segítő Kéz Intézmény intézményvezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogokat a
megállapodás 6.2. és 6.3. pontja szerint, illetve az egyéb munkáltatói jogokat Etyek
község polgármestere gyakorolja, beleértve egyedi utasítás adását feladat elvégzésére,
illetve mulasztás pótlására.
- A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi és teljesítményellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás belső
ellenőre látja el.
- Az intézményvezető minden év május 31-ig „a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásai szerint
beszámol Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Társulásban ellátott
gyermekjóléti feladatokról. A beszámolót a társulási tagok részére az elfogadást követő
15 napon belül meg kell küldeni.
2. A megállapodás 4.1 pontjának első mondata az alábbiakra módosul:
„A 2.1. pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek, Alcsútdoboz,
Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§ban meghatározottak alapján a házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására
terjed ki:”
Jelen 6. számú megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a
Képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá.
A megállapodás valamennyi polgármester aláírását követően lép hatályba.
Etyek, 2011.február „…”
A 6. számú megállapodást a Képviselő-testületek az alábbi határozataikkal fogadták el:
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1) A megállapodást Etyek Község Képviselő-testülete a ………….számú határozatával
elfogadja.
...........................................
polgármester
2)
A megállapodást Alcsútdoboz Község Képviselő-testülete a ………..számú
határozatával elfogadja.
...........................................
polgármester
3)
A megállapodást
határozatával elfogadja.

Mány

Község

Képviselő-testülete

a

számú

……….

...........................................
polgármester
4)
A megállapodást Vértesacsa Község Képviselő-testülete a ………..számú
határozatával elfogadja.
...........................................
polgármester
5)
A megállapodást Szár Község Képviselő-testülete a ……………..számú
határozatával elfogadja.
...........................................
polgármester
6)
A megállapodást Újbarok Község Képviselő-testülete a ……………..számú
határozatával elfogadja.
...........................................
polgármester „
2. Felkéri a
a) a polgármestert a 6. számú megállapodás-módosítás, továbbá
b) az (előterjesztés mellékletét képező) egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
aláírására.

Határidő: 2011. február 20.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
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3. Napirendi pont: A Sport utca lakóinak kérése
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Sport utca két lakója azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a
Sport utca kövezése befejezésének költségeit a 2011. évi költségvetésbe tervezze be.
Kérésüket azzal indokolták, hogy a Sport utca nem aszfaltos részén csapadékos időben
csak gumicsizmában tudnak közlekedni a sár miatt. Hosszú ideje saját pénzükből
próbálják murvával kitölteni a kátyúkat, de ez csak csak ideiglenes megoldás. Súlyosítja a
helyzetet, hogy közvilágítás sincs ezen a részen.
Összesen 180 m útról lenne szó, amelynek makadámútként történő kialakítása 315.000,- Ftba kerülne.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet megtárgyalni és abban
dönteni szíveskedjék.
1. Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sport utca
lakott, de nem aszfaltos részét 2011-ben lekövezi, amelynek költségét a 2011. évi
költségvetésbe beépíti.
2. Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sport utca
lakott, de nem aszfaltos részét 2011-ben – anyagi eszközök hiánya miatt – nem tudja
lekövezni.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság Elnöke
Megnéztük a költségvetésben: nem áll az önkormányzat rendelkezésére a szükséges
315.000,-Ft összeg. Mindenképpen valamilyen formában próbálunk segíteni, ezért a
bizottság úgy döntött, hogy azt a javaslatot teszi a Képviselő-testületnek, hogy a kő
odaszállításának a költségét vállalja az önkormányzat. Ezzel egyidejűleg pedig a
párhuzamos Szél utca hasonló problémái miatt, ott is vállalja a kő odaszállítását, a
szétterítést pedig a lakók vállalják.
Varga Mihály Balázs képviselő
Én beszéltem az ott lakókkal többször is erről a dologról. Ők a legrosszabb esetben
szeretnék kérni azt, hogy a 315 eFt-os költséget az önkormányzat felvállalja. Van egy
konstruktív javaslatuk is, hogy ennek egy részét vállalják. Szerintem fel kell velük venni a
kapcsolatot és tájékoztatni, hogy milyen lehetőségek vannak, de nem biztos, hogy a
kövezés ebben az esetben megoldást jelentene. Valószínűnek tartom, hogy ők belemennek
egy más megoldásba is.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha mi álljuk a munkagép költségeit, akkor nekünk ÁFA-s munkagép költséget kell állunk,
és ők pedig kétszer ennyiért veszik hozzá a követ. Ha mi vesszük a követ, akkor mi
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féláron vesszük a bányából a követ. Arról lehet beszélgetni, hogy mi fizetjük a fuvarost,
vagy ők fizetik a fuvarost hozzá, de a többivel mind a két fél rosszul jár.
Varga Mihály Balázs képviselő
Azért vetettem ezt föl, mert a kérelmezők levelében 315.000,-Ft szerepel anyagár és
munkadíj együtt. Nem mellékelték az árajánlatot, és nem tudjuk eldönteni azt, hogy
milyen arányban oszlik meg a dolog. Mert lehetne azt csinálni, hogy az önkormányzat
felvállalja az anyagköltségét és a munkadíjat vállalják a lakók.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A költségvetésben arra most nincs pénz, hogy az utcákat makadámútra át lehessen
alakítani. Mindenképpen szeretnénk segíteni, ezért döntött, úgy a bizottság, hogy a követ
azt állja az önkormányzat és az elterítését a lakóknak kell megoldani.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
3/2011. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a Sport utca nem aszfaltos részének lekövezéséhez az
anyagköltséggel járuljon hozzá az önkormányzat, melynek költségét a 2011. évi
költségvetéséből fedezi.
Szabó Zoltán alpolgármester
Most 180 m útfelújítási kérelem került a Képviselő-testület elé. Ebből a vonalból legalább
5-6 van, ami mögött nem 180 m van, hanem sokkal több. Ha most itt makadám utat
csinálunk 315 eFt-ért, holnapután mindenki ide fog jönni, hogy nekem is ugyanez a
helyzet és ha ott adott az önkormányzat akkor nekem is adjon. Sódert tudunk adni a többi
helyre is, tehát ezt szerintem menet közben tudjuk így kezelni. Viszont azzal meg végképp
nem értek egyet, hogy a lakó kér 315 eFt-os ajánlatot, és az önkormányzat azzal kösse meg
a szerződést. Hogyha az önkormányzat bármilyen utat, vagy bármilyen kivitelezést
szeretne akkor mi kérjük az árajánlatot és mi kötjük meg a szerződést azzal, aki a
legkedvezőbb.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az eredeti határozati javaslat két verzióból áll.
Az egyik az úgy volt, hogy lekövezzük és a 2011. évi költségvetésbe az összeget beépítjük.
A másik úgy szólt, hogy nem. Tehát egy igen és egy nem van.
A Pénzügyi Bizottság javaslata egy harmadik verzió, ami azt mondja, hogy Mány Község
Önkormányzata úgy határoz, hogy a Sport utca nem aszfaltos részének lekövezéséhez az
anyagköltséggel hozzájárul, melynek költségét a 2011. évi költségvetéséből fedezi.
Aki a Pénzügyi Bizottság módosító véleményével módosított határozati javaslattal
egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy egyhangú.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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4/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sport utca nem
aszfaltos részének lekövezéséhez az anyagköltséggel hozzájárul, melynek költségét a
2011. évi költségvetéséből fedezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
4. Napirendi pont: Jóna Dávid Mány, Rákóczi u. 109. szám alatti lakos utcanév javaslata,
rendeletalkotási javaslatok
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Jóna Dávid Mány, Rákóczi u. 109. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy
településünkön egy, ma még névtelen utcát, amely Zsámbék felől érkezve balra az első
utca, - Herczegh Ferenc polgári íróról nevezzük el.
Az utcában házak még nincsenek, csak a kérelmező házának személyi bejárata nyílik
innen.
A Kérelmező beadványához mellékelte Herczegh Ferenc munkásságának bemutatását.
Az alábbi jogszabályok szerint településrész nevek, közterület nevek megállapításához, a
házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről az
Önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia:
1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
„16. § (1) A Képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot.”
2. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1991. évi XX. törvény
„39. § (1) A települési önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik:
a) az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban lévő földnek a települési
önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvétele;
b)
(2) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik a települési megyei, fővárosi
térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint a jogszabályban meghatározott körben a
földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.”
3. Az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet
„40. § (6) A telek helyrajzi számát, illetőleg az épület házszámát a közterületről, illetőleg a
magánútról jól látható módon fel kell tüntetni az erről szóló helyi önkormányzati rendelet
szerint.
(7) A telektömbök sarkain utcanévtáblákat kell elhelyezni.”
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Rendelet hiányában nincsenek olyan szabályok, amelyek alapján utcanevet lehetne adni,
illetve változtatni.
A fenti szabályozási igényt igazolja az is, hogy hosszú ideje problémát jelentenek
Mányon az elszámozott házszámú utcák. E helyzet rendezése érdekében is szükség lenne
a rendelet megalkotására.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot megtárgyalni és abban dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rendeletet kíván
alkotni a településrész nevek, közterület nevek megállapításához, a házszámozás,
valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről.
Ennek érdekében felkéri a Polgármestert a rendeletalkotás előkészítéséről.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Dr. Török Péter képviselő
Véleményem szerint a rendeletalkotással valóban kellene foglalkozni, mivel már több
alkalommal felvetődött a Mátyástelepi utcák elnevezési kérelme, és utcanév változtatási
kérelmek is voltak. Szerintem egy ez nagyon szép ötlet. Herczegh Ferenc is nagyon nagy
író, de az is jó lenne, ha a tiszteletbeli polgárainkról neveznék el utcákat. Ötleteink
lennének. Szerintem alkossunk rendeletet, és utána térjünk erre vissza.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Aki egyetért azzal, hogy rendeletet alkossunk, kérem 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:
5/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy rendeletet kíván
alkotni a településrész nevek, közterület nevek megállapításához, a házszámozás,
valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről.
Ennek érdekében felkéri a Polgármestert a rendeletalkotás előkészítéséről.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
5. Napirendi pont: A kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény szerint a
települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között létrejött megállapodás
alapján a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve az
önkormányzati hivatal.
„66. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás
alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési
szervként működő megyei önkormányzati hivatal, (fő)polgármesteri hivatal, körjegyzőség, illetőleg a
közös Képviselő-testület hivatala (a továbbiakban együtt: önkormányzati hivatal). E feladatokat az
önkormányzati hivatal - az adott helyi önkormányzat és az érintett helyi kisebbségi önkormányzatok
megállapodása alapján - több település helyi kisebbségi önkormányzata számára is elláthatja. A
megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása végrehajtásának
rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is.”
A települési önkormányzat, a hivatal és a kisebbségi önkormányzat közötti,
gazdálkodással összefüggő feladatok megosztását, a települési önkormányzat által
nyújtott működési segítséget a közöttük létrejött Együttműködési megállapodás rögzíti.
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól1993. évi LXXVII. törvény szerint:
„27. § (1) A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja - a helyi
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - a települési kisebbségi
önkormányzat testületi működésének feltételeit. A végrehajtásról a polgármesteri hivatal
gondoskodik.
(2) A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön értendő
különösen:
a) a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása,
b) a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek
viselése.”
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (5)
bekezdése szerint:
„(5) A helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 66. §-a alapján megkötött
megállapodásban rögzített kérdésekről nem kell rendelkezni az önkormányzati hivatal
szabályzataiban.”
A fentiek szerint tehát azokban a kérdésekben, amelyekben az önkormányzatok
együttműködési megállapodásukban megállapodnak, nem kell sem a települési
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában, sem más belső szabályzatban
rendelkezni.
A megállapodás létrehozása azért is célszerű, mert az segítséget nyújt a két fél közötti
kapcsolatban a feleket megillető jogok és kötelezettségeket megismeréséhez,
betartásához.
Településünk kisebbségeivel az elmúlt évben már kötöttünk együttműködési
megállapodást, de azt a folytonos jogszabályváltozások miatt évente felül kell vizsgálni.
Most ez a felülvizsgálat történt meg, a szüksége módosításokat hajtottuk végre a korábbi
megállapodáson.
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot megtárgyalni és abban dönteni szíveskedjék.
1. Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez
csatolt, a Mány Német Kisebbségi Önkormányzatával kötendő Együttműködési
megállapodást elfogadja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési
megállapodás aláírására.
2. Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez
csatolt, a Mány Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötendő Együttműködési
megállapodást elfogadja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
- Az Együttműködési Megállapodások mellékelve a jegyzőkönyvhöz.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az Együttműködési Megállapodásokat tárgyalták a kisebbségi önkormányzatok, és
elfogadták. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság és elfogadásra javasolja.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Bizottság a Mány Német Kisebbségi Önkormányzatával kötendő Együttműködési
Megállapodás előterjesztést megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
4/2011. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság a Mány Német Kisebbségi Önkormányzatával kötendő
Együttműködési Megállapodást elfogadásra javasolja.
A Mány Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötendő Együttműködési Megállapodás
előterjesztését tárgyalta a bizottság.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
5/2011. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság a Mány Német Kisebbségi Önkormányzatával kötendő
Együttműködési Megállapodást elfogadásra javasolja.
Ha nincs kérdés, akkor kérem, szavazzon a testület, hogy elfogadja-e a kisebbségi
önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat?
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:
Mány Német Kisebbségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás:
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6/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez
csatolt, a Mány Német Kisebbségi Önkormányzatával kötendő Együttműködési
megállapodást elfogadja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mány Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás:
7/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez
csatolt, a Mány Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötendő Együttműködési
megállapodást elfogadja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
6. Napirendi pont: Csatlakozás a Budavidék Zöldút Szövetséghez
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az elmúlt héten alakuló ülést tartott a Budavidék Zöldút Szövetség, amelyről az alakuló
ülés napján, véletlenül szereztem tudomást.
Mivel a Szövetség céljai egybevágnak Önkormányzatunk azon elképzelésével, hogy
területünkön egészséges mozgási lehetőséggel egybekötött gasztronómiai és kulturális
turisztikai lehetőségeket alakítsunk ki, amelynek keretében - kihasználva a Főváros
közelségét - hosszabb, rövidebb kerékpártúrákra invitálnánk a budapesti és környékbeli
lakosokat.
Mivel az alakuló ülésről az alakulás napján szereztem tudomást, nem tudtam a Tisztelt
Képviselő-testület véleményét kérni a csatlakozással kapcsolatban. Korábbi
beszélgetéseink során azonban ugyanezeket terveztük, és tartottam attól, hogy ha
kimaradunk ebből az összefogásból, a közvetlenül mellettünk lévő turisztikai szerveződés
elviszi a mi lehetőségeinket. Ezért fontosnak tartottam, hogy a Szövetségbe belépjünk.
A szövetség jogi személy tagjainak tagdíja előre láthatóan 10.000,- Ft/év lesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt Alapszabályt áttekinteni, és a
Szövetséghez
való
csatlakozást
megerősíteni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a
Budavidék Zöldút Szövetséghez, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
előterjesztéshez csatolt Alapszabályt Mány Község Önkormányzata nevében aláírja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Budavidék Zöldút
Szövetséghez történő csatlakozást, melynek tagdíja 10.000,-Ft/év lesz, elfogadásra
javasolja.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
5/2011. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a Budavidék Zöldút Szövetséghez csatlakozásról
szóló előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szavazásra teszem fel, hogy aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a Budavidék Zöldút
Szövetséghez, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: egyhangú igen.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
8/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a
Budavidék Zöldút Szövetséghez, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
előterjesztéshez csatolt Alapszabályt Mány Község Önkormányzata nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
7. Napirendi pont: A Magyar Piac Szövetkezethez csatlakozás
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, az országban Mányon lett bemutatva
annak a jogszabálynak gyakorlati megvalósítása, amely lehetőséget ad arra, hogy helyi
termelőktől legyenek vásárolhatók az élelmiszerek óvodák, iskolák és egyéb intézmények
konyháira.
Ennek jogszabálynak a gyakorlati megvalósítását, a termelők összefogását szolgálja a
Magyar Piac Szövetkezet létrejötte, akik azzal kerestek meg bennünket, hogy a célok
megvalósítása érdekében csatlakozzunk a Szövetkezethez.
Tájékoztatójuk szerint a Szövetkezet azzal a céllal jött létre, hogy
•segítse a kistermelők piacra jutását és a helyi termékek termelését,
•kiszolgálja az önkormányzatok által fenntartott nagy konyhákat jó minőségű, tiszta
•helyi alapanyagokkal,
•növelje a termelők érdekérvényesítő képességét,
•javítsa a vidék népességmegtartó képességét, munkahelyeket teremtsen,
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•a

lehető legszorosabbra fűzze a kapcsolatát az önkormányzatokkal.

Nem titkolt céljuk, hogy az általunk elsődleges kitörési pontként értékelt élelmiszer
gazdaságot mihamarabb olyan helyzetbe hozzák, hogy képességeit kihasználhassa,
hogy növekedjék a nemzetgazdaságban betöltött szerepe, jelentősége fokozódjon.
Együttműködést ajánlanak ebben a munkában. Bizonyosak abban, hogy elképzelésük
nálunk is megélhetést tud majd biztosítani több családnak anélkül, hogy jelentős
befektetésigénye lenne. A termelésben, helyi felvásárlási pontok és helyi piac létesítésében,
a szociálisan rászorulók támogatásában, a közétkeztetésben, lehetnek olyan kapcsolódási
pontok, ahol a közös gondolkodás, a közös munka sikerre vezethet.
Mi már együtt is működünk a Szövetséggel, mert vannak olyan élelmiszerek, amelyek
tagjaitól szerzünk be, pl. tojás.
Bokodi Sándor képviselő úr a legutóbbi Képviselő-testületi ülésen már jelezte, hogy
lehetőség nyílik a Szövetséghez történő csatlakozásra, és akkor a Tisztelt Képviselőtestület egyetértett a felhívással.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Piac Szövetséghez történő
csatlakozáshoz dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy csatlakozni kíván
a Magyar Piac Szövetkezethez (Óbarok, Vázsony puszta 11.). Felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt Együttműködési szándéknyilatkozatot
Mány Község Önkormányzata nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Varga Mihály Balázs képviselő
Az a kérdésem, hogy a csatlakozás milyen jellegű támogatást igényel, vagy mennyibe
kerül?
Csizmadia Zsolt képviselő
Az önkormányzatnak milyen része van ebben a csatlakozásban?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az együttműködés arra vonatkozik, hogy pl. a kultúrház környékén egy piacot hozunk
létre, és azt térítésmentesen a rendelkezésükre bocsátjuk. Részben mi is vásárolunk, tehát
az intézményeink konyhái a helyi termelőktől vásárolnak. A Szövetkezet kedvezményesen
tud beszállítani nyersanyagokat az intézmények részére.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztéshez csatolt Együttműködési
Szándéknyilatkozatot aláírja, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú volt.
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A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
9/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy nyilatkozik, hogy csatlakozni
kíván a Magyar Piac Szövetkezethez (Óbarok, Vázsony puszta 11.). Felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt Együttműködési szándéknyilatkozatot
Mány Község Önkormányzata nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
8. Napirendi pont: A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal szóbeli törvényességi
észrevétele
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet
visszaállította a megyei közigazgatási hivatalok intézményét, és visszaadta azon jogát,
hogy az önkormányzatok tevékenysége felett törvényességi felügyeletet lássanak el.
„29. § A közigazgatási hivatal, valamint a szakigazgatási szerv vezetője az
államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi
önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult
a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni,
b) a polgármesteri hivatalnál, körjegyzőségnél, megyei közgyűlés hivatalánál,
főpolgármesteri hivatalnál, hatósági igazgatási társulásnál felügyeleti szervként
ellenőrzést tartani.
30. § (1) A közigazgatási hivatal, a szakigazgatási szerv a 29. §-ban
meghatározott szervek ellen,rzése során feltárt vagy más módon tudomására jutott
jogszabálysértés esetén
a) felügyeleti eljárást kezdeményez vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a
szükséges intézkedéseket,
b) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt
jogszabálysértésre,
c) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet,
d) jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör
gyakorlójánál,
e) fegyelmi, szabálysértési vagy büntet, eljárást kezdeményez.”
Ennek megfelelően az újraalakult Fejér megyei Közigazgatási Hivatal 2010. szeptember 1től vizsgálja az önkormányzatok által hozzá megküldött Képviselő-testületi döntéseket,
rendeleteket.
A fentiek alapján a Fejér megyei Közigazgatási Hivatal szóbeli törvényességi észrevételt
tett a Képviselő-testület 2010. május 26-án tartott Képviselő-testületi ülésén elfogadott
58/2010. (V.26.) ÖH számú és a 2010. július 7-én tartott Képviselő-testületi ülésen
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elfogadott 66/2010. (VII.07.) ÖH számú határozattal kapcsolatban, és felhívta a Képviselőtestületet, hogy a jogszabálysértő határozatokat vonja vissza. Mindkét határozat a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében történő könyvelésről dönt, amely
elképzelést a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei miatt nem tudtuk
megvalósítani.
Az 58/2010. (V.26.) ÖH számú határozat visszavonása 2010. október 19-én megtörtént,
most a következő döntés visszavonása szükséges:
66/2010. (VII. 07.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a könyvelési feladatokat a
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében történő ellátásra vonatkozó, az
előterjesztéshez csatolt Együttműködési Megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot szíveskedjék
visszavonni.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 66/2010. (VII.07.)
ÖH számú Határozat önkormányzati határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalja.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
10/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 66/2010. (VII.07.)
ÖH számú Határozat önkormányzati határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

9. Napirendi pont: Az EWS-128 frsz. gépjármű eladása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Önkormányzatunk tulajdonában van az EWS-128
amelynek gyártási éve 1984.

frsz.-ú

Ford Tranzit gépjármű,
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A gépjármű jelenleg a Polgármesteri Hivatal udvarán áll, használhatatlan állapotban.
Javítani alkatrész hiányában vagy nem lehetséges, vagy rendkívül gazdaságtalan. Az állás
miatt folyamatosan veszít az értékéből, és az udvaron is csak a helyet foglalja.
Ideje lenne a forgalomból kivonni és értékesíteni.
Az elmúlt héten találtam egy kereskedőt, aki 10.000,- Ft-ért megvásárolná a roncs autót, és
ezután gondoskodna a forgalomból történő kivonásról.
Ha nem adjuk el az autót, a forgalomból nekünk kellene kivonatni, és továbbra is az
udvaron állna használhatatlan állapotban, de folyamatosan további ráfordításokat
igényelve.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gépjármű eladásához a fenti ajánlati áron
hozzájárulni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Mány
Község Önkormányzata tulajdonában lévő EWS-128 frsz.-ú Ford Tranzit típusú gépjármű
10.000,- Ft-os, azaz Tízezer forintos vételáron történő értékesítéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2011. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a Mány Község Önkormányzata tulajdonában
lévő EWS-128 frsz-u Ford Tranzit típusú gépjármű 10.000,-Ft-os vételáron történő
értékesítését javasolja elfogadásra, azzal a kitétellel, hogy úgy veheti birtokba az új
tulajdonos ha bemutatja a bontási engedélyt, vagy az átírási bizonylatot.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: egyhangú igen.
Ezután a 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
11/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Mány
Község Önkormányzata tulajdonában lévő EWS-128 frsz.-ú Ford Tranzit típusú
gépjármű 10.000,- Ft-os, azaz Tízezer forintos vételáron történő értékesítéséhez, azzal a
kitétellel, hogy úgy veheti birtokba az új tulajdonos ha bemutatja a bontási engedélyt,
vagy az átírási bizonylatot.
Határidő: azonnal
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Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
12. Napirendi pont: Döntés a Mány, Petőfi u. 36. szám alatti ingatlan elidegenítéséről
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Tisztelt Képviselő-testület 2008. szeptember 24-én, a 89/2008. (IX.24.) ÖH számú
határozatával elidegenítésre kijelölte a Mány, Petőfi u. 36. szám alatti ingatlant.
Az ingatlanra a kijelölés óta eltelt idő alatt több alkalommal is készült értékbecslés, először
2008. október 21-én, 8.540.000,- Ft, azaz Nyolcmillió-ötszáznegyvenezer forint értékben.
Legutóbb 2010. július 7-én kelt határozatával fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület az
ingatlan értékeként az 5.980.000,- Ft-ot, azaz Ötmillió-kilencszáznyolcvanezer forintot.
Az ingatlan értékcsökkenése a hosszú ideje használaton kívül állása miatt állagromlásából,
valamint a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatti ingatlanár csökkenésből fakad.
Az ingatlan értékesítésével az Otthon Centrum Kft. lett megbízva. Az ingatlanra - annak
rossz állapota miatt - nagyon nehéz volt vevőt találni, de végül is Szatzker Gábor vételi
ajánlatot tett, amelyet az előterjesztéshez csatolok. A vételi ajánlat benyújtásával egy
időben
200.000,Ft
vételárelőleget
fizetett
meg
az
ajánlattevő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és
abban dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Petőfi utca
36. szám alatti ingatlant eladja a vételi ajánlatot tett Szatzker Gábor 8060 Mór, Pince u. 54.
szám alatti lakosnak, a megajánlott 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint vételáron.
Egyben hozzájárul ahhoz, hogy Szatzker Gábor az általa előlegként 200.000,- Ft, azaz
Kettőszázezer forint vételár előleg felett – az adásvételi szerződés megkötésekor - 600.000,Ft, azaz Hatszázezer forint foglaló és további 200.000,- Ft, azaz Kettőszászezer forint
vételárrészletet fizessen meg, és az utolsó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint vételárrészlet
2011. április 30-ig kerüljön megfizetésre.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Átnéztük mi is a dokumentumokat
azokból kiderült, hogy van egy olyan ajánlat, amelyben 6.000.000,-Ft-ot ajánlanak fel. Van
egy értékbecslés is, mely 5.980.000,-Ft. Ebből látszik, hogy nem érték alatti összeggel
tervezi az önkormányzat az értékesítést. Ezek után úgy döntött, hogy azt eladásra
javasolja a Képviselő-testület felé.
A bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2011. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság a Mány, Petőfi utca 36. számú ingatlant a vételi ajánlatot tett
Szatzker Gábor 8060 Mór, Pince u. 54. szám alatti lakosnak, a megajánlott 6.000.000,-Ft
vételáron eladásra javasolja.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester
A szerződés-tervezetet sajnos nem kaptam még meg az ügyletet előkészítő ügyvédtől,
azonban jövő hétfőre már előjegyeztük a szerződés aláírást. Kérem, hogy a képviselőtestület a szerződés aláírására hatalmazzon fel, amennyiben az a határozat szövegében
lévő feltételektől nem tér el.
Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a Petőfi u. 36. szám alatti ingatlan 6.000.000,-Ft-os
vételáron ilyen módon eladásra kerüljön, kézfeltartással szavazzon.
Az ingatlan elidegenítéséhez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: egyhangú volt.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
12/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Petőfi utca
36. szám alatti ingatlant eladja a vételi ajánlatot tett Szatzker Gábor 8060 Mór, Pince u.
54. szám alatti lakosnak, a megajánlott 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint vételáron.
Egyben hozzájárul ahhoz, hogy Szatzker Gábor az általa előlegként 200.000,- Ft, azaz
Kettőszázezer forint vételár előleg felett – az adásvételi szerződés megkötésekor 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint foglaló és további 200.000,- Ft, azaz Kettőszászezer
forint vételárrészletet fizessen meg, és az utolsó 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint
vételárrészlet 2011. április 30-ig kerüljön megfizetésre.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a fenti tartalmú adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Egy vendég távozik az ülésről.
11. Napirendi pont: Lakáspályázat elbírálása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Tisztelt Képviselő-testület 2010. október 27-én, a tulajdonában lévő Mány, Zrínyi u.
25/2. szám alatti lakóingatlan piaci alapú bérletére pályázatot írt ki. A pályázati kiírás és
bontás – pályázattal együtt kihirdetendő - eljárási szabályainak megalkotásával engem
bízott meg.
A pályázatot az előírt rendnek megfelelően meghirdettük, és arra az alábbi pályázat
érkezett.
Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlan
Pályázó: Farkas Lászlóné és Szunyogh Attila
lakóhelyük: Mány, Sport u. 16.
Pályázatuk mellékelve.
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A tervezett bérbevétel időtartama: 2 év.
Vállalt bérleti díj: a meghirdetett, rendelet szerinti bérleti díj: 44.312,- Ft.
Két bérleti díjnak megfelelő összeget, kaucióként már megfizettek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bérbeadásról dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Zrínyi u.
25/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjeként, a pályázati kiírásban
foglalt feltételekkel, Farkas Lászlónét és Szunyogh Attilát (Mány, Sport u. 16.) kijelöli.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
szóló 9/2008. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet mellékletébe foglalt minta szerinti
lakásbérleti szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy a pályázó már 2
havi kauciót megfizetett. A közüzemi díjak megfizetésére oda kell figyelni, valamilyen
formában kontrollálni kell. Ezzel a két megjegyzéssel javasolja elfogadásra.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2011. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság a Mány, Zrínyi u. 25/2 szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás bérlőjeként a pályázati kiírásban foglalt feltételekkel, Farkas Lászlónét és
Szunyogh Attilát (Mány, Sport u. 16.) javasolja kijelölni, továbbá javasolja, hogy a
szerződéskötésnél vegye figyelembe azt, hogy a kaució a bérleti díj törlesztésnél mindig
egy hónappal előrébb legyen.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Van az önkormányzatnak egy lakásbérleti rendelete. Annak mellékletében foglalt minta
szerint kell, hogy megkössük a bérleti szerződést. Megoldásként azt tudom javasolni, hogy
akkor tudjuk őket kontrollálni, ha ezt a mintát úgy módosítjuk, hogy a közüzemi díjak
befizetésének ellenőrzési joga benne legyen. Ha kiderül, hogy nem fizeti be, akkor szigorú
szerződésszegést követ el és a szerződést felbonthatjuk.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Azt javaslom, hogy két határozatot hozzon a Képviselő-testület:
1. Fogadjuk el az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot,
2. Másik határozat pedig, amelyben azt kéri a Képviselő-testület, hogy módosítsuk az
önkormányzati rendeletünk mellékletét oly módon, hogy a közüzemi díjak
befizetésének ellenőrzési joga benne legyen.
Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a Képviselő-testület módosítani kívánja az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
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bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX. 24. sz. Önkormányzati
rendeletét, hogy a lakásbérleti szerződés mintában záradékként szerepeljen a közüzemi
számlák ellenőrizhetősége. A rendelet előkészítésére felhatalmazza a polgármestert.
Aki ezt a kiegészítést elfogadja, kérem szavazzon!
Ezután a 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
13/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy módosítani kívánja
az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX. 24. sz. Önkormányzati
rendeletét, oly módon, hogy a lakásbérleti szerződés mintában záradékként szerepeljen
a közüzemi számlák ellenőrizhetősége. A rendelet előkészítésére felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Majd ezt követően a képviselő-testület a lakáspályázat elbírálása ügyében hozza meg
döntését.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Aki az eredeti előterjesztésben szereplő határozati javaslattal
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 igen, 1 tartózkodás

egyetért,

kérem

A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Zrínyi u.
25/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjeként, a pályázati kiírásban
foglalt feltételekkel, Farkas Lászlónét és Szunyogh Attilát (Mány, Sport u. 16.) ki jelöli.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének
feltételeiről szóló 9/2008. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet mellékletébe foglalt minta
szerinti lakásbérleti szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
12. Napirendi pont: A Saubermacher-bicske Kft. árajánlata a településen keletkezett
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kommunális
2011. évre

hulladék

gyűjtésére,

elszállítására

és

ártalmatlanítására

Ugron Zoltán Gábor polgármester
A településünkön keletkezett kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása jelenleg a
Saubermacher Bicske Kft. jogelődjével, a Rumpold-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató
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
emelkednek. A szerződés kiköti, hogy az árról a szerződő felek minden évben
egyeztetnek.
A Saubermacher Kft. 2010. októberében a 2011. évre szóló árajánlatot 14.496.564,- Ft +
ÁFA-ban határozta meg.
Mivel Önkormányzatunk anyagi helyzete ilyen mértékű szolgáltatási-díj emelést nem
visel el, és a hatályban lévő, közöttünk fennálló szerződés alapján sem vagyunk kötelesek
ekkora emelésre, a Tisztelt Képviselő-testület határozatában elutasította a Saubermacher
KFT árajánlatát.
A határozat közlése után a KFT új árajánlatot adott 2011-re a 2010-es díj 4,9 % - os
emelésére a lakosságszám korrigálásával.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a 2011. évi szemétszállítási díjról
dönteni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a
Saubermacher Kft. ajánlatát, mely szerint 2011-ben a szemétszállítás díja ......................,- Ft
+ ÁFA/év.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban azért szerepel a …...-os rész, mert a
Saubermacher Kft által közölt összeg - a KSH által megadott 4,9 %-os inflációt számolva nekünk nem az az összeg jött ki, amit ők megadtak. Rájöttünk, hogy az általuk adott 2010.
éves díj sem az, mint amiről a mi határozatunk 2009-ben szólt.
Az egésznek az az oka, hogy a szolgáltató az éves díjat visszaosztja és utána megint
felszorozza a lakosságszámmal. Tehát, amikor mi tavaly 2010-ben elfogadtuk a
Saubermacher Kft. árajánlatát az áremelésre, akkor meghatároztunk egy éves díj összeget,
amelynek 1/12-ed része volt a havi díj. Utána meg is érkeztek a számlák, és nem tűnt fel
senkinek, hogy havi kb. 50.000,-Ft-tal, éves szinten kb. 600.000,-Ft-al került többe a
szemétszállítás. Amikor mi elfogadtuk a díjat, azután derült ki a január 1-i lakosságszám.
A díjunk megállapítása pedig a 2009-es lakosságszám alapján volt meghatározva. A
mostani árajánlatuk pedig azért tért el, mert már ezzel a megváltozott számmal szoroztak,
viszont a most küldött árajánlatukban már a jó lakosságszám szerepel. Ezek miatt én azt
javaslom, hogy a határozatunkat módosítsuk akként, hogy ne az éves díjat mondjuk ki

27
benne, hanem nevezzük meg benne az egy lakosra jutó összeget, mert az lesz igazából
minden elszámolásnak az alapja.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
2010 évben a lakosságszám: 2341 fő volt, ezért 5798,-Ft/fő/év + ÁFA volt a díj.
2011 évben a lakosságszám: 2372 fő, ezért az 5798-at a 4,9 %-os áremeléssel megszorozza,
ami 6082,-Ft/fő/év + ÁFA és ezt szorozza meg 2370-vel, így jön ki az, hogy a pontozott
részre az kerül be, hogy 14.496.564,-Ft + ÁFA. (6.082,-Ft/fő/év +ÁFA)
A bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2011. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a Saubermacher Kft. ajánlatát, mely szerint 2011ben a szemétszállítás díja 14.496.564,-Ft + ÁFA. (6.082,-Ft/fő/év +ÁFA) elfogadásra
javasolja.
Szabó Zoltán alpolgármester
A lakosságszámra átszámítás az utóbbi időben van. Én úgy emlékszem, hogy a régi
szerződésünk az egy egyösszegű szerződés volt, amit nem literre és nem lakosra bontott,
és azt szorozta minden évben az infláció mértékével.
Ugron Zoltán polgármester
A szerződésben az van, hogy ő ezt minden évben a január 1.-i statisztikai szám alapján
szorozza és képezi az árat. Tehát lakosságszám arányosan képezi. Ehhez a hivatalos adatot
be is kérte, és azt meg is kapta, és a mi adatunk szerinti 2372 fővel számolt. Tudomásom
szerint volt egy idő, amikor arról egyezkedett a szolgáltató, hogy hány portára kell
elmenni, vagy hány portára nem kell elmenni. Az nem volt igazából szabályszerű, mert a
szerződés szerint nem porták szerint számolnak, hanem a lakosságszámmal.
Szabó Zoltán alpolgármester
Ebben a 2372 főben benne van Felsőörs, Háromrózsa, és aki be van jelentve a kismányi
dűlőbe. Akkor menjenek ki a kismányi szemétért is, hiszen a 100 %-os lakosságszám van
megadva.
A másik pedig a lomtalanítás. A Saubermacher ki akar bújni a lomtalanítás alól azzal,
hogy külön bejelentésre viszi el a lomot. Volt, hogy már hegyekben állt a szemét, amikor
meg van hirdetve egy lomtalanítási akció, és jöttek, hogy még 250.000,-Ft-ot fizessünk,
mert olyan sok volt a szemét, hogy nem tudta elvinni. Ebből szeretne kibújni és én nem
látom okát annak, hogy évente kétszer ne legyen egy hivatalosan meghirdetett
lomtalanítás. A szerződésben kettő volt, van egy ősszel és van egy tavasszal. Nem tudom
elképzelni úgy a lomtalanítást, hogy én odatelefonálok és jön hozzám és elviszi a lomot.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
Nem így lesz - gondolom én -, hanem ha betelefonálnak 5-6-an és egyeztetnek időpontot
akkor a következő hét csütörtöki napján attól az 5-6 háztól viszik el a lomot.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Háromrózsán és Jánoshegyen van szemétszállítás. Kismánydülőre is kimegy az autó.
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Csütörtöki napon a normál hulladékszállítás napján jön a lomokért. Legalább egy héttel
előbb kell bejelenteni, ha szeretnénk a lomot elszállíttatni. Egy feltétel van, hogy attól
viszik el a lomot, aki befizette a szemétdíjat.
Szabó Zoltán alpolgármester
Most kettő nap van egy évben, amikor kiteszem a lomot. Az ajánlat szerint pedig 52
csütörtök lesz, amikor mindig van lom kinn az utcán. Véleményem szerint ez nem fog
menni. A szerződésben le van írva, hogy ezért az összegért évi két lomtalanítás jár
nekünk. Én ezt tartanám továbbra is jónak.
dr. Török Péter képviselő
Egy év múlva lejár a szerződésünk. Ebben pont az a lényeg, hogy attól is elviszik a
szemetet, aki nem fizet, - bizonyos értelemben. Ez az egész rendszer azért jó, mert senki
nem esik ki belőle és nem telik meg az erdő szeméttel, mert nemcsak attól viszik el a
lomot, aki befizette a szemétdíjat, hanem mindenkitől. Ha már ki lehet esni belőle, az már
rögtön rossz, mert annak is kell lomtalanítani, aki nem fizette be, vagyis lomtalanított
eddig és elvitték tőle legalább egyszer a szemetet nagy mennyiségben. Félő, hogy ha
különbséget teszünk, akkor ez ki fog kerülni az erdőbe.
Egy év van még vissza a szerződésből. A Saubermacher Kft bevezeti azt, hogy
mindenkivel személyesen köti meg a szemétszállítási szerződést, mert neki az fogja a
legjobban megérni. Az önkormányzatnak is az éri meg jobban, de mi ezt visszatartjuk még
ráfizetés árán is. A ráfizetésnek az az értelme, hogy így több szemetet visznek el, mintha
nem így lenne. Ezért fizetünk rá. A ráfizetésnek az is a célja lehet szerintem, hogy legyen
olyan lomtalanítási akció, amikor mindenkinek a mindenféle szemetét elviszik, csak a
későn ébredőkét nem. Szerintem ez, hogy mindenkinek külön telefonálni kell a
lomtalanítás miatt, ezt nem tartom jónak. Még ebben az évben egyszer kell, hogy csináljon
a Saubermacher Kft lomtalanítást a szerződés szerint.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az a baj, hogy amiről most képviselő urak beszéltek, ezt decemberben nem vitattátok. Ez a
házhozmenő lomtalanítás a decemberi előterjesztésben benne volt. Akkor nem vitatta
senki, csak az összeggel volt baj. Én csak az összegről tárgyaltam és a házhozmenő
lomtalanításról nem tárgyaltam velük.
Bálint Istvánné képviselő
A házhozmenő lomtalanítás előnyét abban látom, hogy mindenki a saját részére megfelelő
időpontban végezheti el a lomtalanítást és nem meghatározott napról van szó, amikor
éppen számára nem alkalmas. Abban is látom az előnyét, hogy nem minden ház előtt van
egyszerre kitéve a lom és nem mennek végig az idegenek és szedik össze a vasat, a többit
pedig szórják szét mert az nem kell.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A lakosságot igenis rá kell kényszeríteni arra, hogy fizessék be a szemétdíjat. Nem pedig
elfogadni azt, hogy a szomszéd, aki rendesen fizet, ezért ő elé teszi ki a szemetet.
Ha ebben az évben 18 eFt lesz a szemétdíj, akkor javasolnám meggyőzni arról a
lakosságot, hogy ne két részletbe fizessék be, hanem negyedévente, vagy havonta elosztva.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Ehhez a rendeletünket módosítanunk kell. Azt, hogy módosítsuk emiatt a rendeletünket
erről már novemberben döntött a Képviselő-testület. Az a véleményem, hogy az év
második felétől a Saubermacher Kft kössön egyénileg szerződést a lakosokkal az akárhány
literes kukájára, vigye el a szemetet attól, aki befizeti a díjat és az önkormányzat ne
fizessen feleslegesen 2-3 millió Ft-okat azok helyett, akik nem hajlandók kifizetni a
szemétdíjat. De azt a pénzt, amit eddig is mögé tettünk azt a 14 mFt-ot azt továbbra is
mögé tennénk. Ez a számlában is megjelenhet, egy külön sorban, hogy lássa a lakos,
mennyit tesz hozzá a díjhoz az Önkormányzat.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A decemberi határozatunkkal, amiben nem vitattuk a Saubermacher Kft szerződési
javaslatát, viszont el sem fogadtuk a rugalmas lomtalanítást. A 2002. évi szerződés szerint
kell még ebben az évben a lomtalanítást elvégezni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezzel azt fogjuk elérni, hogy nem lesz lomtalanítás, mert a szerződésben az első félévben
nem szerepel a lomtalanítás. A Saubermacher Kft. pedig a második félévben úgy fog
szerződni a lakossággal, hogy betelefonálós módszerrel lesz a lomtalanítás.
dr. Török Péter képviselő
Azt a döntést, hogy mindenkitől egyénileg vigyék el a szemetet ez egy elvi döntés volt.
Azt, hogy csak aki fizet attól vigyük el a szemetet, ezt azért mondtuk, hogy nem jó, mert
gazdaságilag igaz és igazságos is lenne a rendszer, de mi nem igazságos rendszert
akarunk, hanem élethűet akarunk. Mert aki nem fizet, és akitől nem viszik el a szemetet,
az kihordja az erdőbe és mi ezt nem akarjuk. És ez nem feleslegesen kifizetett pénz. Itt
nem összegekről kell beszélni, hanem arról, hogy egy olyan rendszer legyen, ami
gazdaságilag nehezen megtámadható, elvileg viszont megtámadható. Én ezt a rendszert
fogom továbbra is támogatni.
Ha arról beszélünk, hogy személyre szabott rendszert vezessünk be, én akkor tiltakozni
fogok, mert én addig örülök, amíg ez a rendszer van.
Most ennyibe kerül a falunak az, hogy minden szemetet elvisznek.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Azt kérem a Képviselő-testülettől, hogy mondjon egy másik határozat javaslatot is arra
vonatkozóan, hogy mi legyen a rugalmas lomtalanítással. Erre kérek egy határozati
javaslatot!
Szabó Zoltán alpolgármester
Határozati javaslat: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
nem fogadja el a Saubermacher Kft. ajánlat azon részét, amely a rugalmas lomtalanításra
vonatkozik, hanem továbbra is az évenként egy alkalommal a teljes lakosság részére
egyszeri akcióban történő lomtalanítást kéri.
dr. Török Péter képviselő
Határozati javaslat: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Saubermacher Kft árajánlatának azon részét, amely a rugalmas lomtalanításra vonatkozik,
azzal a kitétellel fogadja el, hogy minden belterületi ingatlan elől köteles elszállítani.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester
Akkor először az alpolgármester úr javaslatát teszem fel szavazásra:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem fogadja el a
Saubermacher Kft. ajánlatának azon részét, amely a rugalmas lomtalanításra vonatkozik,
hanem továbbra is az évenként egy alkalommal a teljes lakosság részére egyszeri akcióban
történő lomtalanítást kéri.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 2 igen, 3 ellene, 1 tartózkodás
Ugron Zoltán Gábor polgármester
dr. Török Péter képviselő úr határozati javaslata, hogy Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Saubermacher Kft árajánlatának azon részét,
amely a rugalmas lomtalanításra vonatkozik, azzal a kitétellel fogadja el, hogy minden
belterületi ingatlan elöl köteles elszállítani.
Kérem a Képviselő-testületet, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 2 igen, 2 ellene, 2 tartózkodás
Továbbá megállapítom, hogy ez esetben marad az ajánlat szerinti rugalmas lomtalanítás,
azoknak, akik fizetnek.
Hosszas vita után Ugron Zoltán Gábor polgármester összefoglalja:
Azt gondolom, hogy mindenkitől elvigyék a szemetet, ebben egyetértés van.
A kérdés az, hogy ez rugalmasan legyen, vagy pedig egyszeri?
Ezért két, egymást kizáró határozati javaslatot teszek fel szavazásra ebben a kérdéskörben
újból.
1. Úgy döntünk, hogy nem fogadjuk el az árajánlat azon részét, amely a rugalmas
lomtalanításra vonatkozik, hanem továbbra is az évenként egy alkalommal a teljes
lakosság részére, akcióban történő lomtalanítást kérjük.
2. Úgy határozunk, hogy elfogadjuk az árajánlat azon részét, amely a rugalmas
lomtalanításra vonatkozik, azzal a kitétellel, hogy minden háztartás részesülhet ebben a
szolgáltatásban.
Ezt a két határozatot teszem fel szavazásra.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ha egyik verzió sem kapja meg a többséget,
akkor a rugalmas és csak a fizetőknek szóló verzió lesz az érvényes.
Azt kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy Mány község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Saubermacher Kft árajánlatának azon részét, amely a
rugalmas lomtalanításra vonatkozik, azzal a kitétellel fogadja el, hogy ez minden
háztartásra vonatkozzon.
Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 2 igen, 3 ellene, 1 tartózkodás
Következő kérdés:
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Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Saubermacher
Kft. ajánlatának azon részét, amely a rugalmas lomtalanításra vonatkozik nem fogadja el,
hanem továbbra is az évenként egy alkalommal, a teljes lakosság részére akcióban történő
lomtalanítást kéri.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 igen, 1 ellene, 0 tartózkodás
Ezután a 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 1 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
15/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Saubermacher Kft
árajánlatát mely szerint 2011-ben a szemétszállítás díja 14.496.564 eFt/év + ÁFA
(lakosonként: 6.082,-Ft/fő/év +ÁFA).
A Saubermacher Kft. ajánlatának azon részét, amely a rugalmas lomtalanításra
vonatkozik nem fogadja el, hanem továbbra is az évenként egy alkalommal, a teljes
lakosság részére akcióban történő lomtalanítást kéri.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Lévai Tibor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke elhagyja a termet.
13. Napirendi pont: Döntés a FEJÉRVÍZ RT 2011. évi 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.
2010. 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 jelentette, hogy a 2010-re megállapított vízdíjak lesznek 2011-ben is
érvényben mindaddig, amíg új döntés nem születik. Ennek érdekében a Tisztelt
Képviselő-testület rendeletet is módosított.
A FEJÉRVÍZ RT 2011. február 2-án megküldte a 2011. évi vízdíjakra vonatkozó javaslatát,
hosszasan indokolva az árakat. A levelet az előterjesztéshez csatolom.
A FEJÉRVÍZ Rt. javaslata szerint 2011. március 1-től a
vízdíj
643,- Ft/m3+ÁFA
a csatornadíj:
375,- Ft/m3+ÁFA
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a szippantmány díja: 655,- Ft/m3+ÁFA
a csatorna lakosság: 361,- Ft+ÁFA
közület:
400,- Ft+ÁFA
csatornahasználat
bérleti díja:
63,- Ft/m3+ÁFA
lenne.
2010-ben és 2011. március 1-ig a díjak az alábbiak szerint alakultak:
Ivóvíz: 614,-Ft/m3+ÁFA
Csatornadíj: 361,-Ft/m3+ÁFA
A csatornahasználat bérleti díja: 63,-Ft/m3 + ÁFA
A szippantmány díja: 625,- Ft/m3+ÁFA
A csatornadíj árának megállapításában újdonság, hogy külön lakossági díj, illetve külön
közületi díj megállapítására tett javaslatot a Fejérvíz Rt. A megkülönböztetés nem
kötelező, de indokolt lenne.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelenleg érvényes víz-, csatorna- és
szippantmány díjakról rendeletünket az alábbiak szerint szíveskedjék módosítani.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata megalkotja a 2010. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 1/2010. (I.27.) önkormányzati
rendeletét módosító /2011. (
) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2011. (

) 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 (a továbbiakban: Rendelet)
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlata alapján a közületek és
a lakosság tekintetében az alábbiak szerint állapítja meg a következő szolgáltatások díjait:
a) ivóvíz: 643,-Ft/m3+ÁFA
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b) csatornadíj
ba) lakosság: 361,-Ft/m3+ÁFA
bb) közület: 400,- Ft/m3+ÁFA
c) a csatornahasználat bérleti díja: 63,-Ft/m3 + ÁFA
d) a szippantmány díja: 655,- Ft/m3+ÁFA
2. § Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: 2011. március 1.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy nem fogadja el a
Fejérvíz Rt. 2011. évi víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj javaslatát.
A Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2010. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a 2011 évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi
és lakossági díjának megállapításáról szóló rendelet módosítást elfogadásra nem javasolja.
Szabó Zoltán alpolgármester
Nekem csak annyi lenne a hozzáfűzni valóm, hogy ott a Pénzügyi Bizottsági ülésen is
egyetértés volt abban, hogy ne fogadjuk el az árat. Össze kellene hasonlítani a környező
településekkel, akik hasonló méretben, nagyságrendben, távolságban vannak Bicskétől,
Fehérvártól, hogy ott milyen árak vannak és azt hiszem, hogy nagyon tanulságos lenne.
Ugyanis mi fizetjük és úgy hallom, hogy Lovasberény a másik aki ilyen magas árat fizet.
Eddig volt egy állami támogatás, ami felülről támogatott. Mi elfogadtuk az árat teljesen
mindegy, hogy mennyi volt, hiszen maximálták az árat, és addig az állam támogatott.
Eddig nem nagyon pattogtunk a víz-és csatornadíjért, és ezzel jót tettünk a Fejérvíz Rt-nek
is, mert elfogadtuk az árat, mindig megkapta az állami támogatást. Igenám csak az állami
támogatás megszűnt, mint ilyen, tehát ami itt most nettó 643,-Ft és 361,-Ft, ez nagyon
magas.
A másik dolog, amikor tavaly itt volt a gazdasági igazgató, akkor a kutunknak a rendszer
kiegészítéshez kértünk egy olyan tanulmányt, amit a Fejérvíz Rt elvégezhet, hogy mit
kellene megcsinálni, milyen felújításokat a kúton, meg egyebeket, hogy ez a faluban és a
környező településeken tudna szolgáltatni. Ígéretet kaptunk, hogy természetesen ők ezt
megcsinálják, meg egyébként is rálátásuk van a rendszerre. Ez ügyben tudomásom szerint
nem történt semmi.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ebben az esetben egyet tudunk csinálni, hogy nem fogadjuk el az árajánlatukat. Tartjuk a
régi árat, amíg az önkormányzat kéréseit nem teljesítik. Ez egy fél évig elhúzódó eljárás,
ami azzal fog járni, hogy az év második felében akarják majd bepótolni az első félév
veszteségeit is. Mivel addig csak a tavalyi áron tud kiszámlázni.
Tavaly ők azt kérték, hogy azért emeljük így meg az árakat, mert majd vissza
kompenzálódik az állami támogatásból. De ez sajnos nem történt meg. Tehát mi
indokolatlan áremelést hajtottunk végre.
Én azt javaslom, hogy hívjuk meg a Fejérvíz Rt. képviselőit, és üljünk össze a Képviselőtestület tagjaival, hogy közösen meg tudjunk egyezni.
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az árajánlatot, az kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 ellenszavazattal az árajánlat elutasításra
került.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 0 igen, 6 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy A Fejérvíz Rt. 2011.
évi víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj ajánlatát elutasítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

14. Napirendi pont: A Fejérvíz Zrt. által bérüzemeltetett vízi közművek 2011. évi
beruházási javaslata
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű ZRT bérli üzemeltetési
szerződés alapján a Mány Község tulajdonában lévő szennyvíztisztító és elvezető
rendszert.
A Fejérvíz ZRT a szerződés szerint bérleti díjat fizet, amely kb. évi 3 millió forint.
A ZRT azzal keresett meg engem, hogy a vízi közmű karbantartás útján történő szinten
tartása érdekében szükséges az elhasználódott eszközök pótlása, rekonstrukciós és
fejlesztési feladatok elvégzése, amelyet a nekünk járó bérleti díjból szeretnének fedezni.
A levelet előterjesztésemhez csatolom.
Bár a levél tartalmazza, hogy az előző években milyen munkálatokat, milyen költséggel
végeztek el a rendszeren, mi ehhez eddig még soha nem járultunk hozzá.
Ebben az évben összesen 1.570 eFt+ÁFA költségen szeretnék a fent említett munkákat
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elvégezni, de azt már a mi költségünkön.
Véleményem szerint a Fejérvíz ZRT-től olyan magas áron vásárolja a víz- és
csatornaszolgáltatást, hogy abba ezeknek a költségeknek bele kell férniük. Ezért a
költségek térítését nem javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Fejérvíz ZRT által javasolt
karbantartásokról dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában lévő
szennyvíztisztító és elvezető rendszer bérleti díjának terhére nem engedélyezi Fejérvíz
ZRT részér a rendszer karbantartását, felújítását 2011. évben.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű ZRT arról tájékoztatott,
hogy a Bicskei Szennyvíztisztító telepen Bicske, Csabdi és Mány tulajdonában lévő, és a
Fejérvíz ZRT által tőlünk bérelt szalagszűrő prés annyira meghibásodott, hogy azt vagy
cserélni, vagy felújítani kell. A csere tízmilliós költséget jelentene, a felújítás költsége
4.582.500,- Ft.
A Fejérvíz ZRT azt javasolja, hogy a tetemes költségű szűrőcsere helyett inkább a régi
kerüljön felújítására, és kérte, hogy a 2011. évi költségvetése a várható költségeket állítsuk
be.
A költségekből olyan arányban kell részünket kivenni, amilyen arányú a tulajdonos
települések vízfogyasztása.
Ez Mány esetén 8,5 %, amely azt jelenti, hogy Mány része a költségekből 389.513,- Ft +
ÁFA lenne. A költségeket a Fejérvíz ZRT által nekünk fizetendő csatornabérleti díj terhére
fogják elszámolni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összeg biztosításáról dönteni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicskei
Szennyvíztisztító telepen, a Bicske, Csabdi és Mány tulajdonában lévő szalagszűrő prés
felújítására, a 8,5 %-os fogyasztás arányában a 4.582.500,- Ft felújítási díjból 389.513,- Ft +
ÁFA-t, azaz Háromszáznyolcvankilencezer-ötszáztizenhárom forint + ÁFA-t biztosít a
csatornabérleti díj terhére, amely összeget a 2011. évi költségvetésbe kiadásként beépít.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezzel kapcsolatosan egyeztettem Csabdival, meg Bicskével. Ennek a szalagszűrőprésnek a
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felújítása, ami 4,5 M Ft + ÁFA-s projekt, bennünket, mint tulajdonosokat terhel. Ehhez
pedig nem tulajdoni arányában, hanem használati arányban kell hozzájáruljunk. Mind a
két társtelepülés a saját részre jutó társulási arányát testületi ülésén elfogadja.
Javaslom, hogy az előterjesztett, egyrészt elutasító határozati javaslatunkat bővítsük ki
ezzel a másikkal. A 389.513,-Ft +ÁFA összeget viszont szavazzuk meg. És ez viszont a
költségvetésünkben már szerepel is.
Szabó Zoltán alpolgármester
Hogyan ellenőrizzük, hogy van-e ilyen szalagszűrő prés, és hogy tényleg felújítják-e és
tényleg 4,5 M Ft + ÁFA-ba kerül? Láttunk-e költségvetést, van-e vállalkozó? Ha mi
vagyunk a tulajdonosok, akkor hogyan ellenőrizzük?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Én nem ellenőriztem, de megbízom Bicske polgármesterében, aki ellenőrizte, hiszen Bicske
településre 4millió Ft-os összeg jut.
A határozati javaslattal egyetért, az kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 egyhangú igen volt.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában
lévő szennyvíztisztító és elvezető rendszer bérleti díjának terhére nem engedélyezi
Fejérvíz ZRT részér a rendszer karbantartását, felújítását 2011. évben.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezután a szalagszűrő prés felújítására hozta meg döntését a Képviselő-testület
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicskei
Szennyvíztisztító telepen, a Bicske, Csabdi és Mány tulajdonában lévő szalagszűrő prés
felújítására, a 8,5 %-os fogyasztás arányában a 4.582.500,- Ft felújítási díjból 389.513,- Ft
+ ÁFA-t, azaz Háromszáznyolcvankilencezer-ötszáztizenhárom forint + ÁFA-t biztosít a
csatornabérleti díj terhére, amely összeget a 2011. évi költségvetésbe kiadásként beépít.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
15. Napirendi pont: Döntés a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft 2011.
évi ivóvíz értékesítése
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Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató KFT ivóvíz értékesítést folytat Mány
község területén.
A Kft. javaslata szerint 2011. évben magasabb áron, 314,- Ft + ÁFA/m3 összegért kellene a
tulajdonos önkormányzatoknak értékesíteni a vizet.
A Kft.-ben
Bicske
76.61 %
Mány
15,46 %
Csabdi
7,93 %
arányban tulajdonos.
Bicske Város tehát olyan nagy többséggel rendelkezik, hogy döntését a két másik település
együttes, egybehangzó döntése sem tudja felülírni.
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 361/2010. (XII.15.) számú határozatával
úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Kft. Bicske Város közigazgatási területén
314,- Ft+ÁFA összegért értékesítse az ivóvizet.
Mivel a fent hivatkozott döntés már megszületett, mi sem tehetünk mást, mint azt, hogy
elfogadjuk a Kft. javaslatát és Bicske Város döntését, és annak megfelelő határozatot
hozunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és
abban dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő
és Szolgáltató Kft. résztulajdonosa úgy határoz, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és
Szolgáltató Kft. által termelt vizet 2011. január 1. és 2011. december 31. időszak alatt 314,Ft+ÁFA/m3 összegért értékesíti.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. közgyűlésén ennek megfelelően
szavazzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy az ivóvíz
értékesítési díját 314,-Ft/ÁFA/m3 összegben elfogadását javasolja.
A Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2010. sz. határozat
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató
Kft. által termelt vizet 2011. január 1. és 2011. december 31. időszak alatt 314,-Ft+ÁFA/m3
összegért történő értékesítését javasolja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. közgyűlésen ennek megfelelően
szavazzon.”
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Ugron Zoltán Gábor polgármester
Aki, egyetért azzal, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató által termelt
vizet 314,-Ft+ÁFA/m3 összegért értékesíti, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodás.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bicske-Csabdi-Mány
Víztermelő és Szolgáltató Kft. résztulajdonosa úgy határoz, hogy a Bicske-Csabdi-Mány
Víztermelő és Szolgáltató Kft. által termelt vizet 2011. január 1. és 2011. december 31.
időszak alatt 314,- Ft+ÁFA/m3 összegért értékesíti.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. közgyűlésen ennek megfelelően
szavazzon.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

16. Napirendi javaslat: „Első lépés” 2007 Kft. szakértői jelentése Mány Község
Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok felfektetéséről
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az Önkormányzatunk auditálását végző könyvvizsgáló cég 2009 óta látja el feladatát. A
zárszámadás véleményezésénél ezt követően minden alkalommal csak fenntartással adta
meg könyvvizsgálói nyilatkozatát, mert az Önkormányzat ingatlan és vagyonkataszteréről
nem volt a jogszabályoknak megfelelő nyilvántartás.
A nyilvántartást 2000-ben kellett elkészíteni, amelyet az Önkormányzat meg is rendelt, fel
is fektették, de nem a jogszabályoknak megfelelően és nem teljes körűen. Ennek az lett a
következménye, hogy használhatatlan volt, és alkalmatlan az önkormányzati vagyon
kimutatásának alátámasztására és az önkormányzati vagyon kimutatásának
alátámasztására.
A Polgármesteri Hivatal próbálkozott azzal, hogy maga oldja meg a nyilvántartás
megfelelő tartalommal történő feltöltését, de ez hozzáértés hiányában meghiúsult.
2010-ben a Tisztelt Képviselő-testület – javaslatomra – elrendelte a vagyonnyilvántartás
belső ellenőrzését, amelynek eredménye szintén a hibák és a használhatatlanság feltárása
lett.
Ekkor már látszott, hogy nem lehet az ügy megoldásával tovább várni, és annak ellenére,
hogy anyagi lehetőségeink igen szűkösek, árajánlatok bekérése után, a legkedvezőbb
ajánlatot tevő „Első lépés”2007 KFT-t bíztam meg a munka elvégzésével.
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A munka elvégzésének határideje 2010. december 31. volt, amelyet a KFT megbízásából
eljáró Illés György úr tartani is tudott.
A nyilvántartás elkészítése után szakértői jelentést készített, amelyet az előterjesztéshez
csatolok.
A szakértői jelentésben az Önkormányzatunk tulajdonában lévő ingatlanokról vannak
olyan adatok, amelyeket majd a zárszámadásban kell szerepeltetni.
A munka elvégzésével jelentősen
vagyonának értéke és köre.

megváltozott

Mány

Község

Önkormányzata

Most, a szakértői jelentés megtárgyalása után arról kell dönteni, hogy azt elfogadják-e,
illetve, hogy a 2010. évi zárszámadásban a jelentésben lévő adatokat kell majd
szerepeltetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelentést megtárgyalni és dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány Község
Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok felfektetéséről készült szakértői jelentést
elfogadja, és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a 2010. évi
zárszámadásba az abban szereplő adatok kerüljenek be.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A fenti határozati javaslatot szavazásra teszem fel, aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye egyhangú igen.
A 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2011. (II. 16.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány Község
Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok felfektetéséről készült szakértői jelentést
elfogadja, és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a 2010.
évi zárszámadásba az abban szereplő adatok kerüljenek be.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
17. Napirendi pont: A 2011. évi költségvetés megtárgyalása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről megalkotta a 2010. évi
CLXIX. törvényt.
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdése úgy
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rendelkezik, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester
február hó 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A törvény rendelkezéseit figyelembe véve készítettük el önkormányzatunk költségvetését.
Az elkészített költségvetést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Bevételek:
A 2011. évi költségvetés bevételi oldalának tervezése a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján történt, melynek 3. és 5. melléklete
szerint kerülnek lehívásra a települési önkormányzatokra és a közoktatási intézményekre
vonatkozó normatív támogatások.
Állami normatív támogatás

2011. év

Üzemeltetési, igazgatási,
kulturális feladatok
Lakott
külterülettel
feladatok

sport

és

kapcsolatos

6 604 065 Ft
613 820 Ft

SZJA helyben maradó 8%-a

22 775 360 Ft

Jövedelem-differenciálódás mérséklése

55 156 528 Ft

Pénzbeli szociális juttatások

12 375 765 Ft

Közoktatási alap hozzájárulás

45 355 001 Ft

Napközis, tanulószobai foglalkozás

1 566 667 Ft

Sajátos nevelési igényű tanulók

1 911 466 Ft

Nemzetiségi nevelés, oktatás

10 453 332 Ft

Szakmai,
informatikai
támogatása

fejlesztések

292 250 Ft

Kedvezményes étkezés

7 276 000 Ft

Tanulók
támogatása

1 080 000 Ft

tankönyvellátásának

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

262 500 Ft

Osztályfőnöki pótlék

260 000 Ft

ÖSSZESEN

165 982 755 Ft

A második legnagyobb bevételi forrást jelentő helyi és központi adó és illeték bevételek az
előző évi hátralékok és túlfizetések figyelembe vételével kerültek betervezésre. A helyi
adók emelése nem indokolt 2011 évben, így a 2010. évi szinten kerültek betervezésre.
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Az önkormányzati saját bevételek (pl. bérleti díjak, kamat bevétel) a 2010. évi szinten lettek
kalkulálva a bevételi oldal tervezésénél.
Évről évre óriási plusz terhet ró az önkormányzatra a lakossági szemétdíj kiegészítése. Az
önkormányzat szűkülő anyagi forrásait figyelembe véve szükségszerű az önkormányzati
hozzájárulás ésszerű csökkentése, melyet az alábbi kalkulációval támasztunk alá:

A) variáció

B) variáció

C) variáció

befizetés

12 000 Ft / lakás

15 000 Ft / lakás

18 000 Ft / lakás

szemétdíj

17 984 378 Ft

17 984 378 Ft

17 984 378 Ft

100%-os
lakossági
befizetés összege

9 336 000 Ft

11 670 000 Ft

14 004 000 Ft

Önkormányzati
támogatás összege
(100 %-nál)

8 648 378 Ft

6 314 378 Ft

3 980 378 Ft

75%-os
lakossági
befizetés összege

7 002 000 Ft

8 752 500 Ft

10 503 000 Ft

Önkormányzati
támogatás összege
(75%-nál)

10 982 378 Ft

9 231 878 Ft

7 481 378 Ft

Lakossági
mértéke
Éves
összege

A kalkulációnál 778 lakással számoltunk. A 2010. évi kimutatás alapján 75%-os lakossági
befizetési hajlandóság várható 2011 évben. Így a fenti táblázat alapján a 6%-os szemétdíj
emelést figyelembe véve a 18 000 Ft/lakás díjat javasoljuk 2011. évben bevezetni.
Az intézményi térítési díjaknál a koncepcióval összhangban 2011 márciusától a gyermekek
és tanulók esetén 10 Ft emelést tartunk indokoltnak. Ugyanakkor a pedagógusok esetében
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
előírásait figyelembe véve önköltség kalkulációt készítettünk Ennek alapul vételével az
óvodánál 514 Ft + Áfa, míg az iskolánál 534 Ft + Áfa térítési díj beszedése indokolt ebben
az évben.
Új tételként került betervezésre egy önkormányzati ingatlan eladása, melynek realizálódása
az előző évek előkészítő munkálatainak eredményeképpen 2011. évben várható.
Kiadások:
A korábbi évekhez hasonlóan 2011 évben is a költségtakarékos intézményi és
önkormányzati gazdálkodási szempontokat követve került összeállításra az éves
költségvetés kiadási oldala.
A személyi jellegű kiadások esetén csak és kizárólag a jogszabályi kötelezettségekből adódó
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átsorolások és 1 fő jubileumi jutalmának kifizetése került betervezésre a bérjellegű
kiadásokon kívül. Az év folyamán 5 fő munkavállaló nyugdíjba vonulása várható,
azonban az önkormányzat igyekszik a gördülékeny munkamenet fenntartása mellett a
lehető leginkább költség-hatékony megoldás megtalálásában ezen munkavállalók
nyugdíjba vonulásával kapcsolatban.
Sajnos 2008 óta nem változott a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla, ennek
ellentételezésére az önkormányzat igyekszik a törvényi kereteket figyelembe véve béren
kívüli juttatásokat biztosítani az alkalmazottaknak. Azonban az önkormányzat szűkös
anyagi lehetőségeit figyelembe véve a cafeteria keret tovább szűkült az előző évekhez
viszonyítva.
A dologi és folyó kiadásoknál (készlet beszerzések, üzemeltetési-, fenntartási költségek, rezsi
stb.) az éves inflációt és a takarékossági szempontokat szem előtt tartva kerültek a
kiadások betervezésre mind a közoktatási intézményeknél, mind a hivatalnál.
A településen működő egyházak és kisebbségi önkormányzatok pénzbeli támogatása
(működési célú pénzeszköz átadás) a 2010. évi szinten került betervezésre. A civil szervezetek
támogatása 2011 évben a település érdekét leginkább szolgáló célokat figyelembe véve
történhet, mivel sajnos az erre elkülönítendő keret is évről-évre szűkül.
A feladat-ellátási társulások támogatása (támogatásértékű működési kiadás) a
megállapodásoknak megfelelően, többnyire a 2010. évi szinten került betervezésre. A
Segítő Kéz Szociális és Gyermekjóléti Társulás előző évekre vonatkozó hozzájárulása a
megfelelő kimutatások és elemzések elkészítése hiányában áthúzódik 2011-re.
Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások nagy része normatív módon
visszaigényelhető, azonban javasolt az átmeneti segélyek ésszerű keretek között tartása,
mivel ezen segélyezési forma teljes egészében az önkormányzatot terheli.
A település-gazdálkodási feladatokat továbbra is a Munkaügyi Központtal történő
együttműködés keretében kívánja az önkormányzat megoldani, melynek keretében a
kiadások egy része a visszaigényelhető támogatásból megtérül.
További terhet ró az önkormányzatra az előző években felvett fejlesztési (Rákóczi út
felújítása) és működési hitel törlesztő részleteinek és kamatainak a törlesztése, melyet
természetesen a szerződésnek megfelelően kíván törleszteni 2011 évben a települési
önkormányzat. A gazdálkodás sarok számait ismerve szükség van 2011 évben is a
feltöltődő hitelkeret fenntartására és kihasználására, mely a 2010 évi szinten került a
költségvetésbe betervezésre.
Beruházások tekintetében a koncepcióval összhangban csak a halaszthatatlan fejlesztések
kerültek betervezésre: a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, a Rákóczi út páratlan
oldalán gyalogos híd építése, valamint a Bicske-Csabdi-Mány Víziközmű társulás
tulajdonában lévő szennyvíz szalagszűrő prés felújítása.
Ugyanakkor bár a lakosság és az önkormányzat vagyonvédelme illetve a közbiztonság
erősítése indokolná, azonban régóta halasztódik a települési térfigyelő rendszer kiépítése.
Fontos célkitűzésnek tartjuk 2011 évben pályázati vagy egyéb – nem tervezett – forrás
rendelkezésre állása esetén ezen beruházás megvalósítását.
Sajnos az előző évek változékony és szélsőséges időjárását figyelembe véve meg kell
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fontolnia a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ár- és belvíz védelemre egy keretösszeg
kerüljön elkülönítésre a 2011. évi költségvetésben, ugyanis a pályázható vis major keret a
tapasztalatok alapján nem fedezi az önkormányzatra rótt helyreállítási kötelezettség
egészét.
A Hársfadombi Általános Iskolánál a 2010 évben elnyert TIOP-1.1.1.-07 (a pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése) és TÁMOP-3.1.5-09
pályázat (pedagógusképzés) megvalósítása érinti mind bevételi, mind kiadási oldalon a
2011. évi költségvetést.
A Német- és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat az előző évekhez képest drasztikusan
lecsökkent állami támogatásban részesül, mely nagyon szűkös működési területet határol
be számukra 2011. év folyamán.
Javaslat:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2011. évi költségvetésről
szóló rendeletét az alábbiak szerint:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2011. (…….) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a
továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése és 71. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv., a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 249/2009. (XII.19.) Kormány rendelet (a
továbbiakban: Ámr.), továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) és
(11) bekezdésében meghatározottak, valamint a Mány Német Kisebbségi Önkormányzata
Képviselő-testületének és Mány Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselőtestületének az Ámr. által meghatározottaknak megfelelően megadott véleménye alapján a
2011. évi költségvetésről a következőket rendeli el.
I. Fejezet
1. A Rendelet hatálya
1. § E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában
a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.14.) számú
határozatában, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2011. (II.11.) számú
határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni (9. melléklet)
II. Fejezet
Mány Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és 14. b) melléklet szerint állapítja
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meg.
3. A költségvetés fő számai
3. § A Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét

288.550 eFt,

b) kiadási főösszegét

288.550 eFt,

c) hiányát/tartalékát

+3.113 eFt

összegben állapítja meg.
4. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.
melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek közötti
megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg.
6. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és
működési bevételeket - intézményenként (címenként) - az 1. melléklet megfelelő sorai
tartalmazzák.
7. § (1) A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási
előirányzat alapján a Képviselő-testület 5.000 eFt feltöltődő működési hitel rendelkezésre
állását határozza el.
(2) A rendelkezésre álló hitelt a Képviselő-testület betervezi és jóváhagyja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt a lehető legrövidebb időn belül - lehetőség szerint
havonta - újból feltölti.
8. § A 2008-ban, útfelújításra felvett, fejlesztési hitel tőke és kamat-törlesztő részletei
az érvényes hitelszerződés alapján kerülnek tervezésre és végrehajtásra.
5. Az önkormányzat kiadásai
9. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt
irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú
kiadások az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek
közötti megoszlását az 1. és 6. melléklet szerinti összegben állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat
célonként, a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
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12. § A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10.
melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A 2011-2013. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - az
4. melléklet tartalmazza.
6. Általános és céltartalék
14. § A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 3.113
eFt összegben határozza meg.
7. Létszámkeret
15. § A Képviselő-testület a Mány Község Önkormányzata 2011. évi foglalkoztatási
és közfoglalkoztatási létszámkeretét intézményenként (címenként) az 5. melléklet szerint
hagyja jóvá.
III. Fejezet
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
16. § (1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között –
átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési
előirányzatok túllépése esetén az érintett intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés
szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendelhet ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya eléri az Áht. 100/D. §-a
szerinti időt és mértéket.
(3) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat
meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére – a
Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyásával – a rendeletben nem szereplő beruházási és
felújítási feladatokat elvégezhessék.
(4) A Képviselő-testület az évközben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat
igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak
forrását is biztosítani tudja.
(5) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi
beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását a finanszírozási terv alapján
engedélyezi (9. melléklet).
(6) Az intézmények pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető
készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan
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kiadásokra a készpénzellátmány 30.000 Ft lesz. Az intézmények az általuk teljesített
kiadások bizonylataival kötelesek elszámolni.
9. Egyéb végrehajtási szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2011. évben
5.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 1.000 Ft alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2011. január 1-jétől.
18. § Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó
(pénzügyileg rendezett) többletét az általános tartalékba kell helyezni.
19. § A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra
kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján
lehet.
10. A tisztségviselők javadalmazása
20. § (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:
a) Képviselő

50 000 Ft,

b) Alpolgármester

50 000 Ft,

c) Bizottsági elnök

50 000 Ft,

d) Külső bizottsági tag

10 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja
meg 2011. március 1-jétől:
a) Illetmény:

430.000 Ft,

b) Költségtérítés (alapilletmény 15%-a)

64.000 Ft / hó.

(3) A Képviselő-testület a polgármester cafeteria-juttatásának éves keretösszegét az
alapilletmény ötszörösében, 200.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Jegyző járandóságait az alábbiak szerint állapítja meg
2011. március 1-jétől:
a)Alapilletmény:
b) Költségtérítés:

325.000 Ft/hó,
0 Ft / hó.

11. A köztisztviselők javadalmazása
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21. § (1) A Képviselő-testület által 2000. évben meghatározott helyi illetményalap
40.000,- Ft.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti cafeteria-juttatások
éves keretösszegét az elemi költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja
jóvá.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
22. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
23. § Rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a 24. §-t 2011. március 1-től kell alkalmazni.
24. § A szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) önkormányzati rendelet 14.
melléklete az alábbiak szerint módosul:
„14. melléklet a szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) önkormányzati rendelethez
a) Általános Iskolai étkezési térítési díj:
aa) a gyermekek térítési díja: 360,-Ft,
ab) az intézményi dolgozók térítési díja: 668,-Ft,
ac) a külsős étkezők térítési díja: 890,-Ft,
ad) a 70 év feletti egyedülállók, és a 13. §-ban felsoroltak térítési díja: 668,-Ft
b) Napközi otthonos óvodai térítési díj:
ba) az óvodás gyermekek térítési díja: 360,-Ft,
bb) az intézményi dolgozók térítési díja: 643,-Ft,
bc) a külsős étkezők térítési díja: 900,-Ft,
bd) a 70 év feletti egyedülállók, és a 13. §-ban felsoroltak térítési díja: 643,Ft.”
22. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évben az éves elemi
költségvetés elkészítésével tesz eleget a megvalósítási terv készítési kötelezettségének.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

Dr. Majoros Ildikó
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A Képviselő-testület tagjai megkapták az előterjesztést, benne a rendelettel, majd emailben kaptatok egy másik kiegészítést is hozzá, ami már tartalmazza azt a táblázatot,
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mely tartalmazza az állami normatívákat, ill. az összes olyan szöveges kiegészítést, ami a
költségvetés készítéséhez szükséges, illetve amit fontos dolognak tartottunk a
költségvetés készítése során.
Közben megérkezett a könyvvizsgálóknak a jelentése is. Mivel könyvvizsgálatra kötelezett
önkormányzat vagyunk, ezért a költségvetésünket mindenképpen véleményezniük kell.
És ebben azt írják, hogy „Mány Község Önkormányzatának a költségvetése a javaslat
tartalmában és szerkezetében megfelel az érvényes jogszabályi előírásoknak, testületi
vitára alkalmas sarokszámait megalapozott információk támasztják alá. A szuficites
költségvetés az előző évihez hasonlóan takarékos gazdálkodást mutat, a rendelet
tervezetet elfogadásra javasoljuk.”
Még kiegészítve azt mondták, hogy az arányszámainkat ismerve, ritka kivétel vagyunk,
hogy szuficites a költségvetésünk és nem pedig hitelfelvétellel hozzuk egyensúlyba. Ez
nagyon ritka, hogy ilyen legyen. Tudva azt, hogy a saját bevételünk mindössze 10%.
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a költségvetést. A Pénzügyi Bizottság főleg a belső
átcsoportosításokat, tehát a táblákat beszélte át. Nem szerepelt a rendelet szövegének a
folyamatos átvizsgálása.
A bevételi oldalon látszik, hogy 166 mFt az állami normatíva támogatásunk. Saját
bevételeinket a 2010-es tényadatok alapján terveztük. Itt a már korábban bemutatott
szemétdíj táblázatnál a költségvetésben a „C” variáció szerepel, tehát mi azzal készítettük
el, hogy a testület ezt a „C” variációt fogadja el. Ezzel a táblázattal kívánjuk azt igazolni,
hogy ez az, ami a település számára pénzforrással jár. Ha a jelenlegi rendszerrel, ami most
a 12.000,-Ft-os fizetésnél van, az önkormányzatnak ez 11 mFt-os kiadást jelentene. A
18.000-Ft-os fizetésnél ez akkor is csak ha a lakosság 75 %-a fizet, akkor is csak 7mFt lesz.
Tehát itt van plusz pénzünk. Erről a Saubermacher Kft-s vitapontnál beszélgettünk már és
ott úgy láttam, hogy nem nagyon zárkózott el a testület a 6.000,-Ftos emelés elől és
különösen, ha azt nem kétszeri fizetéssel, hanem részletekben, kisebb összegeket,
többszöri alkalommal elosztva kérünk.
A következő nehéz pont: Az intézményi térítési díjak és az étkezési pénzek. Az intézményi
dolgozók térítési díjánál mindenképpen rezsi költséget kell számolnunk. Az első
számolásnál nagyon magas összeg jött ki, és az látszott, hogy a dolgozóknak nagy
megterhelést jelent, különösen, hogy a cafeteria-juttatások is csökkennek. Ezért végül egy
olyan rezsi arányt számoltunk, amivel viszonylag tartható az ár: a 668,-Ft, ill. a 643,-Ft-os
térítési díjat tudjuk kikalkulálni. A 70 év feletti egyedülállókra ugyanez a térítési díj
vonatkozik. A gyerekeknél 10,-Ft-os emelést számoltunk. A pedagógusok esetében 514,Ft/ÁFa és így lett 668,-Ft.
Kiadásoknál: 1 fő jubileumi jutalom lesz az iskolánál. Önkormányzati szinten 5-en
várhatólag nyugdíjba vonulnak, itt igyekszünk egy költséghatékony dolgot megvalósítani.
2008 óta nem változott sem a közalkalmazotti, sem a köztisztviselői bértábla. A törvény
szerint béren kívüli juttatásokat adunk az alkalmazottaknak. A köztisztviselői törvény
alapján kötelező a köztisztviselőknek adni cafeteria-át és ennek a minimumát állítottuk be
a költségvetésbe az idei évre. A közalkalmazottak esetében csak adható ez a támogatás.
Ezt a tavalyi évben már csökkentettük és az idei évben 85.000,-Ft-ban állapítottuk meg
éves szinten.
A pénzeszköz átadás a civil szervezetek részére ugyanannyi, mint a tavalyi évben volt 2,6
m Ft-os keret.
Szerepel a szöveges részben, hogy javasolt az átmeneti segélyek ésszerű keretek között
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tartása, mivel ezen segélyezési forma teljes egészében az önkormányzatot terheli.
Ma volt a szociális bizottság ülése és ott olyan döntés született, hogy az idei évben az
átmeneti segélyeket megpróbálják havi összegekre bontani és így elkerülni azt, hogy
túlfussanak a meghatározott összegen.
A hiteleinket vissza kell fizetnünk.
A beruházásoknál a Rákóczi úti híd megépítés szerepel, valamint a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítése. Az akadálymentesítést úgy próbálja megoldani az önkormányzat,
hogy megcseréljük a gyógyszertárat az orvosi rendelővel. Az orvosi rendelő helyén, a
felében elfér a gyógyszertár és a maradék helyen pedig ki lehet alakítani egy
ügyfélszolgálati kaput.
Meg kell gondolnia a Képviselő-testületnek, hogy árvíz-belvízvédelemre egy keretösszeg
kerüljön beépítésre. Ha a tartalék pénzeinkből erre tudnák valamit még szánni, az jó lenne,
pl. ha Köveshegyről ömlik le a víz, akkor jó lenne ha árokba tudna folyni és nem a
Mátyástelepet öntené el.
Szabó Zoltán alpolgármester
Nem csak a Mátyástelepen, hanem a település több utcájában is gondot okoz a belvíz.
Kellene valami pályázati lehetőség. Mert ha most elkülönítünk 1 mFt-ot, az nagyon kevés.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Továbbfolytatva: a kisebbségi önkormányzatok 209.5 eFt-ból élhetnek az idei évben, az
önkormányzat támogatása nélkül.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság a polgármester és a jegyző illetményét az alábbiak szerint: A
polgármester fizetését emelni javasolja a költségtérítésének csökkentése mellett, és így
havi bruttó 430.000,-Ft fizetést + 64.000,-Ft költségtérítést javasol.
A jegyző alapilletményét: 325.000,-Ft-ban, költségtérítés nélkül javasolja megállapítani.
A Pénzügyi Bizottság javaslata a táblákkal kapcsolatosan:
Az volt a koncepciónk, hogy 3.100.000,-Ft tartalék alapunk van. 50-50 eFt-al javasolja
emelni a német és a cigány kisebbségi önkormányzat támogatását azért, hogy
egyensúlyban legyen az egyházak támogatásával.
A civil szervezetek támogatására van 2.000.000,-Ft-os keret és a túligényelt másfél millió
Ft-ot azt az év második részében megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet kiszorítani.
Volt egy 300.000,-Ft-os iskola és 115.000,-Ft-os óvoda igény is.
A két német nemzetiségi tanító néni tanulmányait nem tudja támogatni a bizottság.
Megállapította, hogy az iskola kap normatívát továbbképzésre és abból finanszírozza az
iskola ezt a programot.
Bálint Istvánné képviselő
A civil szervezeteknek a 3,5 mFt-ot meg tudjuk adni. Erre a továbbképzésre, amit az
önkormányzat kötelezően ír elő és azt meg nem támogatjuk. Úgy emlékszem, hogy soha
nem volt ingyenes a továbbképzés az iskolában. Minden pedagógus, aki eddig
továbbképzésre járt, mindig fizetett, de hozzájárult az önkormányzat.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Azt, hogy nemzetiségi ez az iskola és ehhez kell nemzetiségi pedagógus, ezt már 15 éve
tudja az igazgató.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
Az összes civil szervezet be tudta adni határidőben az igényét, felsorolva azt, hogy mit
szeretne és mennyi összeg kellene hozzá. Az iskolától pedig pályázat helyett egy hiányos
levél érkezett. Ha azt szeretnék, hogy a Képviselő-testület döntsön, akkor egy olyan
pályázat benyújtására van szükség, amely felsorolja, hogy mit szeretne és mennyibe kerül.
Varga Mihály Balázs képviselő
Szerintem egy iskolai program nem civil kategória.
Szabó Zoltán alpolgármester
Nem lehetne hozzátenni ezt a 100-100 eFt-ot? Ezen már ne vitatkozzunk. Minden
támogatás, ami oktatási és önkormányzati, az egy támogatási szerződésen keresztül ment,
utána elő kell írni, hogy hány évig van visszafizetési kötelezettsége.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Továbbra sem gondolom azt, hogy az önkormányzatnak kellene teljes mértékben a két
pedagógus továbbképzését állnia.
Azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az igazgatónő ezt a kérését, amit még
számösszeggel sem tudott alátámasztani, ezt ne vegyük figyelembe. A költségvetés ezen
részét hagyjuk így, ahogy van és egy új kérelem alapján – akkor amikor le van vezetve
pontosan, hogy mire kéri ezt a pénzt - térjünk vissza rá.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
Javaslatok hangzottak el az ülésen, hogy hogyan lehetne előrébb vinni a községet. Én azt
javasoltam, hogy – mint az előző időszakban is, hogy a képviselők lemondtak a
tiszteletdíjukról és azt civil alapba tették – ha most meg tudunk egyezni abban, hogy a
lemondásnak kézzelfogható és a falut előremozdító célja legyen, akkor azt javaslom, hogy
ezt az összeget egy elkülönített alapban kezeljük, mely „Pályázati önrész” címszó alatt
szerepeljen a költségvetésben.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az idei évben is szeretnénk részt venni az ÖNHIKI pályázaton. Ahhoz, hogy ezen a
pályázaton nekünk eredményünk legyen, ahhoz az kell, hogy nincsenek olyan
kiadássorok a költségvetésben, amelyek az előző évhez képest megnövekednek, ráadásul
indokolatlanul. Ennek a szem előtt tartása volt akkor is, amikor látta a bizottság, hogy nem
emeltük a civil szervezetek támogatási összegét. Ugyanez indokolja azt is, hogy a
Képviselő-testület tagjai a tiszteletdíjról mondjanak le, hiszen ez kimondottan rákérdezési
szempont az ÖNHIKI pályázat elbírálása során. Ezért a Pénzügyi Bizottság azt kéri, hogy
az ÖNHIKI pályázaton indulhassunk, a Képviselő-testület tagjai mondjanak le a
tiszteletdíjukról.
dr. Török Péter képviselő
A képviselői tiszteletdíjról való lemondás, úgy gondolom, hogy nagyon komoly gesztus,
de az előző évi lemondást az hívta életre, hogy minuszos volt a költségvetés, baj volt. Most

51
nincsen baj. Akkor mondjunk le, ha baj van. 2,5 mFt-os ÖNHIKI, ha nem vagyunk
ÖNHIKI-sek, akkor ne adjunk be pályázatot, vagyis a Képviselő-testület azért ne mondjon
le a tiszteletdíjáról, hogy ÖNHIKI-sek maradhassunk! Ez nem feltétlen korrekt. A másik
dolog, hogy azt a pénzt mi ugyanúgy be tudjuk tenni egy alapba, vagy tudjuk támogatni a
civil szervezeteket egyénenként is. Ha nem mínuszos a költségvetésünk és nincsen baj,
akkor ne mondjunk le a tiszteletdíjról.
Varga Mihály Balázs képviselő
A civil pályázatok, úgy érzem, hogy jogos igények és nem tudjuk kielégíteni. Az az indok,
hogy majd ősszel, vagy valamikor ki tudjuk elégíteni, ez részemre nem indok. Igazából én
nem látom biztosítottnak ezt a részét. Jó dolog, ha mindenki lemond róla, én is le fogok
mondani. De ha már itt vagyok és dolgozok és rengeteg energiát fektetek abba, hogy
tudjak segíteni az önkormányzaton is, azt a jogot fenn szeretném tartani magamnak, hogy
én dönthessem el, hogy a tiszteletdíjamat mire szánom.
Szabó Zoltán alpolgármester
Nem tudom, hogy miről is akarunk lemondani, hiszen nincs is tiszteletdíjunk. Az alakuló
ülésen, amikor megállapítottuk az alpolgármester tiszteletdíját, akkor megállapítottuk,
hogy nincs. Jelen pillanatban szerintem arról kellene döntenünk, hogy akarunk-e
tiszteletdíjat és, hogy milyen mértékben?
Ha már lemondunk erről a pénzről, akkor nem lehet alapokba tenni. Van egy költségvetés,
amelyben tételek vannak, sorok. Nagyon örültem annak, hogy van egy olyan, hogy
pályázati önrész. Rá lehet tenni. De az nem úgy működik, hogy én most abból adok a civil
szervezeteknek, mert nekem ahhoz van jogom és felbontani. Tehát mi képviselők azért
ülünk itt, hogy az egész költségvetést tételesen összerakjuk és megszavazzuk. Azt nem
lehet darabokra bontani és majd év végén lesz ötmillió forintunk. Soha nem lesz, mert az
nem úgy van, hogy ezek a pénzek itt vannak és annyit veszek le amennyit akarok, hanem
jönnek a számlák, azt fizetni kell. Azt, hogy pályázati önrészbe betesszük, ezzel egyet
tudok érteni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az SZMSZ-ünk szerint jár a tiszteletdíj, csak a tavalyi költségvetési évben ezt a sort
lenullázta az önkormányzat. Ebben az évben megint lehet dönteni, hogy mekkora legyen a
tiszteletdíj. Ehhez először azt kellene tudni, hogy a Képviselő-testület le akar-e mondani a
tiszteletdíjáról, vagy sem? És azt kellene tudni, ha lemond a tiszteletdíjáról, akkor azt
milyen konstrukcióban kívánja a költségvetésbe elhelyezni?
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
Javaslom, hogy röviden mindenki mondja el a véleményét a tiszteletdíjjal kapcsolatosan.

Szabó Zoltán alpolgármester
A 300mFt-os költségvetésünknek van 2 mFt-os tartalékkerete. Ha bármilyen probléma van
én nem érzem azt, hogy gond lenne, hogy most az 50 eFt-os tiszteletdíjat fel tudjuk venni.
Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy mondjuk le, én elfogadom és lemondok ugyanúgy,
mint tavaly. A tiszteletdíj kerüljön be a költségvetésbe, kerüljön be a pályázati önrész
alapba, de csak akkor ha ez egy olyan alap lesz, ami az önkormányzaton segíteni tud.
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dr. Török Péter képviselő
A képviselői tiszteletdíjnak van jelentése és ha azt elveszítjük, akkor szerintem elveszítünk
sok minden mást is, az önkormányzatiságnak a presztízsét is. Ha csak előre nézek a
következő választásra, szerintem ez nem jó fényt vet. A képviselői tiszteletdíj az a
megbecsülésnek a jele. Nem az alapján ítélnek meg bennünket, hogy felvesszük-e, vagy
sem. Az sem mindegy, hogy utána milyen helyekre ki hogy adakozik. Itt élünk a faluban,
tehát mindenki tudja, hogy ki hogyan adakozik, a közösségre tudunk szánni, vagy sem.
A tiszteletdíjért megdolgozunk, időt töltünk vele, energiát fordítunk rá. Én amondó
vagyok, hogy ezt a gesztust ne vegye el tőlem senki. Azzal egyetértek, hogy kevesebb
legyen, de azzal, hogy lemondjak róla azt nem fogom támogatni. Adassék meg
mindenkinek az, hogy ő felajánlást tehessen.
Bálint Istvánné képviselő
Én is azt szeretném, hogy legyen tiszteletdíj. A második félévben meglátjuk az
önkormányzat költségvetését és ha szükség van rá akkor lemondok róla. Én a
tiszteletdíjamat az iskolás gyerekekre szeretném költeni és nem civil szervezetek
támogatására. Én szeretném eldönteni, hogy mire költöm.
Varga Mihály Balázs képviselő
Én eldöntöttem, hogy le fogok mondani a tiszteletdíjamról. Az megint más kérdés, hogy
ezt hogy nevezzük, hogy lemondás, vagy felajánlás. Ugyanakkor nem tudom azokat a
dolgokat támogatni és azonosulni azzal, amiben én nem vettem részt és esetleg negatív
dolgok. Ezért nem tudom támogatni a nagykalapos történeteket sem, mert igazából
tudom, hogy amire én azt fogom költeni, azt tudom, hogy az oda megy, hogy az jó helyre
megy és tudom, hogy ott szükség van rá. Úgy gondolom, hogy azt én sem fogom
támogatni, hogy egy konkrét alapot hozzunk létre. A munkánk értékét csökkentené, hogy
ha most azt mondanánk, hogy lemondunk róla.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
Igazából én elmondtam a koncepciót. Azt is elmondtam, hogy akkor fogom ezt az egészet
támogatni, ha ezt közösen támogatjuk. Azt is el kell mondanom, hogy több helyen töltök
be tisztséget, de egyik helyen sem kapok egy fillért sem, azért nem is tűnik ez nekem föl.
Azért vetettem fel, mert az a meggyőződésem, hogy jó cél az, hogy legyen egy kis alap,
melyhez bármikor tudunk nyúlni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Én a költségvetés készítésekor arra törekedtem, amikor a pénzekről és a különféle
kiadásokról döntünk, hogy a falu pénzét minél jobban őrizzem, próbáljam a működő
képességet megtartani. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy úgy készüljön el a
költségvetés, hogy a képviselőknek meg legyen állapítva a tiszteletdíja. Körülbelül
ugyanazokkal az érvekkel tudom ezt alátámasztani, amit a Török képviselő úr is mondott.
Ez a munka, amit végeztek, ez valóban munka, mely munkáért valami elismerés,
megbecsülés jár. Én azt gondolom – és ez az én célom, ezért terveztük be a költségvetésbe
–, hogy legyen valami ellenszolgáltatás a képviselők részére, amelyről a képviselők azután
úgy döntenek, ahogy akarnak. Büszke vagyok arra, hogy sikerült a tavalyi évet pozitív
mérleggel zárni. Úgy érzem, hogy a kollégáknak és nekem sok munkánk és
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konfrontációnk van abban, hogy ez sikerült. Én ezt a munkát szeretném folytatni a
jövőben is. Egy olyan költségvetést terjesztettem a Képviselő-testület elé, amely
tiszteletdíjjal együtt is megáll, van 3mFt tartalék, amelyből 1 mFt-ot még a Pénzügyi
Bizottság javasol más célra átcsoportosítani. Még mindig van benne tartalék és így
biztonsággal nézhetünk a jövő elé.
Reménykedhetünk további pénzforrásokban is. Indulunk az ÖNHIKI-n, indulunk a
kistérségi pályázaton, indulunk itt-ott-amott. Pályázatírókkal beszéltem. Igyekszem a
költségvetést megőrizni és működtetni.
Én a képviselői tiszteletdíj szavazásnál tartózkodni fogok, hiszen nem az én pénzemről
van szó.
Szabó Zoltán alpolgármester
Még egy gondolatot szeretnék. Ez így fog kimenni a faluba, hogy 50 %-kal megemelték a
szemétszállítás díját és megszavaztak maguknak 50 eFt-os tiszteletdíjat. Senkit nem
érdekel, hogy ki mit csinál vele, és ez a Képviselő-testületnek nem a munkája elismerését
fogja jelenteni, hanem pont az ellenkezőjét.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Abban úgy érzem, hogy egy véleményen vannak a képviselők, hogy a képviselői
tiszteletdíját nem a családjára fogja költeni. Az látszik kibontakozni, hogy előkerült egy
olyan szempont, hogy minden képviselő más-más érdeket lát szem előtt, ezért más-más
célra szeretné fordítani ezt a tiszteletdíjat. Viszont negatívumként értékelhető, amit Szabó
Zoltán alpolgármester mondott, ez valós dolog, ez a megítélését a képviselőknek
jelentősen rontja.
Ezek után az egyik megoldás az, hogy megtartja a képviselői tiszteletdíját és fölveszi és
mindenki jól kommunikálja, hogy mire fogja ezt költeni. Erre alkalmas a honlap, a
Hírmondó, a Helyi Téma tud remekbe szabott cikket írni, minden képviselő megszólalhat
és elmondhatja, hogy mire költi azt az évi 300 eFt-os keretet. Így a lakosság egyformán van
tájékoztatva arról, hogy ki mit mondott.
Jó megoldásnak tartjátok-e ezt a kommunikációt?
dr. Török Péter képviselő
Nem hiszem, hogy el is kell számolni ezzel, vagyis egyáltalán szükség van a
kommunikálásra. Azt gondolom, hogy ez jár nekünk és viszont lemondhatunk róla. És ez
egy nagyon nagy szemléletbeli különbség.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szavazásra teszem fel a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát:
Ki ért egyet azon módosító indítvánnyal, hogy a képviselői tiszteletdíj lemondás után
Pályázati önrész alapba kerüljön? Aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 4 nem 1 igen, 1 tartózkodás
Ki ért egyet azzal a módosítással, hogy a költségvetésbe bekerült összeget, különböző
célokra elosztjuk.
Aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: l igen, 3 nem, 2 tartózkodás
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Aki egyetért azzal, hogy a képviselői tiszteletdíjat csökkentsük és a fennmaradó összeget a
civil szervezetek tartalék alapjába helyezzük, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 nem, 0 igen, 1 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye havi bruttó 430.000,-Ft legyen, kérem
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester részére 65.000,-Ft költségtérítés legyen, kérem
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a jegyző havi alapilletménye 325.000,-Ft legyen, kérem
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a jegyző havi költségtérítése 0,-Ft legyen, kérem kézfeltartással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy az iskolai étkezési térítési díjaknál a 70 év felettiek térítési díja
668,-Ft legyen, az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a költségvetési rendelet 8. §-a kiegészüljön (2) bekezdéssel,
miszerint:
(2) A 2010-ben felvett működési hitel tőke és kamat-törlesztő részletei az érvényes
hitelszerződés alapján kerülnek tervezésre és végrehajtásra.
Kérem, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a költségvetési rendelet 12. §-a kiegészüljön (2) bekezdéssel,
miszerint:
(2) Az önkormányzat az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló
programokat a 13. számú melléklet szerint mutatja be. Kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a tartalékalapból 500 E Ft-ot átcsoportosítsunk a Zrínyi utcai
lakás tető felújítására, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a kisebbségi önkormányzatok támogatása 300-300 E Ft legyen,
kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy az iskola által kért 500 E Ft helyett 300 eFt-os javaslattal, kérem
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kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy az iskola továbbképzési keretét 132.000,-Ft-tal növeljük, kérem
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy az óvoda gyógyszerkészlet feltöltésére 15.000,-Ft-os támogatást
állapítsunk meg, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy az óvodánál fejlesztő pedagógus alkalmazásához 100.000eFt
adjunk, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Ezután a civil szervezetek támogatási javaslatát teszem fel szavazásra:
Aki egyetért azzal, hogy a Mányi Svábok Egyesülete részére 360.000,-Ft támogatást
adjunk, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a Maaner Eulen Tánccsoport részére 300.000,-Ft támogatást
adjunk, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a Mányi Sramli Zenekar részére 70.000,-Ft támogatást adjunk,
kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a Roma Family Tánccsoport részére 100.000,-Ft támogatást
adjunk, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a Mazsorett Tánccsoport részére 270.000,-Ft támogatást adjunk,
kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a Nagykarácsony Nyugdíjas Klub részére 150.000,-Ft támogatást
adjunk, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a Polgárőrség részére 150.000,-Ft támogatást adjunk,
kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
Aki egyetért azzal, hogy a Sportkör részére 600.000,-Ft támogatást adjunk, kézfeltartással
szavazzon.
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Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
Ezután a 7 fős Képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1
tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. ( ) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a
továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése és 71. §-a, a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv., a költségvetési szervek tervezésének,
gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 249/2009. (XII.19.) Kormány rendelet (a
továbbiakban: Ámr.), továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) és
(11) bekezdésében meghatározottak, valamint a Mány Német Kisebbségi Önkormányzata
Képviselő-testületének és Mány Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselőtestületének az Ámr. által meghatározottaknak megfelelően megadott véleménye alapján a
2011. évi költségvetésről a következőket rendeli el.

I. Fejezet
1. A Rendelet hatálya
1. § E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában
a Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.14.) számú
határozatában, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2011. (II.11.) számú
határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni (9. melléklet)
II. Fejezet
Mány Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselő-testület a címrendet a 14. a) és 14. b) melléklet szerint állapítja meg.
3. A költségvetés fő számai
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3. § A Képviselő-testülete Mány Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét

288.550 eFt,

b) kiadási főösszegét

288.550 eFt,

c) hiányát/tartalékát

+1.983 eFt

összegben állapítja meg.
4. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.
melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek közötti
megoszlást a 6. melléklet szerint határozza meg.
6. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és
működési bevételeket - intézményenként (címenként) - az 1. melléklet megfelelő sorai
tartalmazzák.
7. § (1) A tervezett feladatok megvalósítása érdekében az elfogadott kiadási
előirányzat alapján a Képviselő-testület 5.000 eFt feltöltődő működési hitel rendelkezésre
állását határozza el.
(2) A rendelkezésre álló hitelt a Képviselő-testület betervezi és jóváhagyja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt a lehető legrövidebb időn belül - lehetőség szerint
havonta - újból feltölti.
8. § (1) A 2008-ban, útfelújításra felvett, fejlesztési hitel tőke és kamat-törlesztő
részletei az érvényes hitelszerződés alapján kerülnek tervezésre és végrehajtásra.
(2) A 2010-ben felvett működési hitel tőke és kamat-törlesztő részletei az érvényes
hitelszerződés alapján kerülnek tervezésre és végrehajtásra.
5. Az önkormányzat kiadásai
9. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt
irányzatonkénti megbontását a 1. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú
kiadások az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek
közötti megoszlását a 1. és 6. melléklet szerinti összegben állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat
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célonként, a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A Képviselő-testület a több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból
megvalósuló programokat a 13. számú melléklet szerint mutatja be.
13. § A 2011-2013. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - az
4. melléklet tartalmazza.
6. Általános és céltartalék
14. § A Képviselő-testület Mány Község Önkormányzata általános tartalékát 1.983
eFt összegben határozza meg.
7. Létszámkeret
15. § A Képviselő-testület a Mány Község Önkormányzata 2011. évi létszámkeretét
intézményenként (címenként) a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. Fejezet
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok
16. § (1) Az intézmények saját hatáskörben – a kiemelt előirányzatok között –
átcsoportosítást nem hajthatnak végre, és azokat nem léphetik túl. A kiemelt költségvetési
előirányzatok túllépése esetén az érintett intézmény vezetője köteles igazolni a túllépés
szükségszerűségét, indokolt esetben intézkedési tervet benyújtani.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendelhet ki az irányítása alá tartozó
költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya eléri az Áht. 100/D. §-a
szerinti időt és mértéket.
(3) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények a feladat
meghatározása nélkül, önkormányzaton kívülről átvett pénzeszközök terhére – a
Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyásával – a rendeletben nem szereplő beruházási és
felújítási feladatokat elvégezhessék.
(4) A Képviselő-testület az év közben jelentkező költségvetési kiadási pótelőirányzat
igények kérelmeit csak abban az estben fogadja el, ha a beterjesztő egyidejűleg annak
forrását is biztosítani tudja.
(5) A Képviselő-testület a költségvetés kiadásai között megtervezett valamennyi
beszerzésre irányuló éves előirányzat felhasználását a finanszírozási terv alapján
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engedélyezi (9. melléklet).
(6) Az intézmények pénzellátása olyan formában történik, hogy az előre tervezhető
készpénzes kiadásokra előzetes kötelezettségvállalási bizonylatot kell kitölteni. A váratlan
kiadásokra a készpénzellátmány 30.000 Ft lesz. Az intézmények az általuk teljesített
kiadások bizonylataival kötelesek elszámolni.
9. Egyéb végrehajtási szabályok
17. § (1) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2011. évben
5.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 1.000 Ft alatti kintlévőségek egy összegben leírhatóak 2011. január 1-jétől.
18. § Az önkormányzat saját bevételeinek éves módosított előirányzatát meghaladó
(pénzügyileg rendezett) többletét az általános tartalékba kell helyezni.
19. § A kötelezettségvállalással még nem terhelt kiadási előirányzatokra
kötelezettséget vállalni a kötelezettségvállalás rendjéről szóló belső szabályzat alapján
lehet.
10. A tisztségviselők javadalmazása
20. § (1) A Képviselő-testület az alábbi tiszteletdíjakat állapítja meg:
a) Képviselő

50 000 Ft,

b) Alpolgármester

50 000 Ft,

c) Bizottsági elnök

50 000 Ft,

d) Külső bizottsági tag

10 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester járandóságait az alábbiak szerint állapítja
meg 2011. március 1-jétől:
a) Illetmény:
b) Költségtérítés (alapilletmény 15%-a)

430.000 Ft,
64.000 Ft / hó.

(3) A Képviselő-testület a polgármester cafeteria-juttatásának éves bruttó
keretösszegét az alapilletmény ötszörösében, 200.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Jegyző járandóságait az alábbiak szerint állapítja meg

60
2011. március 1-jétől:
a) Alapilletmény:

325.000 Ft/hó,

b) Költségtérítés:

0 Ft / hó.

11. A köztisztviselők javadalmazása
21. § (1) A Képviselő-testület által 2000. évben meghatározott helyi illetményalap
40.000,- Ft.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői és közalkalmazotti cafeteria-juttatások
éves keretösszegét az elemi költségvetésben betervezett személyi juttatások alapján hagyja
jóvá.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
22. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
23. § Rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a 24. §-t 2011. március 1-től kell alkalmazni.
24. § A szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) önkormányzati rendelet 14.
melléklete az alábbiak szerint módosul:
„14. melléklet a szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) önkormányzati rendelethez
a) Általános Iskolai étkezési térítési díj:
aa) a gyermekek térítési díja: 360,-Ft,
ab) az intézményi dolgozók térítési díja: 668,-Ft,
ac) a külsős étkezők térítési díja: 890,-Ft,
ad) a 70 év felettiek, és a 13. §-ban felsoroltak térítési díja: 668,-Ft
b) Napközi otthonos óvodai térítési díj:
ba) az óvodás gyermekek térítési díja: 360,-Ft,
bb) az intézményi dolgozók térítési díja: 643,-Ft,
bc) a külsős étkezők térítési díja: 900,-Ft,
bd) a 70 év felettiek, és a 13. §-ban felsoroltak térítési díja: 643,-Ft.”
25. § Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben az éves elemi
költségvetés elkészítésével tesz eleget a megvalósítási terv készítési kötelezettségének.
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Ugron Zoltán Gábor

Dr. Majoros Ildikó

polgármester

jegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, jelenlévők részvételét, majd a
nyilvános testületi ülést 23 óra 20 perckor bezárja azzal, hogy a Képviselő-testület zárt
ülésen folytatja munkáját.
Több tárgy nem lévén jegyzőkönyv lezárva.
K. m. f.
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polgármester
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gazd. főmunkatárs

