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J E G Y Z Ő KÖ N Y V
Készült: Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének Mány Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében,
2011. március 30-án, 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor
Bálint Istvánné
Csizmadia Zsolt
Szabó Zoltán
Varga Mihály Balázs

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol: Bokodi Sándor
Dr. Török Péter

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó

jegyző

Meghívott: Lévai Tibor
Stauth István
Dr. Bazsó László
Murvai Róbert
Borbíró Mihály

Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Fejérvíz RT részéről
Rendőrkapitányság részéről
Rendőrkapitányság részéről
Óbarok község polgármestere

A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek száma: 2 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket és az érdeklődőket, a
nyilvános testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Ezt követően javaslatot teszek az ülés napirendjeire.
Kérem a napirendi pontokat az alábbi sorrendben elfogadni:
1. Döntés a Fejérvíz RT 2011. évi víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj javaslatáról
2. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezése
körjegyzőség létrehozására
3. dr. Bazsó László rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének
beszámolója
4. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról
5. Geiszler Csaba levele
Továbbá cseréljük meg az élelmezésvezetési feladatokat tárgyaló és a mozgókönyvtárról
szóló napirendeket.
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Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdésük,
vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy ebben a sorrendben elfogadjuk-e a
napirendi javaslatokat.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határozott:
23 /2011. (III.30.) ÖH számú határozat
Napirendi pontok:
1. Döntés a Fejérvíz RT 2011. évi víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj javaslatáról
2. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezése
körjegyzőség létrehozására
3. Bazsó László rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének
beszámolója
4. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról
5. Geiszler Csaba levele
6. Mozgókönyvtár üzemeltetése
7. Az
Önkormányzat
konyhái
élelmezésvezetésének
összevonása
miatti
együttműködési
megállapodás
8. Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2009.
(IX. 23.) számú önkormányzati rendelet módosítása
9. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
képviselőkés nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és kiesett jövedelmének
megtérítéséről szóló /2011. ( ) számú önkormányzati rendeletének megalkotása
10. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének új Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelettervezet megtárgyalása
11. Bejelentések
1. Napirendi pont: Döntés a Fejérvíz RT 2011. évi víz-, csatornadíj és csatornabérleti díj
javaslatáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A FEJÉRVÍZ RT 2011. február 2-án megküldte a 2011. évi vízdíjakra vonatkozó javaslatát,
melyet a Képviselő-testület elutasított, és határozatában felkért a további tárgyalásokra.
Ennek fényében megbeszélést tartottam a Fejérvíz Zrt. Képviselőivel, amely során részben
módosították a 2011. évi szemétszállításra vonatkozó árajánlatukat. A levelet az
előterjesztéshez csatoltam.
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.
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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: 628,-Ft/m3+ÁFA
b) csatornadíj: 361,-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. április 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A hónap során tárgyaltam a Fejérvíz műszaki igazgatójával, hogy az azóta beadott
ajánlatukat tárgyaljuk meg és hozzuk meg a döntésünket. Azért hívtuk meg most a
Fejérvíz Rt. képviselőjét, hogy kérdezzenek most a képviselők, ne én közvetítsek. Az
ajánlat az előterjesztésben szerepel.
Ha nem fogadjuk el a javaslatukat, a nekünk fizetendő csatornahasználati bérleti díjat
lecsökkentik, élnek ezzel a szerződésben rögzített lehetőséggel.
Stauth István műszaki igazgató Fejérvíz RT részéről:
Köszönöm a megjelenési lehetőséget. Kérdésük volt, hogy miért itt a legdrágább a víz. Ez
azért van, mert itt nem lehet a saját kutukból vizet használni Ezért van, hogy 100-200
forintos eltérés is van a környező települések az Önök vízdíja között. Azért nem lehet az
település kútját használni, mert vízminőségi problémák vannak. Ezen víztisztítóval
lehetne segíteni, de erre pályázatot nem írtak ki, ezért pénzt erre nem lehet szerezni. 20-30
millió lenne a víztisztító kialakítása. Ha önöknek lenne is ilyen nagy összegük, nem érné
meg, mert napi kb. 20,- forint megtakarítást jelentene egy családnál ez a beruházás.
A másik kút, amely Vasztélyt látja el, szintén nagy beruházás lenne, ha onnan a vizet
idevezetnénk. Saját beruházásból nem lehetne kivitelezni. Ennek a kútnak a költsége
magasabb, mintha az ÉDV RT-től vennénk a vizet. A település által fogyasztott 66 ezer
m3-el nem lehet gazdaságosan beruházni.
A korábbi 28,- forintos emeléssel szemben ajánljuk a 14 forintos emelést, ahhoz, hogy a
vízlágyítót ne kelljen kihagyni a vízből. A csatornadíjból nincs mozgási lehetőségünk. Ezt
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nem tudjuk csökkenteni, ha ezt nem fogadják el, kénytelenek vagyunk a bérleti díjat
csökkenteni. Kérem, hogy mégis fogadják el az ajánlatunkat.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0
tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2011. sz. Határozat
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fejérvíz Rt. 2011. évi vízdíjra vonatkozó
ajánlatát, mely 628,-Ft/m3+ÁFA, nem javasolja elfogadásra. Felkéri a polgármestert a
Fejérvíz Rt. vezetőivel történő további egyeztetésre.
Csizmadia Zsolt képviselő
Tudjuk-e, hogy Bicske mennyit fizet a víz m3-éért?
Stauth István Fejérvíz RT részéről
316,-Ft nettót.
Csizmadia Zsolt képviselő
A miénk a duplája. Ha Bicske saját hatáskörben veszi ki a vizet, ki intézi ezt, saját maga,
vagy a Vízművek? Ha a Vízművek, akkor még az Ő munkájának az értéke is benne van.
Ez számunkra elfogadhatatlan. Bennünket azért választottak meg, hogy tolmácsoljuk,
hogy a vízdíjat ne fogadjuk el, mert a lakosság számára ez elfogadhatatlan. Ez olyan
mértékű, hogy Magyarország legdrágább vízét fizetjük. Azért, hogy a mányi kutat hogyan
lehet egészséges ivóvízzé alakítani, nem kell sokat tenni, mert nem volt vele soha gond,
csak a bánya elhagyásával lett rosszabb a minősége. Ezért azt fel lehetne használni.
Kérem, nézzünk utána, hogy mennyiért lehetne ezt a bányakutat felújítani, hogy onnan
tudjuk kinyerni a vizet! A megtakarítás, ha csak 100 forint differencia 6,5 millió forint
lenne, a 300,-Ft-tal pedig egy évben 18-20 millió lenne a megtakarítási oldal. Nem tudom
elképzelni, hogy ezt nem lehet megoldani és meglépni, amikor ilyen megtakarítást lehet
elérni. Még akár a Vízmű részéről is el tudom képzelni, hogy lépnek az ügyben.
Stauth István a Fejérvíz RT részéről
Mi 278,-Ft nettót fizetünk ki a vízért a ÉDV Rt.-nek. Itt az eladott víz nekünk több, mint
300,-Ft-ba kerül. Ugyanez a víz Bicskén 100,- forint alatt van, mert 80-90 %-ban saját
termelés van, és sokkal kevesebb vizet kell venni. Még egy nagy különbség, hogy Bicske a
nyolcszorosát fogyasztja, és a fajlagos költség sokkal kevesebb, mint Mányon. Ilyen
alapkiindulási számokból nem lehet csodát tenni. Itt az állam kötelezett arra, hogy
kössünk át a regionális rendszerre, és arra is kötelezett, hogy tömjük el a kútjainkat. Én
fellebbeztem meg, hogy ne kelljen betömni, hogy később vissza lehessen állítani.
Szeretnénk mi is ismét használni a kutakat itt Mányon is. De a beruházáshoz állami
hozzájárulást nem lehet szeretni, önerőből lehet csak megvalósítani, de erre az elmúlt 20
évben nem volt lehetőség.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha Bicskén az előállítási költség - ami 150,-Ft körül van - és erre a működési költség, ami
rákerül a fele árú vízre, összesen 316,-, akkor nálunk a mi működtetési költségünk miért
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kerül a duplájába a Fejérvíznek?
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Azért mert Bicskén nyolcszorosan több az értékesített vízmennyiség, mint Mányon, így a
fajlagos költség sokkal kisebb.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugyanazok az emberek dolgoznak Bicskén, mint Mányon. Van egy Bicskén üzemelő
üzemmérnökség, akiknek a rendszere közös Bicskével, Csabdival, Felcsúttal stb. Mégis mi
finanszírozzuk magasabb összegen a dolgozók bérét, mint Bicske és a többi település.
Miért?
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Én erre mást mondani nem tudok, mint hogy Bicskén nyolcszor annyian fogyasztanak
vizet és a fajlagos költség sokkal kisebb.
Szabó Zoltán alpolgármester
Megkérdezhetem, hogy a szennyvíz Bicske és Mány között hogy alakul?
Stauth István Fejérvíz RT részéről
A szennyvízdíj nem változik. A mányi vízdíjakat más település nem akarja magára
vállalni.
Csizmadia Zsolt képviselő
Szerintem pedig a kisközségekre van a költségek nagy része átterhelve. Nekünk az az
érdekünk, hogy a mányi lakosság is olyan vízdíjat fizessen, mint amit Bicskén fizetnek.
Stauth István Fejérviz RT részéről
Bicskének nincs víztornya, Mánynak van, aminek karbantartása, tisztítása milliókba kerül
ötévente, ezt maguknak kell fizetni. Válon van 266,-Ft-os vízdíj, Száron is. Ez adottság
kérdése. A közös díj az az önkormányzatokon múlik, közösen lehetne dönteni a díjról.
Csizmadia Zsolt képviselő
Egy család költségvetésében havi 20.000,- forint vízdíj nagyon megterhelő.
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Ezt nem vitatom, hogy nehéz kifizetni.
Csizmadia Zsolt képviselő
Az emberek nem tudnak megélni, mert nem tudunk nekik olyan megélhetési feltételeket
biztosítani, mint négy kilométerrel odébb.
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Bemutatom azt a diagramot, amely mutatja, hogy mennyit fizet a lakosság napi bontásban.
A település lakóinak 85 %-a napi 400,- forint alatt fogyasztja a vizet.
Ha meg akarják csináltatni a víztisztítót, akkor azt meg kell tervezni, kivitelezni. Mi ezt a
munkát nem végezzük el, mástól kell ajánlatot kérni.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester
Nekem még mindig nem derült ki, hogy miért kerül nekünk duplájába a vízdíj. Van a
víztorony, és mi van még? Mi kerül évi 10 millió forint többletköltségbe?
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Itt azt a vizet is meg kell venni, ami elfolyik a földbe, van veszteség. Ezt a vizet is nekünk
kell megvenni az ÉDV rt-től.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Önök üzemeltetik, be kell foltozni a csövet.
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Ennek itt semmi értelme nincs, ha nem tudjuk megbeszélni ezt az ügyet, akkor nem
tudunk beszélgetni.
Varga Mihály Balázs képviselő
Akkor ne Bicskét, hanem egy hasonló méretű települést nézzünk!
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Alcsút, ahol szintén minden vizet mi veszünk, 625,-Ft a víz. Etyek, 566,-Ft, de ott
háromszor annyi az eladott víz, mint itt. A szári 405,-Ft, ahol csak annyi vizet veszünk,
amennyit nagyon muszáj. A vásárolt víz ára 278,-Ft, de csak nagyon keveset veszünk.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Mennyibe kerül ott a saját víz?
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Azt nem tudom.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A kitermelésnek is megvan a maga költsége, mégis sokkal olcsóbb a víz, mint nálunk.
Szabó Zoltán alpolgármester
Ha a mi vizünket tudnánk használni, nálunk is olcsóbb lenne a víz?
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Az itteni kút üzemköltsége kb. 150,-Ft lenne m3-enként. Tehát 120 forinttal lenne olcsóbb a
víz.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha nem fogadjuk el a vízdíj emelést, mi történik? Most minősített többséggel kell
szavaznunk, minden jelenlévőnek egyformán kell szavazni ahhoz, hogy változtatni
tudjunk a rendeleten.
Stauth István Fejérvíz RT részéről
Akkor a főnökeim eldöntik, hogy a költségcsökkentésből mit tudunk fedezni, és a többit
valószínűleg az önkormányzatnak meg kell fizetni, és a vízkezelést nem tudjuk tovább
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szolgáltatni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
De Önök azt javasolták, hogy ne mondjunk le a vízkezelésről, de emeljünk 14,- forintot, a
többit kikalkulálják.
Szabó Zoltán alpolgármester
Kaphatunk-e egy pontosított kalkulációt, hogy mi kerül nálunk ennyibe?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem a képviselő-testületet, hogy a vízdíj ügyében szavazzon.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 3 nem, 0 igen és 2 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (III.30.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejérvíz Rt. 2011.
évi vízdíjakra vonatkozó javaslatát nem fogadja el, nem módosítja a 2010. évi ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 1/2010. (I. 27.)
Önkormányzati rendeletét.
Határidő: 2011. április 1.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Csizmadia Zsolt képviselő
Milyen szerződés van a vízmű és közöttünk? A szerződést hogyan lehet módosítani
egyoldalúan.
Stauth István Fejérvíz RT. részéről
A hatósági díjak megállapítására vonatkozó rendelet szabályozza
díjmegállapítást. Mi előterjesztjük a javaslatot, és Önök döntenek.

a

hatósági

2. Napirendi pont: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének kezdeményezése körjegyzőség létrehozására
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Óbarok Község Önkormányzatának Polgármestere - Borbíró Mihály - megküldte nekem
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (II.10.) számú
önkormányzati határozatát, amelyben a Képviselő-testület úgy határozott, hogy
körjegyzőséget szeretne létrehozni Mánnyal. Ennek érdekében felkéri a Polgármestert,
hogy tárgyalásokat folytasson Mány Község Polgármesterével és Képviselő-testületével,
valamint vegyen részt a szükséges megállapodások előkészítésében.
Borbíró Mihály elmondása szerint a körjegyzőség létrehozása kezdeményezésének az volt
az oka, hogy az önkormányzati törvényt a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 4. § (4)
bekezdése módosította, ez 2011. január 1.-én lépett hatályba.
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A fenti törvénymódosítás miatt a településeknek lehetősége nyílt arra, hogy nem
közvetlen szomszédos településsekkel hozzanak létre körjegyzőséget. Az Ötv. hatályos
rendelkezései az alábbiak szerint szólnak a körjegyzőségekről:
„Körjegyzőség
39. § (1) Az ezernél kevesebb lakosú, megyén belüli községek, amelyek közigazgatási területét
legfeljebb két település közigazgatási területe választja el, az igazgatási feladataik ellátására
körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezer és ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú
község is részt vehet körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is
lehet. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek - eltérő
megállapodás hiányában - a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá.
(2) Az ezernél kevesebb lakosú község képviselő-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.
(3) A körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a
kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.
40. § (1) Körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei állapodnak meg. A
körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző kinevezéséhez a
körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
egybehangzó döntése szükséges. A körjegyzőség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség
szerint a képviselő-testületek együttes ülésen határoznak.
(2) A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések
előkészítését és végrehajtását.
(3) A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a
szükséges tájékoztatást megadni.
(4) A körjegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról.
(5) A körjegyző vagy megbízottja a képviselő-testületek - egyeztetett - szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden
községben ügyfélfogadást tartani.
(6) A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek
polgármesterei együttesen végzik.”
A körjegyzőséget bármilyen ésszerű határidővel létre lehet hozni, csak a körjegyzőséghez
történő csatlakozáshoz határoz meg a törvény hat hónapos határidőt.
A döntésig gazdasági, pénzügyi számítások, személyes tárgyalások és egyeztetések
sorozata szükséges mind a polgármesterek, mind a képviselő-testületek között.
A körjegyzőség létrehozását én is javaslom, mert a Kormányzat az önkormányzatokkal és
a közigazgatás átalakításával kapcsolatban várható és előre már tudható döntései azt
szorgalmazzák, hogy a települések közösen hozzanak létre majd hivatalokat.
A terveket megfogalmazó Magyary Programot a napokban ismerteti a Kormány.
Ezzel a döntéssel előre gondolkozva nagyobb eséllyel őrizhetnénk meg önállóságunkat.
Óbarok lakosságszámával már több, mint háromezer ember ügyeit intézné a Hivatal, és
ehhez a jövőben még csatlakozhatnának más környező települések is.
Az előterjesztéshez mellékelek egy számítást, amely bemutatja a két településen
fenntartott hivatalok és létrehozandó körjegyzőség hivatalának költségeit, illetve
települések megtakarításait.
Eszerint a két település összesen – hozzávetőlegesen - 11 millió forintot takarít meg,

9
amelyet egy jegyző és egy ügyintéző bére és a közel 5,2 millió forintos állami normatív
támogatás ad ki. Ez Mány számára több, mint 5,7 millió forintot jelent.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a körjegyzőségről szóló javaslatomat
megtárgyalni, és abban dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy
Óbarok Község Önkormányzatával közös körjegyzőséget kíván létrehozni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a körjegyzőség létrehozásával kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot Óbarok Község Polgármesterével és Képviselő-testületével, valamint a
szükséges számításokat és iratokat 2011. május 31-ig készítse elő.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
17/2011. sz. Határozat
A Pénzügyi Bizottság az Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
kezdeményezése körjegyzőség létrehozására szóló előterjesztést elfogadásra javasolja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A körjegyzőség létrehozásának semmi akadálya nincs. A jegyző asszony készített két
kalkulációt is. Igyekeztünk a közteherviselést arányosan létrehozni az ingatlan
használatban. A terv azt, hogy Mányon van a körjegyzőség hivatala, itt az önkormányzat
által használt területnek kb. 2/3-a olyan, amelyet a körjegyzőség használna a hivatali
ügyintézésre. Nem használná pl. a tanácsteremet és a házasságkötő teremet. Ezek olyan
helyiségek, amik csak Mányra vonatkozik. Ugyanilyen arányban szerepel a kalkulációban,
hogy Óbaroknál is az általunk használt területnek csak a fele lenne az, ami a körjegyzőség
ügyét szolgálja.
Szeretettel köszönöm kollégámat Borbíró Mihály polgármester urat és kérem is arra, hogy
a Képviselő-testületet élőszóban is tájékoztassa arról, hogy miért is fontos dolog a
körjegyzőség.
Borbíró Mihály Óbarok polgármestere, meghívott:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Képviselő-testület !
Úgy is kezdhetném, hogy hoztam Önöknek évi 7 millió Ft-ot. Megkerestük a polgármester
urat azzal a szándékkal, hogy szeretnénk Önökkel körjegyzőséget alakítani. A mi
részünkről ennek nincs pénzügyi oka, kb. 25-30 % pluszt termelünk, akár fent tudnánk
tartani a hivatalunkat magunk is. A Kormány azonban jelentős átalakításokat tervez az
önkormányzatoknál, amelyet nekünk nem szabad figyelmen kívül hagyni. Csak olyan
hivatalt tudunk átmenekíteni, amelyben a lakossági szolgáltatás színvonala egyre
magasabb és az önkormányzat erre jól fel van készülve. Óbarok község létszáma azzal,
hogy Nagyegyháza is hozzánk tartozik, 780 fő. Ahhoz, hogy minőségi szolgáltatást
tudjunk nyújtani, minőségi szakembereket kell tartanunk. Az állampolgárok nem tesznek
különbséget a polgármester és a hivatal között. Pl.: Könnyen mondják, hogy a

10
polgármester ott volt a temetésen és mégis kiküldték az adót az elhunytnak.
Úgy határoztunk, hogy akárhogy is dönt a Kormány, mi helyreállítjuk a hivatalt és profi
munkaerőkkel fogunk együtt dolgozni. Felsőfokú végzettségű dolgozót is meg tudunk
fizetni. Azért szükséges ez, mert szakszerű ügyintézést kérni minden állampolgárnak joga
van. Az előző hivatalnál az volt a probléma, hogy a dolgozók nem rendelkeztek helyi
ismerettel, és így hibákat is vétettek. Jelenleg kiváló szakemberekkel és helyi ismerettel
rendelkező dolgozókból áll a hivatal.
Úgy gondoljuk, hogy 7 millió Ft-ot találni a költségvetéshez nagyon nehéz, ezért álljunk
össze, használjuk ki ezt a lehetőséget. Mi csak egy ügyintézőt szeretnénk a faluban tartani,
a többi munkavégzés helye pedig ebben az esetben Mány lenne. A költségvetés külön
készül a hivatalra. Nekünk az a dolgunk, hogy átutaljuk határidőre azt az összeget, ami a
működtetéshez kell. Mi fizetőképesek vagyunk. Komoly tartalékokkal rendelkezünk, de
szakszerű ügyintézést és további takarékosságot szeretnénk. A könyvelőt elküldjük egy
olyan tanfolyamra, hogy regisztrált könyvelő legyen. A jegyző hetente egyszer kijön, az
elég. Érdemes ezt megfontolni, mert megtakarítást jelent. A részletszabályokat akkor
fogjuk kidolgozni, ha szabad utat engednek ennek. A hosszú barátság alapja a pontos
elszámolás.
Az én testületem nagyon egységes, mi azt fogjuk támogatni, amit Önök akarnak a jegyző
személyében. A részletszabályokat pedig majd megtárgyaljuk.
Kérem, mérlegeljék, jobb helyzetbe kerülnek-e, romlik-e a szolgáltatás színvonala.
Szabó Zoltán alpolgármester
Kérdésem, hogy nem okoz gondot, hogy nem vagyunk határosak. A másik pedig, hogy
Óbarok község határozott-e már, tehát elindult ez a folyamat?, és én szívesen
meghallgatnám a jegyző Asszonyt is, mert igazán az ő hátán fog csattani az ostor Óbarkon
is meg Mányon is. Mi azt szeretnénk, hogy az itteni szolgáltatás ne romoljon, viszont a 7
millió Ft az kecsegtető.
dr. Majoros Ildikó jegyző
Természetesen az is fontos, hogy meg lehet spórolni valami kis pénzt, még akkor is, ha
esetleg csak átmenetileg. Most azonban a hivatal léte kérdés, az, hogy a községnek legyen
hivatala.
Ez került itt elsősorban előtérbe. Senkinek sem a sokkal több munka hiányzik, mert az
biztos, hogy a munkánk megnövekszik, hiszen egy jegyzővel kevesebb lesz, egy
ügyintézővel is kevesebb lesz, és az ő munkájukat is el kell látni valakinek. De azonban
úgy gondolom, hogy vállalni kell nekem is és a hivatal mostani dolgozóinak is, hogy a
jövőben legyen munkájuk. Nem titkolt az a szándék se, hogy ezzel esetleg megteremtjük
annak az alapját, hogy mások is csatlakoznak még hozzánk, és akkor hátha
megmaradhatunk. De ha csak két település lesz körjegyzőségben, akkor is nagyobb esély
van arra, hogy önálló hivatal leszünk.
Csizmadia Zsolt képviselő
Az tény, hogy ez példaértékű lesz, hogy egy községgel sikerül együttműködnünk és ez
jól is működik.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A példaértékűséghez annyit, hogy tegnap beszéltem Mándli Jánossal a JacsaNet
vezetőjével, és azt mondta, hogy amennyiben körjegyzőséget hozunk létre, mivel mind a
két helyen ő szolgáltatja az internet szolgáltatást, az óbarki polgármesteri hivatal
épületében, a körjegyzőség ottani hivatalában lévő számítógép a mi hivatalunkban lévő
számítógép alállomása lesz, mert egy hálózatra teszi, titkosított rendszeren belül. Ez teljes
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mértékben technikailag megoldható, grátisz adja a változtatást.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha nincs több kérdés, határozathozatal következik. A végleges döntéshez minősített
többség szükséges. A jelenlegi egyszerűsített eljáráshoz, elég az egyszerű többség is.
Kérem a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy Mány Község Önkormányzata
kinyilvánítja szándékát, hogy Óbarok Község Önkormányzatával közös körjegyzőséget
kíván létrehozni. Felkéri a polgármestert, hogy a körjegyzőség létrehozásával
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Óbarok Község Polgármesterével és Képviselőtestületével, valamint a szükséges számításokat és iratokat 2011. május 31-ig készítse elő,
az kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye egyhangú igen volt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
25/2011. (III. 30.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy
Óbarok Község Önkormányzatával közös körjegyzőséget kíván létrehozni.
Felkéri a Polgármestert, hogy a körjegyzőség létrehozásával kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot Óbarok Község Polgármesterével és Képviselő-testületével, valamint a
szükséges számításokat és iratokat 2011. május 31-ig készítse elő.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
3. Napirendi pont: dr. Bazsó László rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság
vezetőjének beszámolója
A Rendőrség helyi vezetője a helyi Képviselő-testület részére minden évben beszámol
arról a rendőri tevékenységről, amelyet előző évben, a település biztonsága, a
bűnmegelőzés érdekében tett, illetve tájékoztatja a Képviselő-testületet a település
közbiztonságának alakulásáról.
Idén dr. Bazsó László rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetője az
előterjesztéshez csatolt beszámolót küldte meg, melyhez kapcsolódóan a szintén csatolt
kérdéseket tettük fel. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az anyagot megtárgyalni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Bazsó László
rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Felkérem a képviselő-testületi ülésen megjelent dr. Bazsó László alezredes urat, ha az
írásbeli beszámolóját szeretné kiegészíteni, akkor azt tegye meg.
dr. Bazsó László rendőr alezredes meghívott
Igyekeztem úgy összefoglalni ezt a dolgot, hogy minél inkább a lényeget mondjam el.
Megkaptam előzetes kérdéseiket, és elfogadom a kritikát arról, hogy kevés a mányi
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jelenléte a kmb-snek, ezért készítettem egy táblázatot, amelyből kikerül, hogy ez nem a
kapitányság vezetőjének döntése.
Központilag vannak elrendelve különböző elfoglaltságok. Én csak azt tudom, hogy
augusztus és szeptember hónapban a kolléga Bicskén dolgozott, baleseti helyszínelő volt,
mert három kollégánkat érintett bűncselekmény, amelyből csak egy követett el 27 forintos
cselekményt, de kivonták őket a munkából, és csak a Szabolcsnak van olyan végzettsége,
amely erre a feladatra alkalmassá teszi. Nincs ugyan kimutatva, de ebben a két hónapban
a bicskei járőr tervében azért benne volt Mány.
Külön kmb-s pótlék nincs. Minden szolgálat után el kell számolni minden kmb-snek, hogy
mit tett. Az esetek nagy többségében a Szabolcs beszámolójával elégedettek vagyunk.
Egyszer-kétszer nemtetszésünket fejezzük ki, de ez benne van a pakliban.
A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban: a robotzsaruból kinyomtattuk, hogy
mennyi bűncselekmény van Mányon. 37 bűncselekmény történt.
Ebből lopás bűncselekmény elenyésző, más településeket hozzávetve. A kapitányság
helyzetét tekintve a helyzet átlagos, amelyet a gazdasági helyzet romlása okoz.
Nehéz felderíteni, mert bár tudják a faluban a tolvaj személyét, nem mondják el, ezért nem
lehet bizonyítani, nem azért, mert nem járunk utána. A 45-120 perces hívás tekintetében
elmondanám, hogy Bicske esetén 31 perc az átlagos kivonulásunk. Teljes felelősséggel
mondom, hogy nem lehet általános a hosszú kivonulási idő. Két járőrünk van, és nagy a
terület. Előfordul, hogy még helyszínel, de már jön is az új riasztás. Be kell fejezni az
ügyet, utána tud indulni. Én megnéztem, 8-15 perc volt a valóságos kivonulási idő. Ez
azonban nőni fog, mert új embereket kapunk, a régiek most mennek el.
A polgárőrséggel kapcsolatban én nem látom, hogy feszültség lenne közöttük és a
rendőrség között. A megalakulásnál sajnos én is tettem olyan kijelentést, amely ezt
alapozta meg. Rossz információkon alapult az akkori kijelentésem. Azóta az elmúlt évben
szerintem javult a kapcsolat, és tudom, hogy mivel nincs itt ember, másra nem
számíthatok csak a polgárőrségre. Nem volt egészen politikus a véleményem a
polgárőrségről, de ez nem azt jelenti, hogy most is az lenne.
Kértek tőlünk véleményt, hogy hogyan szeretnénk átalakítani a közterületi állományt,
ezért külön-külön kmb-st javasoltam minden településnek, kértünk fejlesztést. Nem ítélték
túlzónak az igényeinket. Nagyon várjuk, hogy legalább a státuszt megkapjuk.
Szabó Zoltán alpolgármester
Láttam, hogy 47 bűncselekmény történt, és elfogadom, hogy a többi településen is így van.
Kérdem, hogy hányat sikerült felderíteni?
dr. Bazsó László rendőr alezredes meghívott
Csatoltam egy táblázatot, amelyből látható 24 olyan bűncselekmény történt, amelyből 13at tudtunk felderíteni. Bizonyítási nehézségeink vannak, a pl. falopásnál megszüntettük
bűncselekményben, de szabálysértésben folytatódik az ügy.
Varga Mihály Balázs képviselő
A beszámolót korrektnek tartom, de kérdezem, hogyan lehetne a Szabolcs szolgálati idejét
itt megnövelni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A jövő érdekében milyen intézkedéseket kívánnak tenni? Kérdésünkre a választ csak
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részben kaptam meg.
Szabó Zoltán alpolgármester
Köszönöm a rendezvényeken történt biztosítást. Az idei évben is szeretnénk felkérni a
rendőrséget a mányi napok rendezvényére. Amire még szeretném megkérni a kapitány
urat, hogy mi a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításáért mindent megteszünk, de
próbálják elkerülni az aznapi akciózást.
Elég sok munkánk van benne, hogy sok ember idejöjjön, és eléggé meg lehet rontani a
szájízét azzal, hogy éppen egy rendőrségi akció van. Írásban is fogjuk kérni, mert
lovasfelvonulás és mazsorett felvonulás is lesz, tehát gyerekek is lesznek az utakon és
kérnénk a biztosítást.
Csizmadia Zsolt képviselő
A lakosság a táblázatokból nem ért, ő abból ért, hogy biztonságban érzi-e magát, vagy
sem. Mi azt szorgalmazzuk, hogy Szabolcsnak itt kell töltenie a szolgálatát, és kérjük, hogy
a többiek is úgy álljanak hozzá, hogy ha valamilyen eset miatt jelzés történik, akkor
azonnal jöjjenek. Mi, mint polgárőrség mindenben segítünk, különösen a felderítésben, és
a polgárőr-rendőr páros lenne a leghatékonyabb a tettenérésben, de ehhez hívásra azonnal
kell jönnie a rendőrnek.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
LEHET a mányi polgárőrségre számítani, ha kapitányságnak kevés embere van, akkor mi
tudunk hozzá embert adni.
Csizmadia Zsolt képviselő
A kiérkezési adatokat mi nem hasraütésszerűen írtuk le, hanem tényeken alapul, még két
óra késés is volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A pihenőidős kmb-s elképzelhető, hogy szolgálatba lépjen, ha baj van?
dr. Bazsó László rendőr alezredes meghívott
Igen.
Csizmadia Zsolt képviselő
Abban a bizonyos esetben szóltunk a Szabolcsnak, de nem jött ki.
dr. Bazsó László rendőr alezredes meghívott
Tudja a Szabolcs is, ha ilyen esetben kijön, visszakapja az idejét máskor duplán.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
A Szabolcs arra tekintettel kapott településünkön szolgálati lakást, hogy itt teljesít majd
szolgálatot. Lakásrendeletünk is úgy szól, hogy olyan nem önkormányzati dolgozónak
lehet szolgálati lakást adni, akit településünk szolgálatára rendeltek.
dr. Bazsó László rendőr alezredes meghívott
Ha nincs szolgálati lakás, nincs kmb-s.
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Lévai Tibor CKÖ elnöke
Szeretném megvédeni a Szabolcsot, amikor volt most a bál, három percen belül ott volt a
feleségem hívása után.
Csizmadia Zsolt képviselő
2010. febr. 17-én volt egy esetünk, amikor nagy hó volt, és le volt zárva az út. Kirendeltek
bennünket, polgárőröket az út lezárására. Majdnem elütött valaki, felderítettük, hogy ki
volt, mégsem történt semmi.
dr. Bazsó László rendőr alezredes meghívott
Ez nem volt bűncselekmény. Közlekedési ügy volt, amit nem tudtunk bizonyítani, hogy
megtörtént.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a képviselő-testületet, hogy elfogadjuk-e a 2010 évről szóló rendőrségi
beszámolót, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy egyhangú.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2011. (III.30.) ÖH számú Határozat
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Bazsó László
rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
4. Napirendi pont: A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az előző testületi ülés óta végzett munkámról – nem csak azért, mert már 6 hét is eltelt –,
sok mindenről tudok beszámolni.
Február 21-én átadásra kerültek az iskolában a pályázaton nyert eszközök. Ezután még
maradt feladat, mert ekkor derült ki, hogy a még 2007-ben beadott pályázat nem
tartalmazta a szükséges hálózatépítési munkák költségeit sem az elektromos vezetékek,
sem az informatikai összeköttetések tekintetében. Így ezt saját erőként mi kellett álljuk.
Szerencsére két helyi vállalkozó a segítségünkre sietett, így itt is köszönetet mondok a
Jacsa.NET Kft-nek, akik csak a kihúzott vezetékek anyagárát kérték a teljes munkáért,
amelyben egy bonyolult wifi-rendszer kiépítése és az iskola teljes informatikai átalakítása
is benne volt. Ennek eredményeként most – a sokkal több gép és eszköz ellenére –
egyszerűbb, átláthatóbb és korszerűbb rendszer alakult ki, mint volt. Ugyanígy
köszönettel tartozom Jakab Dénesnek, aki nemcsak nagyon méltányos áron végezte el a
vezetékek kiépítését, hanem egyúttal a szükséges szakértői és érintésvédelmi
tanúsítványokat is kiállította.
Még szintén februárban jártam a fogorvosi ellátás miatt Csabdi polgármesterével közösen
Móron az ÁNTSZ vezetőjénél, és Székesfehérváron az Egészségpénztár illetékes osztályán,
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hogy megpróbáljunk segítséget és iránymutatást kapni ahhoz, hogy kilátástalan
helyzetünkből előrébb tudjunk lépni. Az ott kapott információk és az azóta lefolytatott
egyeztetések eredményeként azt tudom jelenteni a Képviselő-testületnek, hogy megjelent
a fény az alagút végén! Ma délelőtt megbeszélést tartottunk itt, Mányon, Csabdi
polgármestere és dr. Izsák Okszána részvételével. A doktornő vállalja, hogy amennyiben
rendelkezésére bocsátunk egy helyiséget, akkor azt ő felszereli a szükséges eszközökkel és
vállalja a két település ellátását. A szándéknyilatkozatot a napokban alá fogjuk írni, és így
várhatóan őszre hosszú időre megoldódik a probléma. Terveink szerint – amint azt már a
költségvetés készítésekor elhatároztuk – az orvosi rendelő és a patika megcserélésével egy
olyan komplex átalakítást tudunk végrehajtani, amelynek eredményeként a hatályos
előírásoknak megfelelő, akadálymentes rendelőket és önkormányzati ügyfélszolgálatot
tudunk kialakítani. Ebben helyeznénk el a fogorvosi rendelőt is, így ettől kezdve helyben
történne az ellátás.
Március 4-én volt a Bicske-Mány-Csabdi Víziközmű Kft. Taggyűlése. Ezen
megállapodtunk abban, hogy egyik település sincs abban a helyzetben, hogy
tőkeemeléssel tudná finanszírozni a közös társaság veszteségét. Ezért arra kértük az
ügyvezetőt, hogy dolgozzon ki olyan üzleti tervet, amely nullszaldó környékére hozza ki a
működést most is, amikor még nem jutunk a végére az engedélyeztetési eljárásnak. Nárai
Vencel úr ezek után arról tájékoztatott minket, hogy májusban lejár a megbízása és nem
kívánja folytatni a munkát. Bicske polgármestere megígérte, hogy addigra keres egy új
ügyvezetőt, aki megteszi a tulajdonosok által kérteket.
Március elején megnyílt egy új pályázati lehetőség, amely 85%-ban támogatja
önkormányzati intézmények energetikai fejlesztését, amennyiben az megújuló energiát is
felhasznál a továbbiakban. Ennek következtében pályázatíró cégek sokasága árasztott el
ajánlatokkal. Ezek közül többekkel egyeztettem, tárgyaltam is, hogy az iskolánk fűtésének,
meleg vízellátásának és tető-hőszigetelésének elvégzése hogyan tud ebben megvalósulni.
Ennek keretében történt egy bejárás, felmérés és most folyamatban van az adatok
elemzése. Reménykedem, hogy ez megoldást hozhat a számunkra, hiszen hatalmas
gázszámlákat fizetünk az elavult kazánok és a hőszigetelés hiánya miatt.
Március 10-én volt a már említett informatikai fejlesztés zárórendezvénye az Iskolában,
melyről a Helyi Téma is beszámolt és a bicskei televízió és a Fejér Megyei Hírlap is ígért
egy-egy összeállítást. Jó volt látni, hogy a pedagógusok és a gyerekek milyen lelkesedéssel
vették használatba az eszközöket és a rövid idő alatt mekkora gyakorlati tudásra tettek
szert a berendezések használata terén.
A hónap során sok fejtörést és egyeztetést adott az intézményeink személyzeti kérdéseinek
megoldása, amely probléma a nyugdíjba vonulások, illetve a lecsökkentett közmunkáslétszám miatt adódott. Ennek megoldására született a mai egyik napirendi pontunkban
szereplő többoldalú együttműködési megállapodás.
Egyeztetést folytattam a Fejérvíz Zrt vezetőivel, amelynek eredménye lett új ajánlatuk és a
mai részvételük az ülésünkön. Ugyanígy egyeztettem a Saubermacher Kft ügyvezetőjével
is a lomtalanítás ügyében, ennek lett megoldása a szeptember 22-i időpont.
Március 23-án a Vidékfejlesztési Minisztériumban voltam egy konferencián, ahol a
pályázati úton történő fejlesztési lehetőségek jövőjéről volt szó. Ez a részvételem már
összefüggésben volt a Leader elnöki munkámmal is. Ez a feladatköröm nagyon sok
időmet és energiámat vitte el az elmúlt időszakban, ugyanis a kormányzat az előző 8
évben történt visszaélések miatt az egész rendszert átalakítja. Ennek következtében meg
kell újítani helyi szinten is az egyesületeket és a stratégiákat is. Így most egy nagyon
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zsúfolt időszakban élünk, de örömmel jelentem, hogy azok a fejlesztési elképzelések,
amelyek Mány önkormányzatának ciklusprogramjában szerepelnek, belekerültek a
tervezett Helyi Vidékfejlesztési Stratégiába. Ha ezt a közgyűlés is el fogja fogadni, akkor a
vágyaink mind pluszpontokat fognak kapni a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon.
Közben lezárult a farsangi időszak, véget értek a bálok. Valamint volt két ünnepi
megemlékezésünk is. Először a doni csatában és a Budapest védelmében harcoló hősökre
emlékeztünk februárban. Ezt a megemlékezést a Történelmi Vitézi Rend szervezte
falunkban. Köszönöm v. Sz. Kovács Ferencnek az évek óta színvonalas és méltóságteljes
műsor szervezését! A másik a március 15-i ünnepség volt, ahol az iskolánk diákjai adtak
ünnepi műsort. Minden évben meg kell állapítanom, hogy a mi iskolánk pedagógusai
messze az átlagon felüli színvonalon készítik elő ezeket a megemlékezéseket. Most is
sikerült egy olyan dramaturgiát bemutatni, amely nem volt szokványos, figyelembe vette
a szereplő alsós gyermekek képességeit, és mégis közérthető, színvonalas volt. Köszönöm
nekik ezt a munkát, valamint a mazsorett-csoportunkét is, akik nélkül már
elképzelhetetlen a márciusi ünnepünk.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal tudomásul vette a beszámolót.
5. Napirendi pont: Geiszler Csaba levele
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Településünk lakója, Geiszler Csaba levelet írt a Tisztelt Képviselő-testülethez, amelyet az
előterjesztéshez csatolok.
Levelében többek között kifogásolja a testületi ülésen jelenlévők három perces
hozzászólási lehetőségét, 2010-ben a testület tagjainak tiszteletdíjról történő lemondását, a
Polgármester tiszteletdíját, az iskolaigazgató többletmunkaerő alkalmazását, a
településünkön élő szakemberek véleményének kikérésének hiányát, és a naprakész
tájékoztatás hiányát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Geiszler Csaba levelét elolvasni, és annak
megválaszolására, a válasz tartalma meghatározásával felhatalmazni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a Képviselő-testület nevében válaszlevelet írjon Geiszler Csabának az
alábbiak figyelembevételével:
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán Gábor polgármester :
Az előterjesztésben azt javasoltam, hogy vitassa meg a testület a beadványban foglaltakat,
illetve az arra adott válaszoknak a tartalmáról döntsünk itt és hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a választ megadja.
Kérdezem a képviselő-testületet, hogy erről az előterjesztésről ebben a formában
tárgyaljunk-e, vagy tekintettel arra, hogy Geiszler úr jelen van a képviselő-testületi ülésen,
egyből meg is válaszoljuk neki és akkor a kérdéseire megkapja a válaszokat. Ehhez
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határozathozatal szükséges, ezért kérem, hogy gondolják át a képviselők. Amennyiben így
döntünk, akkor én visszavonom az előterjesztést és megválaszoljuk a kérdéseket itt
helyben.
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy most azonnal megválaszoljuk a kérdéseket amiket
feltett a Geiszler úr, az kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal
megválaszoljuk most a feltett kérdéseket.
Szabó Zoltán alpolgármester
Kérdezzük meg Geiszler urat, hogy mit szeretne.
Geiszler Csaba jelenlévő
Ha minden feltett kérdésre pontos választ tudok kapni, elfogadom.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Javaslom, hogy azokat a pontokat, amelyet most nem tudunk, írásban válaszoljuk meg,
amit igen, azt fogadja el.
Geiszler Csaba vendég
Presszer Zoltán ügyvéd úrral kapcsolatosan többek között azért írtam, mert egy olyan
lehetőséget kaptam, hogy van 3 percem a hozzászólásra. Erre reagáltam, hogy volt olyan
szerződéssel kapcsolatos dolog, ami számomra teljesen világos, korrekt dolog volt. Dr.
Török úr azonban feltett olyan kérdéseket, amire 5 percig untig elég lett volna, és kb. 20
percig tartott.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ebben a mondatban nem hangzott el kérdés, értem, hogy mi volt a véleménye. Gyorsan
tudok rá válaszolni: a képviselőnek az SZMSZ szerint van lehetősége sokat
kérdezősködni, azért választották meg, hogy sokat kérdezősködjön, és a lakosságnak
megfelelő döntéseket tudjon hozni. A lakosságnak pedig az SZMSZ-ünk szerint 3 perces
hozzászólási lehetősége van, és kifejezetten a napirendi pontokhoz kapcsolódóan.
Csizmadia Zsolt képviselő
Rengeteg napirendi pontunk van, azért próbáljuk mederbe terelni a testületi ülés menetét,
mert parttalanná válna, így is nagyon el szokott húzódni az ülés.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Van még a közmeghallgatás lehetősége is. Akkor van hosszú idő a polgárok
hozzászólására és akkor lehet bővebben elmondani a véleményeket és kérdéseket feltenni.
Az első kérdés a levélben, hogy „szeretném tudni, hogy a polgármester miről mondott le
az előző választáshoz képest?”
Csizmadia Zsolt képviselő
Az alakuló ülésen a két újonnan választott képviselő mondott le a tiszteletdíjáról a 2010-es
évben. Mi már megbeszéltük a Varga képviselő úrral előre. Szuverén jogunk, hogy
lemondjunk, mivel az előző testület lemondott, hogy elég legyen a pénz. Mi is
kötelességünknek éreztük, hogy lemondjunk.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester
Azzal, hogy az előző képviselő-testület a 2010. évi költségvetést megalkotta és a
költségvetésben határozott arról, hogy tiszteletdíj abban az évben nincsen. A költségvetési
rendelet szellemében kell, hogy eljárjon az új képviselő-testület is. Aki elindult a
választáson az tudta, hogy ebben az évben nincs tiszteletdíja a képviselőknek.
Geiszler Csaba jelenlévő
Szerintem a jogi menete nem volt helyes az alakuló ülésnek. Nem nyilatkoztak a
képviselők, hogy lemondanak a tiszteletdíjukról.
Szabó Zoltán alpolgármester
A jogi felügyeletet a jegyző gyakorolja. A jegyző továbbküldi a jegyzőkönyvet a felügyeleti
szervhez és ha kifogás van, akkor jelzést kapunk. Senki nem tett ez ellen semmilyen
észrevételt. Korrektül történt minden. A költségvetés tárgyalásánál nyilatkozott minden
képviselő, hogy lemond a tiszteletdíjáról. Az alakuló ülésen pedig a két új képviselő
nyilatkozott. Azt javaslom, hogy mennyünk tovább arra, ami kérdés, mert ezek állítások
voltak.
Varga Mihály Balázs képviselő
A Geiszler úr azt nehezményezi, hogy nem volt kinyilvánítva a dolog. Mi ezt tudomásul
vettük, nem volt betervezve, nem is akartuk kérni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A kérdés az, hogy én miről mondtam le, és a 30 %-os költségtérítésemből - ami havi 114
ezer Ft mit kell konkrétan fedeznem?
Ez a pénz bruttó ennyi, ebből én 48 ezer Ft-ot kaptam meg. Ebből kell fedeznem az autóm
használatát és ez döntően autóhasználatra megy, mert amikor átugrom Bicskére, elmegyek
Válba és tárgyalok vidékfejlesztési ügyekben, meg mányi koncepció ügyekben,
szakemberekkel Budapesten stb., a saját autómat használom. Tehát ilyen jellegű
költségekre használom fel. A 2011-es évben a költségtérítésemet már le is csökkentettük.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A következő kérdés, mekkora összegből gazdálkodik a település? Válaszom: 282 millió Ftból.
Ebből mekkora a bérjellegű összeg, juttatások és azok járulékai? Válaszom összesen,
önkormányzati szinten: polgármesteri hivatal 48 millió Ft, Iskola: 72 millió Ft, Óvoda: 33
millió Ft.
Mivel indokolta az iskolaigazgató a többletmunkaerő alkalmazását? Válaszom: ez nem
többletmunkaerő volt, hanem rossz adatszolgáltatás, ami miatt 15 millió Ft normatíva
visszafizetésére kényszerültünk. Az összeget magát elköltötte az önkormányzat az
iskoláján keresztül az iskolai nevelésre és oktatásra, az épület fenntartására,
működtetésére. Megjegyzem, hogy ez a Mányi Hirek újságban részletesen le volt írva.
Mi okozta az iskolánál a létszámcsökkentést? Válaszom: pedagógus létszámot
csökkentettünk azért, mert láttunk egy csöppnyi spórolási lehetőséget abban, hogy fogyott
a gyermeklétszám, tehát a párhuzamosság megszüntetése miatt, másrészt azzal tudunk
költséget spórolni, hogy inkább túlórát fizetünk pedagógusnak, mint hogy felveszünk egy
feladatra külsős óraadót. Ebből a kettőből fakadt az, hogy le tudtuk csökkenteni a
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pedagógusok létszámát, és így költségtakarékosságot tudtunk elérni.
Racionalizálás: tovább racionizálunk, pl. a nyugdíjba vonuló élelmezésvezető helyett az
iskolába nem veszünk fel egy újat, hanem egy megállapodás keretében az óvoda
élelmezésvezetője fogja ellátni az iskola élelmezésvezetői feladatot is.
Annyi embert alkalmaznak, amit a jelen gazdasági helyzet megenged? Válaszom: igen,
annyit.
Szétrángatja-e az istrángot mindenki a cél elérése érdekében? Válaszom: igen. Le vannak
terhelve az emberek, elég rendesen.
Geiszler Csaba jelenlévő
Van olyan település a környéken, ahol a lakosság létszáma 1400 fő, 700 fő. Ezeken a
településeken nincs építményadó, telekadó. De nálunk van. Ha én az adót nem fizetem be
határidőben, arra ráteszik a büntető kamatot. Én a testületnek, polgármesternek, bárkinek
írok egy levelet, azt törvény írja elő, hogy 30 napon belül válaszolni kell. A mostani
levelemre 114 napja nem kaptam választ.
Szabó Zoltán alpolgármester
Geiszler úr! Ha nekem küld egy levelet én arra válaszolok. Ebben a levélben nem
kérdezett semmi olyat, amire ne tudna most válaszolni a polgármester úr. Rengeteg
ügyünk van még, és nem az ügyekről beszélünk
Azt szeretném kérdezni, hogy levelében melyik adóra gondolt, hogy az adót nem kell
emelni. Melyiket emeltük? Akkor miért ír ilyen levelet, hogy nem az adót kell emelni?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A személyeskedéseket kérem hagyják abba!
Az előterjesztésben lévő javaslatomat visszavonom, viszont megkérdezem Geiszler urat,
hogy elfogadja-e a képviselő-testületi ülésen elhangzott válaszokat?
Geiszler Csaba jelenlévő
Igen elfogadom a testületi ülésen elhangzott válaszokat.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezzel a napirendi pont tárgyalását lezártnak tekintem. Köszönöm szépen.

6. Napirendi pont: Mozgókönyvtár üzemeltetése
Ugron Zoltán Gábor polgármester
A VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2009. évben
döntött arról, hogy mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok ellátására
megállapodást kezdeményez. A kistérség települései közül Bodmér, Gánt, Újbarok,
Óbarok, Szár, Vál jelezte részvételi szándékát. A mozgókönyvtári ellátás célja, hogy az
ellátással a nyilvános könyvtári szolgáltatás, utazás nélkül elérhetővé váljon a
településeken élő valamennyi lakos számára.
Cél a könyvtári szolgáltatás működtetése, a könyvellátás, a szakszerűség biztosítása, az
információs igények gyors, színvonalas kielégítése, valamint a települések művelődési
lehetőségeinek javítása, az infrastrukturális hátrányok csökkentése, s az itt élők esélyének
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növelése a tanulásra, az információszerzésre. Fontos a könyvtárak együttműködésének
korszerűsítése, aktív információs kapcsolat kialakítása. A kistérségi mozgókönyvtári
normatívának köszönhetően a csatlakozott könyvtárak technikai eszközellátottsága és
könyvtári dokumentum-ellátottsága jelentősen javulni fog, mert kb. évi 1 millió forint
többlettámogatást lehet így kapni.
A nyilvános könyvtárral nem rendelkező település önkormányzata, könyvtári
szolgáltatásra alkalmas helyiséget, könyvtárost, és a használók számára alkalmas
időpontban történő nyitva tartást biztosítja.
A szolgáltatásban azon települési önkormányzatok vehetnek részt, akik nem rendelkeznek
nyilvános könyvtárral és a könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosítják.
A könyvtári szolgáltató helynek 1500 fő feletti lakosságszámú település esetén hetente
legalább négy napot, egy héten minimum tizenkét órás nyitva tartást kell biztosítani.
A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez, mely lehetővé teszi,
hogy közösségi színtérként is működhessen. Amennyiben eszerint is működik, a
nyitvatartási időre vonatkozó kötelezettség közművelődési programok szervezésével és
tartásával is teljesíthető. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra,
mozgókönyvtári feladat szervezésére és ellátására fordítható.
A többcélú kistérségi társulás a könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító települési
önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat:
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános városi
vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári
szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a szolgáltatóval.
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok vagy a kistérségi társulás a
könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a szolgáltató által
kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása
megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók.
– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz
szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári
szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a
dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.
– A többcélú kistérségi társulás a támogatásból hozzájárulhat a szolgáltató könyvtár által
kialakított kistérségi információs portál működtetéséhez is – kapcsolódva a Rokka
(kulturális fonál) és a Portál programhoz.
Tennivalók:
Határozatok:
·
Társulási Tanács határozathozatala: melyben kinyilvánítja szándékát a
mozgókönyvtári ellátás kistérségi keretek között történő biztosításáról. (ez már
megtörtént);
·
Települések határozathozatala: határozat, amiben kinyilvánítják, hogy a
mozgókönyvtári szolgálathoz csatlakozni kívánnak és biztosítják erre a
helyiséget és a könyvtári nyitvatartásra a könyvtárost.
Tárgyalások:
·
Szolgáltató kiválasztása: lehet városi vagy megyei könyvtár. Alapító
okiratában szerepelnie kell a feladatnak „könyvtári szolgáltatás”. Jelenleg Bicske
város könyvtárával folyik az egyeztetés, hogy milyen kiadásokkal kell számolni
a szolgáltatás bevezetéséhez.
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Szerződések:
·
Társulási Tanács és a Szolgáltató között szerződéskötés mozgókönyvtári
szolgáltatások biztosításáról a települések vonatkozásában.
·
Könyvtárellátási szerződés a Szolgáltató és a Községi Önkormányzat között
Támogatás feltétele

felelős

könyvtári szolgáltató hely kialakítása
Települési önkormányzat vagy
könyvtári
eszközök
biztonságos Társulási Tanács
tárolására;
megrendelt
szolgáltatások
fogadhatóságára
könyvtári szolgáltatás szerződéskötések

Települési önkormányzat és
Társulási Tanács

Nyitva tartás a könyvtári szolgáltató Települési önkormányzat
helye:

A szolgáltató esetében felmerülő költségek a következők:
1 fő főiskolai végzettségű könyvtáros 6 órában,
Kistérségi szerver,
Kistérségi munkaállomás,
Support díj.
Települések esetében felmerülő költségek:
1 fő részmunkaidős munkatárs,
a helyiség fenntartása,
internet biztosítása.
Az első évben ki kell alakítani a szolgáltatásra alkalmas helyiséget. Fel kell szerelni egy
arra alkalmas számítógéppel, nyomtatóval, internet hozzáféréssel. A szolgáltató által
használt operációs rendszer kistérségi munkaállomását kell biztosítani a zavartalan
könyvtári szolgáltatás végett. A dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz
működtetését is biztosítani kell. Az autó már rendelkezésére áll a Társulásnak.
A szolgáltató helyek kialakítása és felszerelése a szolgáltató felmérése alapján történik. Az
éves költségvetés úgy kerül beállításra ezen feladatra, hogy a Társulás által lehívható
támogatás fedezi a szolgáltatás költségeit. A településeknek és a szolgáltatónak ez nem
kerül többlet költségébe.
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény 8. számú melléklete szerint a
többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 000 forint/könyvtári szolgáltató hely
Fontos tudni, hogy a csatlakozni kívánó települési önkormányzat nem veszíti el a
költségvetési törvény 3. számú mellékletében biztosított Települési önkormányzatok
üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai után járó hozzájárulást.

22
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz való
csatlakozásunkat megtárgyalni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
„A” változat
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes TKÖT által szervezett
kistérségi mozgókönyvtári szolgálattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1.)
Mány Község Önkormányzata csatlakozik a kistérségi mozgókönyvtári
szolgálathoz.
2.) Az előterjesztés mellékletét képező mozgókönyvtári feladat ellátási szerződést
tudomásul veszi. Gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely fenntartásáról,
nyitva tartásáról, könyvtáros alkalmazásáról. Felhatalmazza a polgármestert a
feladat-ellátási szerződés aláírására.
3.) Az 1997. évi CVL törvény 54. § (2) bekezdés szerinti nyilvános könyvtárak
jegyzékéből törölteti a település könyvtárát.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

„B” változat
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes TKÖT által
szervezett kistérségi mozgókönyvtári szolgálatban nem kíván részt venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
A pénzügyi bizottsági ülésen már beszéltünk róla és ott már elmondtam, hogy mi ennek a
lényege, amit azóta megtudtam pluszban információt.
Tehát a település kap X forintot egy kombinált normatívában, amiben 6 dolog szerepel,
többek között a közművelődési feladatok ellátása is. Ebből a normatívából fedeztük eddig
azt, hogy az Önkormányzat könyvtárat működtessen. Ez került eddig a könyvtáros
megbízási díjába, a könyvtárra jutó rezsi költségébe, és az idei költségvetési évben pedig
60 ezer Ft-os könyvtárfejlesztésre, amelyből állománygyarapítást végeztünk. Ha
csatlakozunk ehhez a kistérségi mozgókönyvtár rendszerhez, akkor ez egy kistérség által
ellátandó feladat lesz és a kistérség fog kapni rá csatlakozó településenként, csatlakozó
könyvtáranként 1-1 millió Ft-ot. Ebből le fogja vonni azt a költséget, ami központi
költségként keletkezik. Pl. Bicske város könyvtárába egy fő plusz felvételre kerül, aki ezt
fogja csinálni. Futni fog egy autó, amelyik minden nap valamelyik településre megy,
ugyanezen emberrel, és hozza-viszi a könyveket, továbbá kell venni szoftvert, amelyen a
könyvtárak összes állományát tudják katalogizálni. Ennek eredményeként településenként
marad nagyságrendben kb. 7-800 ezer Ft, - ez attól függ, hogy hány település csatlakozik.
Egy megkötés van, hogy ennek a pénznek X %-a állománygyarapításra kell, hogy
fordítódjon, és a többiből mást is lehet csinálni, pl. festésre, bútorvásárlásra stb. Tehát
ennek a pénznek jelentős részét a kultúrház felújítására tudjuk fordítani.
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Ezek után én azt javaslom, hogy csatlakozzunk ehhez a mozgókönyvtári szolgálathoz.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
18/2011. sz. Határozat
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és úgy döntött, hogy a
VÉRTES TKÖT által szervezett kistérségi Mozgókönyvtár üzemeltetése előterjesztést
elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Szavazásra teszem fel, hogy aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk az „A” változat
szerint, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás egyhangú volt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2011. (III.30.) ÖH számú Határozat
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes TKÖT által szervezett
kistérségi mozgókönyvtári szolgálattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1.)
Mány Község Önkormányzata csatlakozik a kistérségi mozgókönyvtári
szolgálathoz.
2.) Az előterjesztés mellékletét képező mozgókönyvtári feladat ellátási szerződést
tudomásul veszi. Gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely fenntartásáról,
nyitva tartásáról, könyvtáros alkalmazásáról. Felhatalmazza a polgármestert a
feladat-ellátási szerződés aláírására.
3.) Az 1997. évi CVL törvény 54. § (2) bekezdés szerinti nyilvános könyvtárak
jegyzékéből törölteti a település könyvtárát.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
6. Napirendi pont: Az Önkormányzat konyhái élelmezésvezetésének összevonása
miatti együttműködési megállapodás
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Hársfadombi Általános Iskola élelmezésvezetője Iski Istvánné 2011. május 1-től
nyugdíjba vonul.
Mivel Önkormányzatunk egyik gazdasági program eleme a takarékos gazdálkodás,
nyilvánvaló volt a gondolat, hogy két intézményünk konyháinak élelmezésvezetését egy
élelmezésvezetővel lássuk el.
Ennek egyik megoldási módja, hogy a Hársfadombi Általános Iskola, a Mesevár Óvoda,
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valamint a Polgármester a Képviselő-testület felhatalmazása alapján, háromoldalú
együttműködési megállapodást köt az élelmezésvezetői feladatok közös ellátásra. A
feladatot az Óvoda élelmezésvezetője látná el.
A munkáltatói jogkört továbbra is az Óvoda vezetője gyakorolná az élelmezésvezető felett,
de az Iskolában végezett munka esetén az Iskola igazgatója végezné a szakmai irányítást.
Az élelmezésvezető munkaideje megosztódna az Iskola és az Óvoda konyhái között.
A fenti lépéssel további létszámgondokat tudnánk megoldani úgy, hogy Önkormányzati
szinten nem változna a létszám és a bértömeg, de egy hatórás konyhai kisegítő és takarító
felvételével és egy dolgozó átirányításával az óvoda konyháján történő részmunkaidős
besegítés, a Művelődési Ház takarítása és a Hársfadombi Általános Iskola takarító gondja
rendeződne.
Önkormányzati szinten pedig ez a lépés minimális mértékben, de bérmegtakarítást is
eredményezne.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a konyhák élelmezésvezetői feladatinak
megoldásáról dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola élelmezésvezetői feladatait egy
élelmezésvezető lássa el, és ennek érdekében felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság ez előterjesztést megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
16/2011. sz. Határozat
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy az önkormányzat konyhái
élelmezésvezetésének összevonása miatt együttműködési megállapodást elfogadásra
javasolja, de kéri azt 2-3 hónap múlva felülvizsgálni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az iskola élelmezésvezetője nyugdíjba vonul. A takarékos gazdálkodás érdekében
szeretnénk összevonni és átalakítani az intézményeinket. Ezért szükséges a háromoldalú
megállapodás megkötése.
Az együttműködési megállapodás mellékelve a jegyzőkönyvhöz.
A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szavazásra teszem fel a kérdést.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: egyhangú igen.

25
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
28/2011. (III.30.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola élelmezésvezetői feladatait
egy élelmezésvezető lássa el, és ennek érdekében felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodás aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
8. Napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 11/2009. (IX. 23.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
2010-ben az „Első lépés” 2007 KFT készítette el megbízásom alapján Önkormányzatunk
vagyonkatesztérét.
A munka elvégzésének határideje 2010. december 31. volt. A nyilvántartás elkészítése után
Illyés György, a KFT vezetője, szakértői jelentést készített, amelyet a Tisztelt Képviselőtestület a 2011. február 16-i képviselő-testületi ülésen ismert meg és fogadott el.
A munka elvégzésével megváltozott Mány Község Önkormányzata rögzített ingatlan
vagyonának köre, amely a nyilvántartásban nem csak számbeli, hanem a három kategória
alá történő besorolásban is változtatások szükségesek. Ezért szükséges, hogy
változtassunk
1.forgalomképes,
2.korlátozottan forgalomképes,
3.forgalomképtelen
ingatlanok körén.
Mány község ingatlanjainak felsorolását a 11/2009. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet
1-3. melléklete tartalmazza, ezért ha az ingatlanok besorolásában, felsorolásában változás
következik be, az érintett mellékletet módosítani kell.
A fent említett szakértői jelentésnek és az új vagyonkataszternek megfelelően elkészítettük
a vagyonrendelet mellékleteit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat
tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2009. (IX.23.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2011. (
) önkormányzati rendeletét.
Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
19/2011. sz. Határozat

26
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az
önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2009. (IX. 23.)
számú önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ezután szavazásra teszem fel, hogy az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2009. (IX. 23.) számú önkormányzati rendelet
módosítását elfogadja, és megalkotja a rendeletet, kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye: egyhangú volt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Mány község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2011. ( ) számú rendelete
az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
−

rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

9. Napirendi pont: Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és kiesett jövedelmének megtérítéséről
szóló
/2011. ( ) számú önkormányzati rendeletének megalkotása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mány község képviselői tiszteletdíjának mértékét és juttatásának szabályait a jelenleg
hatályos 2/1995. (II.6.) számú rendelet szabályozza.
A rendelet 4. § (3) bekezdése előírja, hogy a tiszteletdíj mértékét a képviselő-testület évente
a költségvetési rendelet megalkotásakor felülvizsgálhatja.
A 2011. évi költségvetésről az 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet döntött, amelynek
20. §-a szerint:
„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.”
A 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott tiszteletdíjak annyiban térnek el a
tiszteletdíjról szóló rendelettől, hogy a bizottságok elnökeinek nem állapít meg a fentieken
kívül további 5.000,- Ft tiszteletdíjat. (A rendeletet az előterjesztéshez csatolom.)
A költségvetési rendelet miatt tehát módosítani kell a tiszteletdíjról szóló rendeletet.
A tiszteletdíjakról szóló rendelet azonban – megalkotása óta – nyolc alkalommal változott,
amely miatt a foltozottság benyomását kelti.
Továbbá az elmúlt évben lépett hatályba a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) IRM rendelet, amely egységesíteni kívánta a jogszabályok megjelenését és norma
tartalmát.
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A rendelet szerint a 2010-től megalkotott jogszabályok már nem tartalmazhatnak olyan
rendelkezéseket, amelyeket más jogszabály már tartalmaz.
A további foltozás helyett tehát célszerű egy új rendeletet alkotni, amely megfelel a fenti
követelményeknek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendeletet
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzati
képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és kiesett jövedelmének
) önkormányzati rendeletét.
megtérítéséről szóló /2011. (
(A rendelet csatolva!)

Csizmadia Zsolt Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
20/2011. sz. Határozat
A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy Mány Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíjáról és kiesett jövedelmének megtérítéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotását elfogadásra javasolja.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Aki egyetért a rendelet módosítással, az kérem kézfeltartással szavazzon.
Megállapítom, hogy a szavazás eredménye egyhangú volt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Mány község Önkormányzata
Képviselő-testületének
/2011. (
) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és
kiesett jövedelmének megtérítéséről szóló rendelete
−

rendelet mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

10. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének új Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendelettervezet megtárgyalása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi
LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló
ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési
szabályzatukat. Az alakuló ülésen történt SZMSZ módosítás nem helyettesíti az átfogó
felülvizsgálatot.
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Az 1277/H/2007. AB határozat szerint az Ötv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII.
törvény 62. § (5) bekezdése, - mely a fél éven belüli SZMSZ felülvizsgálatot írja elő, - nem
épült be az Ötv.-be, így az csak egyszeri, vagyis az 1994-ben megválasztott képviselőtestületekre vonatkozó törvényi kötelezettséget állapított meg.
Mindezek ellenére indokolt és javasolható az SZMSZ, választásokat követő, átfogó
felülvizsgálata. Ezt erősíti az is, hogy az önkormányzatok képviselőt-testületei által
létrehozott szervezeti működési szabályzatok általában elő is írják ezt a felülvizsgálatot.
A felülvizsgálat mostani elvégzése különösen indokolt most, mivel az elmúlt évben lépett
hatályba a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, amely
egységesíteni kívánta a jogszabályok megjelenését és norma tartalmát.
A rendelet szerint a 2010-től megalkotott jogszabályok már nem tartalmazhatnak olyan
rendelkezéseket, amelyeket más jogszabály már tartalmaz.
Az önkormányzatok képviselő-testületeinek SZMSZ-e, így a mi SZMSZ-ünk is sok olyan
szabályt tartalmaz, amelyet valamilyen más jogszabály már magában foglal.
Továbbá SZMSZ-ünk nagyon bonyolult, nehezen érhető és számos olyan szabályt
tartalmaz, amelynek betartása feleslegesen megnehezíti az önkormányzati, képviselőtestületi munkát. Tartalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét is, amely
helyett a Hivatalnak már jogszabályba foglalt tartalmú, külön SZMSZ-e kell legyen.
Tehát a SZMSZ-ünk megérett a módosításra.
A Tisztelt Képviselő-testület korábban már két alkalommal – előzetes munkaanyagként –
már foglalkozott az SZMSZ szövegével. A jelenlegi szöveg tartalmazza az korábban tett
javaslatokat is.
A bizottságokkal kapcsolatban három változatot írtunk az SZMSZ munkaanyagába.
Kérem, szavazzunk arról, hogy a három közül melyik változatot szeretné a Képviselőtestület az SZMSZ-ben szerepeltetni.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
29/2011. (III.30.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi
bizottságokat kéri felvenni megalkotandó SZMSZ-be:
1. Ügyrendi Bizottság,
2. Gazdálkodási Bizottság,
3. Humánerőforrások Bizottság.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
11. Napirendi pont: Bejelentések
Varga Mihály Balázs képviselő
Most volt egy pályázat, amelyet a Belügyminisztérium írt ki, a települési önkormányzat
tulajdonában lévő sportlétesítmények és ifjúsággal kapcsolatos épületek felújítására. Elég
sok pénz volt kiírva országos szinten. Ezt a pályázati anyagot két héttel ezelőtt kaptuk
meg. Sajnos erről lemaradtunk, pedig nagyon jó lett volna.
Szeretném kérni, hogy próbáljunk meg hosszú távon egy megoldást találni, hogy legalább
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egy olyan pályázatíró céggel kerüljünk kapcsolatba, aki alkalmas lehet arra, hogy legalább
időben felhívja a figyelmet a pályázatokra, és mi tovább tudjunk lépni vele.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az iskolánál van a pedagógus továbbképzéses pályázat, amibe majdnem beletört a
bicskája az iskolának és az utolsó pillanatban találtak rá egy pályázatíró cégre, akik
tényleg nagyon profin csinálják ennek a pályázatnak a feladatait.
Beszéltem ezzel a fiatalemberrel és azóta már kétszer is itt volt nálam, és úgy érzem, hogy
ők tényleg lehetnek egy olyan cég, akikkel szívesen együttműködnék. Látszik, hogy
nagyon ott vannak ebben a TIOP dologban.
A közbeszerzési ügyekben pedig a Konzulens Kft. megint jól vizsgázik itt a digitális tábla
projekt kapcsán.
Szabó Zoltán alpolgármester
Volt a kistérségnek egy pályázat figyelése, és szerintem az volt még a legjobb. Ők küldték
szinte minden nap, amit találtak. Ők nem mérlegelték, hogy ez az iskolának, vagy
óvodának, vagy a hivatalnak szól. Átküldték, és mi választhattunk belőlük, hogy melyik a
legkedvezőbb.
Varga Mihály Balázs képviselő
A Sárosné Vali közbejárásával a Miniszterelnök úr, Ranacs István úrral közösen
meghívták a mányi általános iskolásokat egy felcsúti látogatásra. Bemutatták nekik az
Akadémiát kívül-belül hogy néz ki. Utána volt egy meghívás a Sóstói Stadionba
Székesfehérvárra. Igazából egy focimeccsre. A gyerekek nagyon jól érezték magukat.
Betekintést kaptak arról, hogy hogyan néz ki egy stadion, és hogyan működnek ezek a
klubok.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy részt vettem egy négynapos és egy kétnapos
továbbképzésen Balatonon. Ez egy ifjúsági akkreditált képzés volt. Jó kapcsolatokat
lehetett kialakítani, mert polgármesterek, képviselők és civil szervezetek is részt vettek
ezen a képzésen.
Úgy tudom, hogy előírás lesz majd, és törvénybe is fogják iktatni, hogy minden
településen kell helyi ifjúsági rendeletet, vagy stratégiát alkotni. Ehhez a segítségemet
felajánlom.
Szabó Zoltán alpolgármester
Jó lenne rátenni a honlapra és újságba is beletenni, hogy mi történt a Fociakadémián, hogy
lássa és értesüljön a falu róla.
A faluba bevezető úton van egy villanyoszlop sor. Kell-e az még oda, ugyanis véget ér a
vezeték mielőtt kikanyarodunk a kikerülő útra. Nem egy szép látvány. Vissza kellene azt
bontani. Nem tudom, hogy ez kinek a tulajdona.
A Talentisz most újra indul, nem tudom hallottátok-e, hogy az állam most nem
földcseréket csinál, hanem a földeket adja a projektekhez, tulajdoni hányadért. Most olyan
állapotban van a Talentisz, hogy vizsgálják azokat a projekteket, amelyeket ők
elindítottak, hogy mennyire megvalósítható, mi kell hozzá, befejezhető-e?
Annak idején még itt Mányon jelentette be a Kenyeres Sándor úr, hogy tudásközpontot,
szilicium völgyet, egyetemi várost építenek, amihez tartoznának kiszolgáló üzemek.
A Talentisz-el olyan kapcsolatunk volt, hogy bizonyos dolgokat finanszíroztak is, pl. a
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Mányi Napokat időnként megfinanszírozza, illetve adtak pénzt.
Minden évben csináltunk egy olyan ebédet, vagy vacsorát és meghívtuk oda őket és ott
kötetlen beszélgetést folytattunk. Jó információkat kaptunk, hogy milyen projektek
indulnak.
Fel kellene venni velük újra a kapcsolatot. Mányra még most is él a beruházás egy
fatüzeléses erőművet akarnak és egy Info bázist.
Bálint Istvánné képviselő
Mány és Bicske között van az a Baboshegyi bekötőút. Már többször beszéltünk róla, hogy
nem tudjuk eldönteni, hogy a spalét Bicskéhez, vagy Mányhoz tartozik. Az viszont eldőlt,
hogy a Bicskeiek átpakolják az összes szemetet a Mányi oldalon lévő spalétba. Lehet
odahatni, hogy a bicskeiek ne pakolják a szemetet a mányi területre? Tudunk valamit ebbe
lépni?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Van olyan munkakör, hogy közterület felügyelő. Utána fogok nézni, hogy ez pontosan
hogyan is működik, lehetne esetleg nálunk is létrehozni egy ilyet.
Bálint Istvánné képviselő
Nem kezdődhetne a képviselő-testületi ülés délután 14 órakor és akkor talán nem az
éjszakába húzódna. Közönség nincs. Régebben is 13 órakor kezdődött az ülés. Meg kellene
próbálni újra.
Több bejelentés, hozzászólás nem volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, meghívottak részvételét,
majd a nyilvános testületi ülést 21.30 órakor bezárja.
K. m. f.

/: Ugron Zoltán Gábor :/
polgármester

/: dr. Majoros Ildikó :/
jegyző

