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J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében,
2011. április 13-án, 16 órai kezdettel megtartott nyilvános, rendkívüli képviselő-testületi
ülésén.
Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor
Bálint Istvánné
Csizmadia Zsolt
Szabó Zoltán
Dr. Török Péter

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol: Bokodi Sándor

képviselő

Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó

jegyző

A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek száma: 0 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Üdvözlöm a megjelent képviselőket a nyilvános testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatot teszek az ülés napirendjeire.
Kérem a napirendi pontokat az alábbi sorrendben elfogadni:
1. Szándéknyilatkozat az Okszana Dental Kft.-vel, Csabdi Község Önkormányzatával
közös fogorvosi körzetben történő fogászati alapellátásra,
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti Működési
Szabályzata megalkotása.
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 6 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
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30/2011. (IV.13.) ÖH számú határozat
Napirendi pontok:
1. Szándéknyilatkozat az Okszana Dental Kft.-vel, Csabdi Község
Önkormányzatával közös fogorvosi körzetben történő fogászati alapellátásra,
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti Működési
Szabályzata megalkotása.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
1. Napirendi pont: Szándéknyilatkozat az Okszana Dental Kft.-vel, Csabdi Község
Önkormányzatával közös fogorvosi körzetben történő fogászati alapellátásra
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mint Önök előtt is ismeretes, Mány és Csabdi község lakossága alkot egy fogorvosi
körzetet.
A Mány-Csabdi fogorvosi körzet folyamatos fogorvosi alapellátására Mány Község
Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata a MANN – CSAB BT – vel, képviselő
dr. Klébert Lajos, 1998. november 18. napján kötött megállapodást. Ezt a megállapodás a
képviselő-testületek 2010 januárjában felmondták.
A fogorvosi körzet azonban már 2009 októbere óta ellátatlan, mert először a korábbi
fogorvos, dr. Klébert Lajos miatt, most pedig a helyettesítés megfelelő módja miatt
gyakorlatilag ellátatlan a fogorvosi körzet.
A nehézségeknek több oka is van. Egyrészt két olyan település képez egy fogorvosi
körzetet, amelyek bár közel vannak egymáshoz, de közvetlen tömegközlekedéssel
nincsenek összekötve. Így, ha bármelyiken is létesül fogorvosi rendelő, az a másik
település számára hátrányos.
Ha a fogorvosi rendelő Bicskén van, mindkét település lakosságának utaznia kell.
Ez jelentené még a legkisebb gondot. Ugyanis, olyan fogorvosi rendelőt kellene találni
Bicskén, amely megfelelően akadály mentesítve van. Ilyet azonban nem találtunk.
A helyzet megoldatlansága miatt az ÁNTSZ már többször bírság kiszabásával fenyegette
meg a két települést.
Hosszas keresgélés és próbálkozás után Csabdi Község Képviselő-testülete is úgy döntött,
hozzájárul ahhoz, hogy a Mányon kialakítandó fogorvosi rendelőben történjen a közös
feladatellátás. Ehhez pedig mi felajánlanánk a kisbuszunkkal történő szállítást.
Határozati javaslat:
Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csabdi községgel
közös fogorvosi körzet ellátására az alábbi szándéknyilatkozatot fogadja el:
Szándéknyilatkozat fogorvosi alapellátásra
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amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.,
képviselő: Ugron Zoltán Gábor polgármester) és Csabdi Község Önkormányzata (2064
Csabdi, Szabadság u. 44., képviselő: Dr. Tankó Károly polgármester), valamint az Okszana
Dental Bt. (2060 Bicske, Tószeg u. 27., képviselő: dr. Izsák Okszána ügyvezető) között a
mai napon, az alábbi feltételek szerint:
1.
Szerződő felek megállapítják, hogy Mány és Csabdi községek területe közösen alkot
egy fogorvosi ellátási körzetet (a továbbiakban: körzet). A körzet 2009. októbere óta
ellátatlannak számít.
2.
Az Okszana Dental Bt. képviselője kijelenti, hogy vállalja a körzet ellátását, és
rendelkezik az ehhez szükséges szakmai felkészültséggel és tárgyi feltételekkel.
3.
Mány Község Önkormányzata az Okszana Dental Bt. részére térítésmentesen –
fogorvosi rendelő működtetésére alkalmas – helyiséget alakít ki a Mány Község
Önkormányzata tulajdonában lévő, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti épületben.
4.
Az Okszana Dental Bt. vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott helyiséget saját
költségén felszereli a feladatellátáshoz szükséges és megfelelő eszközökkel, és az 1.
pontban meghatározott körzet ellátására dr. Izsák Okszána, ONYSZ. 54026., fogorvost
biztosítja.
5.
Csabdi Község Önkormányzata …./2011.(04.12.) számú képviselő-testületi
határozatában elfogadja, egyben jóváhagyja és támogatja, hogy a körzet ellátására a Mány
községben kialakított fogorvosi rendelőben kerül majd sor.
6.
Mány Község Önkormányzata …./2011.(……) képviselő-testületi döntésében vállalja,
hogy a fogorvosi tevékenység kezdetétől, heti két alkalommal, a fogorvos rendelési
idejéhez igazodva, egy kilenc személyes kisbuszt biztosít a csabdi lakosok számára a
betegek Mányra szállítása, illetve Csabdira visszaszállítása érdekében.
7.
Az Okszana Dental Bt. vállalja, hogy ha Csabdiban is kialakításra kerül olyan
helyiség, amelyben fogorvosi rendelő szerelhető fel, Csabdin is fogorvosi rendelőt
nyit.
8.
Mány Község Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata vállalják, hogy a
fogorvosi rendelő üzemeltetésének költségeit lakosságszám arányosan osztják meg
egymás között, és a körzet közös működtetésére - a mányi fogorvosi tevékenység
megkezdése előtt - részletes megállapodást kötnek.
Szerződő felek a jelen megállapodást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Mány, 2011. április ……
Mány Község Önkormányzata
képviseletében

Csabdi Község Önkormányzata
képviseletében

Okszana Dental Bt.
képviseletében

Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor

Tegnap volt Csabdin testületi ülés, ők 7 igennel 0 nemmel és 0 tartózkodással támogatták a
szándéknyilatkozatot. Az ÁNTSZ szerint jó a nyilatkozat, és ez a szándéknyilatkozat
alapja lehet a majdani együttműködési megállapodásnak is. Ígérték, hogy mielőtt
elkészítjük, ők előre véleményezik a végleges megállapodást. Ha a szándéknyilatkozatot
mi is elfogadjuk, a héten alá is tudjuk írni.
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Ugron Zoltán polgármester Bálint Istvánné képviselő kérdésére:
Szerintem, őszre meg elehet csinálni a helyiségek átalakítását. Az ügyben az engedélyezési
eljárások lesznek a leghosszabbak.
Dr. Török Péter képviselő:
A fogorvosok mindenütt bérleti díjat fizetnek a helyiségért, mert ott magánbetegeket is
fogadnak. Jó, hogy ingyen kialakítjuk a helyiséget a fogorvosnak, de a költségeket, vagy
legalább a bérleti díjat számoljunk fel. És Csabdinak is vállalnia kell a fenntartási
költségekből. Most így jól jár, mert még a buszt is mi biztosítjuk a betegei szállításához.
A rendelési időket is rögzíteni kell.
Ugron Zoltán polgármester:
30 órát kell rendelnie a fogorvosnak hetente. Ez váltott műszakban lesz a háziorvossal.
Dr. Török Péter képviselő:
Felszámolja a fogorvos bicskei körzetét?
Ugron Zoltán polgármester:
Nincs körzete, illetve lemondja, amint biztos a mi körzetünk.
Dr. Török Péter képviselő:
Szerintem, akkor a magán praxisát is itt fogja végezni, ezért bérleti díjat kell fizetnie.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Olyan dolgot vállalunk fel ezzel, amely nagy teher lehet számunka, ezért pontosítani kell.
Rögzíteni kellene a részleteket is, mert nem tudjuk, hogy mit vállalunk: bérleti díj,
közüzemi díjak, kisbusz.
Ugron Zoltán polgármester:
Az Okszana-dental kérte a szándéknyilatkozatot, hogy legyen mire terveznie, mert a
másik körzetét vissza akarja mondani, és nem szeretné, hogy visszamondja, és itt sem lesz
a végén munkája. Majd végén lesz egy szerződés, amelyben részletesen lesz szabályozva
minden.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ma teszünk egy szándéknyilatkozatot, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége.
16 óra 45 perckor megérkezik Varga Mihály képviselő.
Ugron Zoltán polgármester:
Ha megváltoztatjuk a szándéknyilatkozatot, Csabdinak újból kell tárgyalni, mert ők már
ebben a formában elfogadták.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Miért nem lehet ez a szerződés részletesebb?
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Ugron Zoltán polgármester:
Még nem lehet a szerződést megírni, mert még nincs egy sor adat, pl. a helyiség mérete,
stb. A szándéknyilatkozat nem köt senkit. Ha a végén nem tudunk megállapodni, nem
kötjük meg a szerződést.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Szerintem az, hogy a fenntartási költségeket a két település lakosságszám arányosan fizeti,
nem jelenti azt, hogy bérleti díjat nem lehet fizettetni a fogorvossal.
Dr. Török Péter képviselő:
Akkor abból járna bevételként Csabdinak is.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
A bevételből nem jár neki, hiszen itt nekik nincs tulajdonuk és a szándéknyilatkozat is
csak a költségekről szól.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én csak akkor támogatom ezt a megállapodást, ha a fogorvos tájékoztatva van arról, hogy
a jövőben milyen terheket kell vállaljon, pl. a bérleti díjat. Szerintem ezt, illetve a szerződés
további pontjait a polgármester tárgyalja le.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Külön kellene mérni almérőkkel az orvosi rendelőket. Hozzá kell számolni a közös
területekből rájutó részeket is és meg kell határozni, hogy ki, mennyit fizet. Pl. víz, villany,
szemétszállítás veszélyes hulladék.
Ugron Zoltán polgármester:
Két módosító javaslat van, amelyek a következők:
1. a Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a másik két felet is tájékoztassa a
várható költségekről,
2. felkéri a polgármestert megállapodás előkészítésére.
Dr. Török Péter képviselő:
Csabdi miatt nem tudom elfogadni a javaslatot, mert a busz költségek nincsenek
megállapítva.
Ugron Zoltán polgármester:
Ez csak átmeneti kötelezettség lesz, mert Csabdi is akar rendelőt kialakítani.
Csizmadia Zsolt képviselő:
És mi van, ha nem leszünk megelégedve a fogorvossal, vagy a kialakult helyzettel?
Ugron Zoltán polgármester:
Ezek a feltételek is a szerződésben lesznek megállapítva.
Dr. Török Péter képviselő:
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Szerintem, nekünk üzlet is kellene, hogy legyen ennek a feladatnak az ellátása.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem, tájékoztatni kell Csabdit arról, hogy a szándéknyilatkozat 8. pontjában arra
utalunk, hogy az autóbusz költségeit meg kell fizetni.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem, szavazzunk a módosító javaslatokról, ha több vélemény már nincs.
1. Módosító javaslat
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határozott:
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a másik két felet is tájékoztassa a
várható költségekről.
2. Módosító javaslat
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határozott:
Felkéri a polgármestert megállapodás előkészítésére.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot a fenti
módosításokkal jóváhagyni szíveskedjék.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 1 nem, 4 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
31/2011. (IV.13.) ÖH számú Határozat
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi
szándéknyilatkozatot a következő kikötésekkel fogadja el:
Szándéknyilatkozat fogorvosi alapellátásra
amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.,
képviselő: Ugron Zoltán Gábor polgármester) és Csabdi Község Önkormányzata (2064
Csabdi, Szabadság u. 44., képviselő: Dr. Tankó Károly polgármester), valamint az
Okszana Dental Bt. (2060 Bicske, Tószeg u. 27., képviselő: dr. Izsák Okszána ügyvezető)
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
1.
Szerződő felek megállapítják, hogy Mány és Csabdi községek területe közösen
alkot egy fogorvosi ellátási körzetet (a továbbiakban: körzet). A körzet 2009. októbere
óta ellátatlannak számít.
2.
Az Okszana Dental Bt. képviselője kijelenti, hogy vállalja a körzet ellátását, és
rendelkezik az ehhez szükséges szakmai felkészültséggel és tárgyi feltételekkel.
3.
Mány Község Önkormányzata az Okszana Dental Bt. részére térítésmentesen –
fogorvosi rendelő működtetésére alkalmas – helyiséget alakít ki a Mány Község
Önkormányzata tulajdonában lévő, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. szám alatti épületben.
4.
Az Okszana Dental Bt. vállalja, hogy a 3. pontban meghatározott helyiséget saját
költségén felszereli a feladatellátáshoz szükséges és megfelelő eszközökkel, és az 1.
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pontban meghatározott körzet ellátására dr. Izsák Okszána, ONYSZ. 54026., fogorvost
biztosítja.
5.
Csabdi Község Önkormányzata …./2011.(04.12.) számú képviselő-testületi
határozatában elfogadja, egyben jóváhagyja és támogatja, hogy a körzet ellátására a
Mány községben kialakított fogorvosi rendelőben kerül majd sor.
6.
Mány Község Önkormányzata …./2011.(……) képviselő-testületi döntésében
vállalja, hogy a fogorvosi tevékenység kezdetétől, heti két alkalommal, a fogorvos
rendelési idejéhez igazodva, egy kilenc személyes kisbuszt biztosít a csabdi lakosok
számára a betegek Mányra szállítása, illetve Csabdira visszaszállítása érdekében.
7.
Az Okszana Dental Bt. vállalja, hogy ha Csabdiban is kialakításra kerül olyan
helyiség, amelyben fogorvosi rendelő szerelhető fel, Csabdin is fogorvosi rendelőt
nyit.
8.
Mány Község Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata vállalják, hogy a
fogorvosi rendelő üzemeltetésének költségeit lakosságszám arányosan osztják meg
egymás között, és a körzet közös működtetésére - a mányi fogorvosi tevékenység
megkezdése előtt - részletes megállapodást kötnek.
Szerződő felek a jelen megállapodást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
ány, 2011. április ……
Mány Község Önkormányzata
Bt.
képviseletében

Csabdi Község Önkormányzata
képviseletében

Okszana Dental
képviseletében

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a másik két felet is tájékoztassa a
várható költségekről.
Felkéri a polgármestert megállapodás előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

2. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
Működési Szabályzata megalkotása.
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.
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.
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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.
A Tisztelt Képviselő-testület korábban három alkalommal – előzetes munkaanyagként –
már foglalkozott az SZMSZ szövegével. A jelenlegi szöveg tartalmazza az korábban tett
javaslatokat is.
A korábbi képviselő-testületi ülésen azért nem fogadta még el SZMSZ-t a Tisztelt
Képviselő-testület, mert vártuk a Kormányhivatal véleményét az óbarki SZMSZ-el
kapcsolatban. Az óbarki SZMSZ-t szintén a jegyző asszony készítette, és az arra adott
kormányhivatali véleményt a mi SZMSZ-ünkbe is beépítettük.
A kormányhivatal véleménye alapjaiban nem változtatta meg az előkészített SZMSZ
szövegét, többnyire jogszabály szerkesztési tanácsok voltak.
Amit lényeges megemlíteni:
1. Az Alpolgármester feladatainak felsorolása kimaradt, mert részére a feladatokat a
polgármester adhatja, nem a képviselő-testület.
2. Kimaradt a szövegből az interpelláció intézménye, amely szinte szó szerint
megegyezik az ugyanazon helyen szabályozott „kérdés” intézményével.
3. A rendelet mellékleteiben került felsorolásra a képviselő-testület tagjainak neve, a
bizottságok tagjainak neve, és az önkormányzat intézményei.
4. A rendelet függelékében kerültek felsorolásra azok a társulások, amelyben az
önkormányzat részt vesz.
5. Szabályoztuk a falugyűlés intézményét.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt
új Szervezeti Működési Szabályzat megalkotására vonatkozó javaslatot megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjék.
Rendeletalkotási javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló /2011.
(
) önkormányzati rendeletét.
Annyit ennék hozzá, hogy már többször tárgyaltuk előzetesen az SZMSZ tervezetét azért,
hogy ne legyen elhamarkodott a döntésünk.
A hatálybalépés időpontját azért tettük 2011. április 27-re, hogy a következő rendes
testületi ülésünk napjáig a régi SZMSZ legyen hatályos, és addig a mostani bizottságaink
tudjanak működni, és a következő testületire is tudjunk munkaanyagokat előkészíteni.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Azért szükséges ez, mert a rendeletek legkorábban a kihirdetésüket követő napon lépnek
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hatályba. Kihirdetni pedig az SZMSZ-t, ha ma elfogadják, legkorábban holnap lehetne.
Tehát három nap múlva a bizottságok már nem élnének, és nem tudnának felkészülni a
következő testületi ülésre. Ugyanezen ok miatt nem lehet még a mai napon tagokat
választani az új bizottságokba, mert az bizottságokat meghatározó SZMSZ legkorábban
három nap múlva léphet hatályba.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Volt-e a jegyző asszony a Kormányhivatalban az SZMSZ-szel kapcsolatos megbeszélésen?
Miért kellett kivenni az alpolgármester feladatait?
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Igen, voltam, és nagyon remélem, hogy most már megfelelő az SZMSZ szövege.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Képviselő-testület nem vonhatja el a polgármester hatáskörét, mert a polgármester ad
feladatot az alpolgármesternek a törvény szerint. Erről én magam is beszéltem a
Kormányhivatalnál a településünk törvényességi felügyeletét ellátó ügyintézővel, és
világosan megmagyarázta nekem, hogy miért nem lehetséges ez.
Dr. Török Péter képviselő:
A 20. §-ban szerintem javítani kellene az a kifejezést, hogy „bármely állampolgár”,
helyette javaslom, hogy „bármely jelenlévő”.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk a módosító indítványról!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határozott: A hivatkozott rész szövege: „bármely
jelenlévő”.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
41. § szól a bizottságokról. Nekünk kell meghatározni, hogy hány tagja legyen a
bizottságoknak. A bizottság legalább három tagú lehet, és három képviselő tagja kell, hogy
legyen, akik a nem képviselő tagokkal szemben többségben kell legyenek.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Véleményem szerint a mányi választópolgárok bennünket hatalmaztak fel arra, hogy az
ügyeiket képviseljük. Arra nem kaptunk felhatalmazást, hogy olyan embereket hívjunk be
a döntéshozatalba, akiket ők nem választottak meg. Én csak a Humánerőforrások
bizottságban érzek létjogosultságot arra, hogy külsős tag legyen benne, itt is azért, mert
cigány kisebbséget képviselheti valaki, egyébként nem javaslom, hogy a bizottságoknak
külsős tagja legyen.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A testület a bizottságok tagjai számát határozza meg, és a Polgármester tesz javaslatot a
tagjaira.
Bálint Istvánné képviselő:
Szerintem, nem baj, ha több tag van, és van külsős tag is, mert a határozatképesség jobban
biztosítható, és nekem segítségemre is voltak a külsős tagok, amikor a döntésnél nem
tudtam, hogy kiről van szó.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Ha több a tagok száma, mint három, akkor is lehet minden tag képviselő is, de akkor már
a bizottsági ülések szinte képviselő-testületi ülések. A több tag szerintem is azért jobb,
hogy a határozatképességet fenn lehessen tartani.
Dr. Török Péter képviselő:
Véleményem szerint maradjon így, ahogy van a javaslatban. Sőt, én még azt szeretném, ha
több tagú lenne, mert ha nincs külsős tagja a bizottságnak, nincs semmi értelme annak,
hogy összeüljön, mert akkor olyan, mintha testületi ülés lenne.
Szabó Zoltán képviselő:
Szerintem, bizonyos döntéseknél nem árt, ha vannak külső tagok a bizottságokban. Bár
volt már több olyan külső tag is, aki nem vette komolyan a feladatát.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem, hogy szavazzunk akkor az eredeti javaslatra, hogy az egyes bizottságok hány
tagból álljanak:
1. Ügyrendi Bizottság:
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határozott: Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból álljon.
2. Gazdálkodási Bizottság:
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határozott: Az Ügyrendi Bizottság 4 tagból álljon.
3. Gazdálkodási Bizottság:
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határozott: Az Ügyrendi Bizottság 5 tagból álljon.
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Ugron Zoltán polgármester:
Javaslom, hogy az előterjesztetthez képest a 43. § a) pontjában lévő szavazatszámlálás az
Ügyrendi Bizottság feladatai közül kerüljön ki, mert célszerűbb, ha a szavazatszámlálásra
ad hoc bizottságot választunk. Ez a helyzet egyébként is az alakuló ülésen kerül inkább
elő.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határozott: a 43. § a) pontjából törölni kell a
szavazatszámlálást.
Ugron Zoltán polgármester:
Most kérem, hogy a rendeletalkotási javaslatról egyben szavazzunk.
Ugron Zoltán polgármester:
Szavazásra teszem fel, hogy Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti
Működési Szabályzatáról szóló /2011. (
) önkormányzati rendeletének tervezetét
elfogadja-e?
Kérem, kézfeltartással szavazzunk.
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 rendeletet alkotja:
Mány község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2011. ( ) számú rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
−

rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Több bejelentés, hozzászólás nem volt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők részvételét, majd a nyilvános
képviselő-testületi ülést 18 óra 30 perckor bezárja.

K. m. f.

/: Ugron Zoltán Gábor :/
polgármester

/: dr. Majoros Ildikó :/
jegyző

