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JEGYZŐKÖNYV

felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében,
2011. május 25-én, 14 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor
Bálint Istvánné
Csizmadia Zsolt
Szabó Zoltán
Varga Mihály
dr. Török Péter

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol: Bokodi Sándor

képviselő

Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó
Fuchs János

jegyző
a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők 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 6 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
A testületi ülés előtt helyszíni bejárást tartottunk az „un. Nitti háznál”, ahol a képviselők
többsége jelen volt.
Javaslatot teszek az ülés napirendjeire, és kérem, hogy a napirendi pontokat a kiküldöttől
eltérően az alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni, mert a meghívó kiküldése után két
további napirendi pont felvétele vált szükségessé:
Napirend előtt:
Beszámoló a Polgármester két ülés között végezett munkájáról
Napirendek:
1. A Mányi Svábok Egyesülete vételi ajánlata az ún. „Nitti-ház” telkének egy részére
2. A 2010. évi belső ellenőri jelentés
3. Állásfoglalás a Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények
átszervezésével kapcsolatban
4. Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
5. A játszótér kivitelezőjének meghatározása
6. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített éves beszámoló
mérlegének és eredmény kimutatásának megtárgyalása
7. A
települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési
helyi
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közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a
települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
8. A HXD 414 frsz.-ú, önkormányzati tulajdonú kisbusz sorsának eldöntése
9. Az Óbarok községgel létrehozandó körjegyzőség dokumentációjának ügyvédi
elkészítése díjának biztosítása
10. Pályázati kiírás a védőnői feladatok határozott idejű ellátására
11. Bejelentések
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdésük,
vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy ebben a most javasoltak felvételével és
a megjelölt sorrendben, elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
42/2011. (V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. május 25-i nyilvános rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
Beszámoló a Polgármester két ülés között végezett munkájáról
Napirendek:
1. A Mányi Svábok Egyesülete vételi ajánlata az ún. „Nitti-ház” telkének egy
részére
2. A 2010. évi belső ellenőri jelentés
3. Állásfoglalás a Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények
átszervezésével kapcsolatban
4. Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
5. A játszótér kivitelezőjének meghatározása
6. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített éves
beszámoló mérlegének és eredmény kimutatásának megtárgyalása
7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a
települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
8. A HXD 414 frsz.-ú, önkormányzati tulajdonú kisbusz sorsának eldöntése
9. Az Óbarok községgel létrehozandó körjegyzőség dokumentációjának ügyvédi
elkészítése díjának biztosítása
10. Pályázati kiírás a védőnői feladatok határozott idejű ellátására
11. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelelős: Polgármester
Napirend előtt: Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az áprilisi ülés időpontjában éppen vendégünk volt a kitelepített mányiak
küldöttsége Leimenből és környékéről. Őket az elutazásuk előtti estén az Önkormányzat
látta vendégül egy vacsorával. Nagyon jó hangulatú este volt, sajnos csak Csizmadia
képviselő úr és én tudunk erről a résztvevők emlékeivel beszámolni. Egy emléklapot
adtam át a vendégeknek, melyen a hét folyamán készült közös fotó és a találkozás
apropója és időpontja szerepel.
Szintén az ülést követő napon volt Bicskén egy találkozó a mozgókönyvtár
szolgáltatást közösen vállaló önkormányzatok részére. Most a könyvtári állományok és
körülmények felmérése folyik, előreláthatólag őszre már látható jele is lesz a
csatlakozásunknak.
Falunapok voltak a hónap elején. Az időjárás a mazsoretteseket és ugrólovasokat
megnézni, valamint a főzőversenyen és egyéb programokon részt venni szándékozó
szombati látogatókhoz kegyes volt, mert remek tavaszi időben történtek ezek az
események. Vasárnap azonban az egyébként aranyat érő májusi csendes eső miatt szinte
csak a fogathajtók és segítőik vettek részt, vendégek nem igazán merészkedtek ki a
lovaspályára. Délután második felére elállt az eső és az aerobicosok bemutatójára már
megnövekedett a nézősereg. Ezúton köszönöm a szervezést az abban részt vevőknek,
különösen Sárközi Zsigmondnak és a Lovasegyesületnek, valamint Szaka-Bankó
Renátának. Jó volt látni, hogy a civil szervezetek szinte kivétel nélkül vállaltak kisebbnagyobb szerepet akár fellépéssel, akár szervezéssel, vagy szolgálattal. Mindent
összevetve úgy gondolom, hogy jól sikerült a háromnapos rendezvény.
A hónap során több alkalommal is részt vettem a Völgyvidék Közösség Leader
Egyesület különböző testületeinek munkájában. Mint az ismeretes, a kormány a leader
program átalakítását prioritásként kezeli, emiatt az elmúlt időszakban át kellett alakítani a
szervezeteket, meg kellett újítani az egyes területek vidékfejlesztési stratégiáit. Ennek
érdekében 10 új célterületet határozott meg a mi egyesületünk, amelyek a jövőbeni
pályázatok alapjai lesznek. Ez egy hosszú, sok egyeztetést igénylő procedúra volt és még
nem is értünk a végére. Tegnap este is közgyűlésünk volt, ahol az új HVS-t fogadtuk el.
Előrelépés történt a játszótér ügyében is. Mai ülésünknek is napirendi pontja a
kivitelező kiválasztása. Ezügyben és a pályázatíróval való kapcsolatfelvétel miatt is több
alkalommal kellett a kérdéssel foglalkoznom. Ha a mai napon a testület elfogadja a
tervezetet, a héten aláírhatom a szerződést és a kivitelező ígérete szerint június végére
kész lesz a játszótér.
A múlt héten többször is jártam megyeszékhelyünkön. Az egyik ilyen ok az évenként
megrendezésre kerülő közutas konferencia volt, ahol a jövőbeni fejlesztési tervekről és a
jelenleg zajló munkákról kaptunk tájékoztatót, illetve lehettek felvetéseink, kérdéseink.
Mány szempontjából két fontos információt kaptam. Az egyik, hogy a HÉSZ-ben is
szereplő É-D-i korridor a szlovák fél másirányú elképzelései miatt nem itt fog elhaladni,
hanem Parassapusztánál lép be Magyarországra. Emiatt a 10 sz főutat az M1 autópályával
a Pilisjászfalu – Tinnye – Perbál – Tök – Zsámbék – Herceghalom településeket elkerülő új
út fogja összekötni. A másik hír, hogy a közútkezelő vállalatot tavaly megint megyei
igazgatóságokra bontották. Az új megyei igazgatóság élére ismét Molnár urat helyezték,
aki ígéretet tett arra, hogy itt a legészakibb csücsökben a „senkiföldjévé” vált útszakaszok
kezelésének megoldására egy háromoldalú találkozót hoz össze a Pest megyei illetékes
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vezetővel.
Örömmel jelzem, hogy a tavaly újraválasztott Megyei Közgyűlés az általuk
tulajdonolt EIP Kft. FB-ba ismét engem delegált. Ezügyben kellett másik alkalommal
Fehérvárra utaznom. És ha már ott jártam, egyeztettem két korábbi kapcsolatunkkal, akik
a pályázatainkban és útépítésben tudnak segítségünkre lenni. Ugyanis most van
társadalmasításon és várhatóan augusztusban lehet majd beadni pályázatot belterületi
utak felújítására, fejlesztésére. Ez lehetőséget adhatna a főszegi rész felújítására és a
kövezett útjaink aszfaltossá tételéhez. Ezügyben holnap fogunk előzetes helyszíni bejárást
tartani.
Képviselőtársaim majdnem mindannyian részt vettek a múlt pénteki találkozón,
amelyen a Talentis-csoport vezetőit fogadtuk. Itt szeretném megköszönni alpolgármester
úr felajánlását a vedéglátás egyik alapjához, illetve Csizmadia Tibor volt képviselő úrnak,
aki présházában helyet biztosított. A találkozón sokminden mellett szóba került az elnyert
játszótér-pályázatunk, amely utófinanszírozású, ezért finanszírozási nehézséget okoz.
Ígéretet kaptam, hogy ebben segítséget fognak nyújtani.
A múltkor elfogadott SzMSz szerint az önkormányzat hivatalos lapja ismét a Mányi
Hírmondó. Ezért először megkerestem a régi főszerkesztőt Tolnai Etát, hogy vállalja-e
újból a feladatot. Ő nagyon finoman, de elhárította a lehetőséget és kért, hogy keressek
más személyt erre a munkára. Alpolgármester úrral egyeztetve Jóna Dávidot kerestem
meg, aki korábban Perbál lapját is készítette. Őt eddigi munkássága révén
lokálpatriótaként ismertem meg. Szívesen vállalta a feladatot a nyomdai előkészítéssel
együtt és csak ez utóbbiért kér díjazást.
Lezárulni látszik az Etyek gesztorságával fennálló családsegítési társulásunk
elszámolási vitája. A hónap során megkaptam egy olyan elszámolást, amely
megnyugtatóan tartalmazza a bevételi és kiadási tételeket. Ennek alapján a 2008 és 2009
évekre együttesen kb. 4,5 millió forint fizetni valónk maradt. Ezt már el tudjuk fogadni.
Tegnap volt a Fejérvíz Zrt közgyűlése, amelyen a 2010-es év zárásáról határoztunk.
Asok egyhangú igen szavazat között a vezetői beszámoló szavazásánál tartózkodás
szavazattal éltem a jelenlévők meglepetésére. A közgyűlés után pár szót váltottam a
vezérigazgató úrral, aki biztosított a megbeszéléseink folytatásáról. Az látszik, hogy a
múltkori kemény hangú levelet érdemes volt megírni, mert a válaszban már két
alternatívát is felvázoltak a víz olcsóbbá tételéhez. Az egyik a régi kút újbóli üzembe
állítása, hiszen a bánya bezárása óta visszajött a vízszint. A másik a három település közös
karsztkútjának első körben Mány felé való bekötése. Ennek költségeit meghiteleznék
számunkra. Válaszlevelemben kértem tárgyalópartner kijelölését, tegnap a pünkösdöt
követő hétre kaptam ígértet az első találkozásra. A későbbiekben még az általunk vitatott
munkadíjakra is magyarázatot kell kapnunk, mert a küldött táblázat segítség nélkül
értelmezhetetlen.
Köszönöm a figyelmet, felkérem alpolgármester urat, hogy tájékoztasson minket az etyeki
találkozóról, ahol ő helyettesített engem, utána várom kérdéseiket!

Szabó Zoltán alpolgármester:
Mi mentünk a Talentis talalkozó után Etyekre másnap. Itt is elhangzott, hogy ami
közöttünk mindig visszatér, hogy támogatást adjanak Mányra is, ne csak Perbálra, ahol
nincs is érdkeltségük. Mi mindig segitettünk nekik, hogy ne legyen gond a
beruházásokkal, de segitséget várunk ezért. Azt mondták, hogy ha beindulnak a
beruhásáhok, akkor lehet majd támogatásokat is adni. Most beruházókat keresnek, most
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Kína a beruházási irány. Kína, ha itt működik, az egész Eu.-ban tud kedvezményesen
működni. Ha ők beindulnak, olyan sok szakmunkás kell majd, hogy a most meglévő kevés
lesz. Ezért be akarnak indítani egy olyan beruházást, amelyben szakmunkásokat tudnak
kiképezni. Az álammal van erre egy megállapodás, amely szerint a vállalkozásba az állam
ezzel a földdel száll be, de az általuk használt állami földdel kapcsolatban nem állapítottak
meg értéket, mert majd az alakuljon a tényleges értékhez, pl., ha nagyon beindul, sokkal
magasabb lesz az értéke. Korábban, egy polgármester találkozón 20 évesre tervezték a
beruházási időszakot. De az elmúlt 8 év kiesett ebből az időből. De a mostani
megállapodás aláírása az állammal, felgyorsítja a projektet. Most utazik Kínába a Kenyeres
tárgyalni. Mányra települnének az erőmű és a kiszolgálói részek és egy ipari park, amely
320 hektár területen lenne. Ez a méret már egy autógyár méretű beruházást is be tudna
fogadni. Ezután továbbfolynak a települési beruházások. Gyorsvasutat akarnak kiépíteni
Bicseke és Kelenföld között. Ezért jó lenne egy út herceghalomba, hogy oda közvetlen
bejutást tudjunk kapni. Most szerveznek egy Zseniális nevű rendezvényt, amelynek
keretében a Zsámbéki medencén belül lévő önkormányzatok bemutatkozhatnak. Össze
akarják egy kicsit egységgé rázni a kistérséget, amelybe bennünket is jobban be akarnak
vonni. Zsámbékhoz és Herceghalomhoz közelíteni inkább. A zsámbéki, herceghalmi
polgármester volt még ott. Nálunk bürokratikus a rendszer, a hibakereső megoldásokat
nem szeretik, szóba hoztam a gabonatelepünket, a lebontás, megtartás mind több tízmillió
forintba kerül. Nálunk minden jogszabályt betartanak betű szerint, pedig gyors
engedélyeztetésekre lenne szükség. Nem lehet hónapokig ülni ezen. 3 ezer hektárnyit
fejlesztést szeretnének itt a környéken elvégezni. Ez nagy munkaerőigény lesz,
szakmunkásokat, önállóan dolgozni tudó embereket kell ehhez biztosítani, ebben majd
segíteni kell az önkormányzatoknak is. A nagy munkákra nem annyira, de ha már
elkészül a teljes beruházás, annak a fenntartásban részt vehetnek a kisvállalkozók is.
Nagyon hasznosnak tartom a találkozót. Az előző napi találkozót úgyszintén.
Csizmadia Zsolt:
Én a jövő héten fogok találkozni a Nagy Zsolttal Herceghalomban, Mány ügyében.
Szerinem, a leginkább a térfigyelő rendszer kiépítését kellene szorgalmazni a támogatások
keretében.
Ugron Zoltán polgármester:
A Jacsa Kft. szerint 2-3 millióba kerülne a megfigyelő rendszert kiépíteni.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Szerintem a Zseniálisra szervezni kellene résztvevőket.
Ugron Zoltán polgármester:
Mi már szerveztünk is erre. Megkerestem azokat, akik ott részt vehetnek, pl. mazsorett
tánccsoport, a német néptáncsoport, a húsbolt, a Bokodiné a kecskesajttal, egyéb helyi
termékek, stb.
Szabó Zoltán alpolgármester:
A Jóna Dávidot ne hagyjuk egyedül az újság szerkesztés kérdésében. Az újságot az
internetre is fel kellene tenni, ha kell, be kell scannelni.
Ugron Zoltán polgármester:
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Témafelelősöket fogunk választani, akik adják az anyagot, majd a Jóna Dávid
megszerkeszti.
Ha több hozzászólás nincs a napirendi ponthoz, kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a polgármesteri beszámolót elfogadja.
1. Napirendi pont: A Mányi Svábok Egyesülete vételi ajánlata az ún. „Nitti-ház”
telkének egy részére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mányi Svábok Egyesülete vételi ajánlatot tett az Önkormányzat tulajdonában lévő un.
„Nitti-ház” (Mány, Rákóczi u. 32., hrsz.: 53.) telke egy részének megvásárlására.
A Mányi Svábok Egyesülete a Leimen-ház udvarát közparkká szeretné alakítani, ezért a
szomszédos épület telkéből szeretnének 250 m2-t hozzácsatolni.
Indokolja a vásárlást továbbá az is, hogy az ő telkükre nyúlik át a Nitti-ház telkén lévő
pince fele, amelyet meg kellene erősíteni ahhoz, hogy a felette lévő területet használni
tudják, és a vétel után már egész pincét rendbe tudnák tenni.
A fentiek alapján kérik az ingatlanrész eladásra kijelölését. Az előterjesztéshez csatolom a
kérelmet.
Tudomásuk van arról, hogy az eladáshoz telekmegosztás szükséges.
A 10/2009. (IX.23.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése szerint a ház a Vt1
övezetben található, ahol a legkisebb kialakítható telekméret 300 m2, a legkisebb
telekszélesség 14 m, a beépíthetőség 60%.
A fentieknek megfelelően a telekmegosztásnak jogszabályi nincs akadálya.
A megosztás költségét a Mányi Svábok Egyesülete vállalná.
Kérem a Tisztelt Képviselő-területet, hogy a kérelem tárgyában dönteni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Svábok Egyesülete vételi ajánlata az ún. „Nitti-ház” telkének egy részére
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy előzetes
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mány, Rákóczi u. 32., hrsz.: 53. szám alatti ingatlan
telkéből 250 m2-t a Mányi Svábok Egyesülete használatba vegyen, és az azon található
pince fölötti részt a tulajdonában álló szomszédos telekkel egy szintbe hozza, valamint a
pincéből és az előtte lévő részen borászati kiállítóhelyet hozzon létre.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 30.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Biztotság tárgyalta az ügyet, és az alábbiak szerint döntött:
A Gazdálkodási Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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35/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: A Mányi Svábok Egyesülete vételi ajánlata az ún. „Nitti-ház” telkének egy
részére
A Bizottság a határozatjavaslatban foglaltakkal kapcsolatos döntést, mely szerint
„Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy előzetes
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mány, Rákóczi u. 32., hrsz.: 53. szám alatti ingatlan
telke megosztásra kerüljön, annak érdekében, hogy abból 250 m2-t a Mányi Svábok
Egyesülete megvásároljon, és a tulajdonában lévő szomszédos ingatlanhoz csatolják”,
későbbi időpontra halasztja és felkéri a Polgármester urat, mihamarabb végeztesse le az
értékbecslést.
Csizmadia Zsolt:
Beszéltünk erről a napirendről másokkal is. A technikai megoldás milyensége merült fel,
ezért kértem a helyszíni szemlét. Én is most láttam először az épületet és pincét. A
Bizottság úgy döntött, hogy előbb egy értékbecslést kell készíteni, utána döntjük el, hogy
eladjuk-e az ingatlanrészt. Továbbá jó lenne tudni, hogy mi a koncepció a Nitti házzal
kapcsolatban. Ehhez kellene igazodnia a döntésünknek.
dr. Török Péter:
Ha nem akarják megvenni a teljes telket, át is lehetne adni az Egyesületnek használatra, és
nem eladni.
Fuchs János az Egyesület képviseletében:
Nem tudjuk megvenni a teljes ingatlant, ahhoz nincsenek meg az anyagi eszközeink.
Ugron Zoltán polgármester:
Az is megoldás lehetne, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat venné át a telekrész
kezelését.
Fuchs János:
Mi szeretnénk a pincével kezdeni valamit, a folyamatos földfeltöltés miatt akarjuk
megvenni. Mi nem szeretnénk úgy a teljes ingatlanra költeni, hogy az nincs a
tulajdunkban, mert ha az Önkormányzat mégis eladja a telket, akkor úszik a pénzünk.
Ha nincs más koncepció, mi azt szeretnénk, hogy ha a telekrész leválasztható, hogy
megvennénk a telekrészt, hogy az itteni szőlőművelés eszközeit el tudjuk ott helyezni. Ha
később lenne pályázat a Német Kisebbségi Önkormányzatnak vissza tudnám adni a
telekrészt,hogy pályázni tudjon az ingatlan felújítására, és még hozzá is adnék egy részt,
hogy önálló ingatlanként megálljon. A korábbi pályázatnál, amelyet nem tudtunk
benyújtani, mert nem volt a tulajdonunkban olyan ingatlan, amelyre igényelni lehetett
volna, a sorban mögöttem álló 3,5 millió forintot kapott a felújításra. Jól jött volna nekünk
is az, de lehet, hogy lesz még ilyen pályázat. Az utcafront felől szóban forgó telket
megnyitnánk, és akkor mindenki látogathatná. Egy elvi kijelölő határozatra lenne
szükségünk. Ez a megosztáshoz kellene. Elsődleges cél most a pince rendbetétele lenne.
Ugron Zoltán polgármester:
Ebben az esetben a határozatot úgy kellene módosítani, hogy „és a megosztással
keletkezett ingatlanrészt eladásra kijelöli”.
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Szabó Zoltán alpolgármester:
Most megnéztük a helyszínt. Szerintem a helyzetet külön lehet választani. A pince állagát
meg lehet őrizni így is. Ha két, egymással szomszédos önkormányzati ingatlant össze
tudnánk nyitni, nagy teleket lehetne a kettőből kialakítani. Nem célszerű közötte egy
nyelvet eladni. Az így létrejött telket bármire lehetne használni. Szerintem, a pincével sincs
annyi gond, hogy el kellene adni, így is meg lehetne óvni az állagát. Az a kérdés csak,
hogy a kialakítani kívánt támfal mekkora lesz, onnan hová kerül a víz. A vevőnek kellene
megerősítenie a pincét, hogy ha ő akarja feltölteni a terepet. Ez nem az önkormányzat
dolga. Nem értem, hogy miért kellene kettévágni a telket a kiállításhoz. Használatba
adhatjuk úgy is, hogy nem kell eladni. Én, ha a saját telkem lenne, nem engedném
kettévágni a területet. Lehetne esetleg ott szolgáltató ház is. Falu múzeumra adtunk pl.
pénzt az Ánosi-féle házra, abból sem lett semmi. Nem elég egy múzeumot berendezni, azt
nyitva is kell tartani, fenn is kell tartani.
Ugron Zoltán polgármester:
Ha jól értem, azért, hogy ne legyen szétválasztása a telkeknek, figyelembe véve a kérést,
ne adjuk el a területet, de adjuk át használatra, azzal a kikötéssel, hogy a feltöltést úgy kell
megcsinálni, hogy azt a pince elbírja, és a vízelvezetésről gondoskodni kell. Ezáltal a
pincetető feltöltésekor egyenletes elosztással kerül a föld a pincére.
Csizmadia Zsolt:
Kellene egy tervet is látni, hogy hogyan érinti az önkormányzati tulajdont a feltöltés.
Fuchs János:
Nekünk megfelel ez a megoldás is, és akkor csak a pince hozzánk átnyúló részét
vásárolnánk meg. Rendbe tesszük, és így az egész pince a miénk lenne. Azért, hogy amit
rááldozunk, megmaradjon nekünk, ha mi költünk rá. Így is meg tudjuk nyitni a területet.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Nem értem, miért akarsz fizetni a pincéért, használatba is megkaphatod, és ha kell
nekünk, visszavesszük, legfeljebb, amit ráköltöttetek visszafizetjük.

Fuchs János:
Nekem így is jó, rávezetjük a mi igényünket a tulajdoni lapra.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Csak azért, hogy megóvd a pince állagát, nem kell megvenni, mert azt akkor is el kell
végezni, ha csak munkákat akarsz végezni, de más tulajdonában van. Csak megerősíteni
kell a pincét.
Ugron Zoltán polgármester:
Pályázhatnánk is ennek a munkának az elvégzésére.
Csizmadia Zsolt:
Az előzőek ismeretében megváltoztatom a véleményemet. Szerintem sem szabad így
kettévágni a telket, a falu felé és saját lelkiismeretünk miatt sem. Használatba szívesen, de
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a tulajdont nem szabad eladni, nem tudhatjuk, hogy mit szeretnénk kezdeni egyszer ezzel
az ingatlannal. Szerintem nem jelenthet költséget a munka az önkormányzat részére, mert
nem mi nyúlunk hozzá a területhez.
dr. Török Péter:
Nincs kifogásom nekem sem a használat, feltöltés ellen, de szerintem sem kell eladni.
Fuchs János:
Akkor hagyjuk ezt a témát most, majd ha olyan lesz az anyagi helyzetünk, amelyben
többet tudunk vállalni, térjünk vissza rá.
Mi megerősítjük a pincét, feltöltjük megfelelően a területet, de a többi kötelezettséget nem
tudjuk vállalni. Ha tudunk rá pénzt szerezni, majd visszatérünk arra is, hogy lesz-e
mezőgazdasági eszközökkel kiállítás.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Nem akarja senki, hogy azonnal elvégezzétek a teljes munkát és kiállítóhelyet is
készítsetek, majd csak ha lesz rá lehetőség.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 0 igen, 6 nem és 0 tartózkodás
szavazattal úgy határoz, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem
fogadja el.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
43/2011 (V.25) önkormányzati határozat
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás feltöltéshez az ún. „Nitti-ház” telkének egy részére
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Mány, Rákóczi u. 32., hrsz.: 53. szám alatti ingatlanon található pince
feletti részt a szomszédos telek tulajdonosa, a Mányi Svábok Egyesülete feltöltse annak
érdekében, hogy a terepszint kiegyenlítéskor a pince állagát megóvjuk.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

2. Napirendi pont: A 2010. évi belső ellenőri jelentés
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-terület!
Önkormányzatunknál a belső ellenőri feladatokat a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás keretében látjuk el, akiknek 2010-től ismét a B-Audit Kft.-vel van
szerződésük a vizsgálatok elvégzésére.
A 2010. évben még a korábbi belső ellenőrzéssel megbízott cég, az East Adudit Kft.
végezte kistérségünkben ezt a feladatot.
A Képviselő-testület minden év november 20-ig határozza meg azokat a működési
területeket, amelyeken a következő évben belső ellenőri vizsgálatot kell végezni. Ezen
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kívül – szükség esetén – rendkívüli ellenőrzésekre is sor kerülhet.
2010-ben Önkormányzatunknál az alábbi belső ellenőrzésekre került sor:
1. a Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilvántartás ellenőrzésére,
2. a Hársfadombi Általános Iskolában és a Mesevár Óvodában működő konyhákkal
kapcsolatos pénzügyi gazdálkodás vizsgálatára.
Az East-Audit Kft. megküldte részemre a 2010. évről szóló belső ellenőri beszámolóját,
amelyet az előterjesztéshez csatolok.
Az ellenőri jelentésben foglalt javaslatok alapján a Polgármesteri Hivatal
vagyonnyilvántartásának rendbetétele érdekében még 2010-ben megbíztuk az „Első lépés”
KFT-t, amely a teljes vagyon állományt elektronikusan rögzítette, a nyilvántartásokat
elkészítette, és jelenleg is folyamatosan vezeti a változásokat. Az elektronikus
nyilvántartások elkészítéséhez programot is vásároltunk.
A Hársfadombi Általános Iskolában és a Mesevár Óvodában működő konyhákkal
kapcsolatban végzett vizsgálat során feltárt hibák egy része már a vizsgálat során sem volt
meg, mert a vizsgálatot a 2009-ben fennáll helyzetre végezték el 2010-ben. Mivel mi is
láttuk a hibákat 2010-ben már számítógépes programmal történt a számlázás és a
pénztárkezelés, amely jelentősen javított a helyzeten.
A kifogásolt szabályzatok aktualizálása folyamatban van.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőri jelentést áttanulmányozni, és
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2010. évi belső ellenőri jelentés
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az East-Audit Kft.
2010. évi belső ellenőri jelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Csizmadia Zsolt:
A Gazdálkodási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a 2010. évi belső ellenőri
jelentést.
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
36/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: A 2010. évi belső ellenőri jelentés
A Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy az East-Audit Kft. 2010. évi belső ellenőri
jelentését elfogadásra javasolja.
Bálint Istvánné képviselő:
Szeritnem, a jelentésben nagyon általános megfogalmazások voltak, semmi konkrétumot
nem tartalmazott. Az általuk feltárt hibák kijavításra nem tett javaslatot. Több segítséget
várhatunk el a saját cégünktől. Kár pénzt kiadni egy ilyen ellenőrzésre.
Csizmadia Zsolt:
Mivel leváltottuk a céget, már nincs értelme nem elfogadni a jelentést, a döntés törvényi
kötelezettségünk is.
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Bálint Istvánné:
Ne fogadjuk el, mert nem felel meg a követelményeknek.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
Már más cég látja el a Kistérségben a belső ellenőri feladatokat. A B-Audit Kft., akik már
az egyik, ez évre tervezett vizsgálatot el is végezték a Hivatalban. Teljesen más a
szemléletük, mint az East-Auditnak volt.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 4 igen, 2 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
44/2011. (V.25) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2010. évi belső ellenőri jelentés
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az East-Audit Kft.
2010. évi belső ellenőri jelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

3. Napirendi pont: Állásfoglalás a Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott
intézmények átszervezésével kapcsolatban
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működnek azok az intézmények, amelyek
az előterjesztésemhez csatolt mellékletben, mint átszervezéssel érintett intézmények
vannak megjelölve.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint:
„10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;”
A fenti jogszabályhely miatt a Fejér Megyei Önkormányzat is köteles a tervezett
átszervezésekről településünk Képviselő-területének állásfoglalását megkérni.
Településünket az átszervezések azért érintik, mert olyan megyei szakmai szervek
szűnnek meg, illetve jönnek létre, amelyek a megye valamennyi településének lakosságát
érintik.
Ilyen új szerv pl. a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitáció Bizottsága, Nevelési Tanácsadója, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata és Gyermekvédelmi Központja.
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Kérem, hogy a mellékletben foglalt, és az fentiekkel kiegészített javaslathoz hozzájárulni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Tárgy: Állásfoglalás a Fejér Megyei Önkormányzat intézményeinek átszervezésével
kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Képviselő-területe úgy határoz, hogy a Fejér Megyei
Önkormányzat által kezdeményezett intézményi átszervezést nem kifogásolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Csizmadia Zsolt:
Nekünk lenne egy módosító inditványunk, amelyről a levelet az előterjesztéshez is
csatoltuk, és amelynek lényege, hogy a Vajda János Gimnázium Kollégiumának a
Preludium által történő kizárólagos használatával ne értsünk egyet.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem, hogy a módosító indítvánnyal ki ért egyet?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosító indítványt elfogadja.

Ugron Zoltán polgármester:
Akkor most kérem, hogy módosított határozati javaslatra szíveskedjen a Képviselőtestület szavazni.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
45/2011. (V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Állásfoglalás a Fejér Megyei Önkormányzat intézményeinek átszervezésével
kapcsolatban
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei
Önkormányzat által kezdeményezett intézményi átszervezést nem kifogásolja, kivéve
azt, hogy nem ért egyet azzal, hogy a Vajda János Gimnázium Kollégiumát a
Preludium kizárólagosan használja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

4. Napirendi pont: Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A Tisztelt Képviselő-terület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden év május 31-éig – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében
meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület
megtárgyal.
„Tartalmi követelmények a helyi önkormányzatok számára, a Gyvt. 96. §-ának (6) bekezdésében
előírt átfogó értékelés elkészítéséhez
I. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás
nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra
vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
(alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,
válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása,
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
- védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye,
- ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye.
5. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés
tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi
gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatokat is.
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők
számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak
bemutatása.
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9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).”
A jogszabályban meghatározott tartalommal elkészített, és az önkormányzat által
elfogadott átfogó értékelést meg kell küldeni a Szociális és Gyámhivatalnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt beszámolót
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Tárgy: Beszámoló Mány Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen határozathoz
mellékelt, a Jegyző által készített, „A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról” szóló 2010. évi beszámolót elfogadja.
Határidő: 30 nap
Felelős: Ugron Zoltán polgármester
Ugron Zoltán Polgármester:
Úgy módosítom a javaslatomat, hogy határidő május 31., és a felelős: jegyző.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
46/2011. (V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Beszámoló Mány Község Önkormányzata
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

2010. évi gyermekjóléti és

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen
határozathoz mellékelt, a Jegyző által készített, „A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról” szóló 2010. évi beszámolót elfogadja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Majoros Ildikó jegyző
5. napirendi pont: A játszótér kivitelezőjének meghatározása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-terület!
Örömteli esemény, hogy végre pont került játszótér pályázatunk végére, és a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozatot hozott arról, hogy erre a célra
9.852.753,- Ft-ot biztosít részünkre. A megvalósítás utófinanszirozott, tehát a játszótér
elkészülte és a számlák kifizetése után lehet a rendelkezésünkre álló összeget igényelni.
A játszótér építése nem tartozik közbeszerzési törvény hatálya alá, mert nem a bekerülési
költség nem éri el a 15 millió forintot.
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A pályázati eljárás során több olyan céggel is felvettük a kapcsolatot, akik játszótér
építéssel foglalkoznak.
Közülük a legkedvezőbb ajánlatot a Játszókert Kft. adta, még 2009-ben. Az ő ajánlatuk lett
benyújtva a pályázathoz is.
Határozati javaslat:
Tárgy: A játszótér kivitelezőjének meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EMVA III. tengely
135/2008. (X.18.) FVM rendelet Falumegújítás és fejlesztés jogcímen megjelölt „Sétány és
pihenőhely kialakítása (2. célterület) új játszótér létesítéssel (4. célterület) kialakítására a
Játszókert Kft.-t
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbiak szerint döntött:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
29/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: Javaslat játszótér kivitelezése
A Gazdálkodási Bizottság tagjai felkérik Ugron Zoltán polgármestert, hogy egyeztessen
időpontot a kivitelezőkkel, és kérjen az ajánlathoz kapcsolódó projectoros bemutatót.
Valamint a játszótér kialakításával kapcsolatosan a Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy játékok megrendelésénél vegyék figyelembe a gyermekek
korcsoportos megoszlását.
Csizmadia Zsolt:
Nekünk az volt a véleményünk, hogy miért nem nagyobb területre lesz telepítve a
játszótér, mert ott elférne nagyobb is.
Ugron Zoltán polgármester:
Ezt a tervet adtuk le, ezt nyertük meg, ezt a tervet kell megvalósítani. Ez volt a pályázat,
nem lehet benne változtatni.
Bálint Istvánné:
Kerítés csak a patak felől lenne? Szerintem a másik felét is meg kellene csinálni.
Csizmadia Zsolt:
A vízelvezetést meg kellene nézetni, hogy mi a helyzet ott a talajvízzel. Mert lehet, hogy
ott szükség lenne drén csövet lefektetni, hogy ne legyen vizes a talaj.
Ugron Zoltán polgármester:
Én az év különböző szakaszaiban jártam ott, de csak akkor volt ott vizes a talaj, amikor
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árvíz volt. Ki tudja megmondani, hogy mennyi dréncsövet kell oda beletenni, ha esetleg
megcsináltatnánk? Vagy mennyi földmunkra lenne szükség ehhez?
Fuch János:
Szerintem, kb. 150-200 ezer forintból meg lehetne oldani a munkát. Nem olyan nagy
költség ez.
Szabó Zoltán:
Én is azt mondom, hogy be kellene oda tenni a csövet, hogy ne forduljon elő, hogy nem
lehet majd oda bemenni.
Ugron Zoltán polgármester:
Akkor kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egy további határozatot is szíveskedjen
hozni ebben témában.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
47/2011. (V.25.) önkormányzati határozat:
Tárgy: A kialakításra kerülő játszótér megépítése előkészületi munkáinak elvégzése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kötelezi a
Polgármestert, hogy a játszótér alatti területet talajvizesedését vizsgáltassa meg, és ha
szükséges, az attól való mentesítéshez szükséges munkálatokat még a játszótér
megépítése előtt végeztesse el. A többletköltséghez a fedezetet a költségvetési tartalék
terhére biztosítja.
Ezután kérem, hogy az eredeti határozati javaslatra szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határozott:
48/2011. (V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A játszótér kivitelezőjének meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EMVA III.
tengely 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Falumegújítás és fejlesztés jogcímen megjelölt
„Sétány és pihenőhely kialakítása (2. célterület) új játszótér létesítéssel (4. célterület)
kialakítására a Játszókert Kft.-t.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor

6. napirendi pont: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített
éves beszámoló mérlegének és eredmény kimutatásának megtárgyalása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített éves beszámoló
mérleget és eredménykimutatást küldött Önkormányzatunknak, amelyet a KFT
tulajdonos önkormányzatai Képviselő-testületének meg kell tárgyalnia, és ha arra
alkalmasnak találják, el kell fogadnia, ahhoz, a 2010. évet véglegesen le tudják zárni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt elszámolást szíveskedjék
áttekinteni. Az elszámolást elfogadásra javaslom.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített éves beszámoló
mérlegének és eredménykimutatásának elfogadása
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicske-CsabdiMány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített, 2010. éves beszámoló mérlegét és
eredménykimutatását az előterjesztéshez mellékelt kimutatások alapján, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A gazdálkodási bizottság is tárgyalta az ügyet, amelynek során a határozatot elfogadásra
javasolta:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
30/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató Kft. egyszerűsített éves
beszámolójának és eredménykimutatásának elfogadása
A Gazdálkodási Bizottság tagjai a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató Kft.
egyszerűsített éves beszámolóját és eredménykimutatását egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Csizmadia Zsolt:
Sajnos, nem született olyan határozat, hogy a Társaság milyen áron értékesítse a vizet,
mert amit korábban hoztunk, nem hatalmazza fel őket arra, hogy a vizet emelt áron
értékesítsék. A tulajdonos önkormányzatok csak arról döntöttek, hogy az illetékességi
területükön árusítsa a vizet az általunk meghatározott áron a Társaság.
Ugron Zoltán polgármester:
Jelezni fogom ezt a problémát Bicske polgármesterének, mert ők kérték, hogy olyan
tartalmú határozat szülessen, amit meghoztunk. Szerintünk sem jó így a döntés. Most
azonban a cég éves pénzügyi beszámolóját kell elfogadnunk, arról kérem, hogy
szavazzunk.
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz
49/2011. (V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített éves
beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának elfogadása
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicske-CsabdiMány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített, 2010. éves beszámoló mérlegét és
eredménykimutatását az előterjesztéshez mellékelt kimutatások alapján, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
7. napirendi pont: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a települési
környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi költségvetési rendeletünk tárgyalásakor a Tisztelt Képviselő-testület már
elfogadta azt a javaslatot, hogy 2011-ben a szemétszállítási díj Mányban 18.000,- Ft/év
legyen. Költségvetési rendeletünkben már ezzel az összeggel számoltunk bevételként.
A szemétszállítás díját Mányban a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről,
valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati
rendelet 1. melléklete tartalmazza, ezért a költségvetési rendeletben foglalt elhatározást
ezen rendeleten is át kell vezetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosítást
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a települési
környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
/2011. ( ) önkormányzati rendeletét.
Csizmadi Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
31/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: a települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a települési környezet
fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása
A Gazdálkodási Bizottság tagjai a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a
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települési folyékony hulladék kezeléséről, valamint a települési környezet
fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítását
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ugron Zoltán polgármester:
Az év vége előtt a Saubermacher mindig megadja árajánlatát. Most sokáig tartott míg
végül is megegyeztünk velük egy elfogadható mértékű áremelésben. Remélhetőleg ebben
az évben sikerül előbb megegyezni, és időben tudjuk a rendeletünket is ahhoz igazítani.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal megalkotja:
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a települési folyékony hulladék
kezeléséről, valamint a települési környezet fenntartásáról szóló 3/2003. (II.14.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
/2011. ( ) önkormányzati rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Török Péter 18 órakor elhagyja az üléstermet.
8. napirendi pont: A HXD 414 frsz.-ú, önkormányzati tulajdonú kisbusz sorsának eldöntése
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Önök előtt is ismert az a sajnálatos esemény, amikor 2011. április 15-én Szvitacs Mihály
karbantartó, az Önkormányzatunk tulajdonában lévő HXD 414 frsz.-ú gépjárművel
balesetet okozott.
A baleset következtében a gépjármű használhatatlanná roncsolódott.
A gépjármű biztosítója - a Generali Biztosító - az eset után felmérte a kárt, és
megállapította:
1. a gépjármű baleset előtti értékét: 1.496.000,- Ft-ban,
2. a maradványértékét:
670.000,- Ft-ban,
3. az önrészt:
82.600,- Ft-ban,
4. a szállítási költséget:
11.400,- Ft-ban,
5. a biztosítási fordulóig járó díjat: 151.017,- Ft-ban,
6. a kifizetendő összeget:
603.783,- Ft-ban
állapította meg.
Egyben tájékoztatott, hogy maradványértéken 60 napig érvényes írásbeli vételi ajánlattal
rendelkezik, amelyet az általa megjelölt partnercégen keresztül tud érvényesíteni, és a 60
napon túli értékesítésből eredő kárigényt nem tudják megalapozottnak tekinteni.
Értékesítés esetén egy másik hasonló kisbusz vásárlására a maradványérték és az kifizetett
összeg nem lesz elegendő.
Az értékesítésen kívül másik megoldási lehetőség a gépjármű megtartása és javíttatása,
amelyre a részünkre kártérítésre megállapított és átutalt összeg egészen biztosan nem lesz
elég.
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Továbbá a szükség eldönteni azt, hogy a kárt okozó alkalmazottunk, Szvitacs Mihály ellen
indítsunk-e eljárást az egyéb módon meg nem térülő kárunk behajtása érdekében. Szvitacs
Mihály ellen a rendőrség eljárást indított, amelynek még nincs eredménye. Szvitacs
Mihály az ügyben elismerte vétkességét.
Az interneten tájékozódtam egy hasonló korú és állapotú Ford Transit 9 személyes kisbusz
forgalmi értéke iránt, és 1.700.000,- Ft - 2.200.000,- Ft közötti árakat találtam. A biztosító
által megállapított ár tehát, nem tükrözi azt az értéket, amelyért a piacon ezt a kisbuszt
eladhattuk volna, nem a valós forgalmi értéket mutatja. Tehát mindenképpen kárunk
keletkezik az eset miatt.
Szvitacs Mihály a Polgármesteri Hivatal, a Munka Törvénykönyve szabályai alapján
foglalkoztatott dolgozója.
A Munka Törvénykönyve szerint:
„166. § (1) A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes
megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
(2) A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az
okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.
167. § (1) Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi
átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg.
(2) Kollektív szerződés vagy munkaszerződés a károkozás, illetve a károkozó
körülményeire, így különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára,
valamint a munkavállaló beosztására tekintettel a kártérítés mértékét az (1) bekezdéstől
eltérően is szabályozhatja.
(3) A kártérítés mértékét a munkaszerződés legfeljebb másfél havi, a kollektív
szerződés legfeljebb hathavi átlagkeresetig határozhatja meg; ettől érvényesen eltérni
nem lehet.
(4) Gondatlan károkozás esetén is teljes kárért felel a pénzintézet pénztári számfejtője
és ellenőre a számfejtés körében előidézett vagy az ezzel összefüggő ellenőrzés
elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével okozott kárért.
168. § Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni.
169. § (1) A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni
a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban
bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ
vagy kezel.
(2) Mentesül a munkavállaló a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt
elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit
nem biztosította.
(3) A munkavállalót az (1) bekezdés szerinti teljes anyagi felelősség csak akkor
terheli, ha a dolgot (szerszám, termék, áru, anyag stb.) jegyzék vagy elismervény
alapján vette át. A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt e nélkül is terheli a
felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, a kár (hiány)
bekövetkeztét, illetve mértékét a munkáltató bizonyítja.
(5) Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a
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munkavállaló felelősségét a vétkességi felelősségre megállapított szabályok szerint kell
elbírálni, de ebben az esetben a vétlenség bizonyítása a munkavállalót terheli.
172. § (1) A kár összegének meghatározásánál:
a) a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást -ideértve az üzemviteli költséget
is - és a kijavítás ellenére még fennmaradó esetleges értékcsökkenés mértékét;
b) ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, illetve, ha nincs meg, a
károkozás időpontjában érvényes fogyasztói árat kell - az avulásra is tekintettel figyelembe venni.
(2) Nem kell a munkavállalónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a
munkáltató közrehatása következtében állott elő.
173. § (1) A munkáltató a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét
bíróság előtt érvényesítheti.
(2) Kollektív szerződés meghatározhatja azt az értéket, amelyet meg nem haladó
mértékben a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezheti. Ebben az
esetben meg kell határozni a kártérítés kiszabására irányadó eljárási rendet is.”
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-területet, hogy az önkormányzat tulajdonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól 11/2009. (IX.23.) számú önkormányzati rendelet szerint:
„18. § (4) A Képviselő-testület csak az alábbi esetben mondhat le részben vagy egészben
követeléséről:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c)
felszámolási eljárás során, ha a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján a
követelés várhatóan nem térül meg,
d) végrehajtás során, ha a követelés nem, vagy csak részben térül meg,
e)
ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással)
érvényesíthető,
f)
hitelt érdemlően bizonyított, hogy a követelés kötelezettje nem lelhető fel.”
A döntéshez minősített többség szükséges.
Kárigényünket tehát bíróság előtt kell érvényesíteni, ha nincs kollektív szerződés, de a
vagyonrendelet alapján a követelésről nem lehet lemondani.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokban kérek döntést a Tisztelt Képviselőterülettől:
I. Határozati javaslat:
1. Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló HXD 414 frsz.-ú gépjármű értékesítése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy HXD 414 frsz.-ú
gépjárművet értékesíti az ajánlatot tett Generali Biztosító által megjelölt kereskedő (ABCar Kft.) részére. Az új gépjármű vásárlásának költségeihez a tartalékalapból biztosít
fedezetet.
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2. Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló HXD 414 frsz.-ú gépjármű megjavíttatása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy HXD 414 frsz.-ú
gépjárművet megtartja és megjavíttatja. A javíttatási költségekhez a tartalékalapból
biztosít fedezetet.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
II. határozati javaslat:
1. Tárgy: Döntés a Szvitacs Mihály elleni, munkakörével összefüggésben okozott kár
megtérítése iránti eljárás indításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-területe úgy határoz, hogy Szvitacs Mihály ellen
kártérítési eljárást kell indítani a HXD 414 frsz.-ú gépjárműben okozott kár megtérítése
érdekében.
2. Tárgy: Döntés a Szvitacs Mihály elleni, munkakörével összefüggésben okozott kár
megtérítése iránti eljárás indításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-területe úgy határoz, hogy nem indít kártérítési
eljárást Szvitacs Mihály ellen a HXD 414 frsz.-ú gépjárműben okozott kár megtérítése
érdekében.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
I.
32/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: A HXD 414 frsz.-ú, önkormányzati tulajdonú kisbusz sorsának eldöntése
A Gazdálkodási Bizottság felkéri a Polgármester urat, hogy a biztosítótól kapott
ajánlatot vizsgáltassa felül, mert azt méltánytalanul alacsonynak találja, kéri továbbá,
hogy a javíttatás költségeire árajánlatokat szerezzen be.

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
II.
33/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: Döntés a Szvitacs Mihály elleni, munkakörével összefüggésben okozott kár
megtérítése iránti eljárás indításáról
A Gazdálkodási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szvitacs Mihály
elleni kártérítési eljárást elfolytatását halassza el a rendőrségi eljárás befejezéséig.
Csizmadia Zsolt:
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Én azt javaslom, hogy ellenőríztetni kellene biztosítási szakértővel a biztosító által
kihozott számokat. Tudok is ajánlani valakit. Mi nem értünk hozzá, csak azt látjuk, hogy
valami baj van a számokkal. Olyan szakembernek kellene megnéznie a buszt, aki a
karosszériához is és a lakatos munkákhoz is ért.
Ugron Zoltán polgármester:
Nagyon nagy huzavonára számíthatunk a biztosítóval kapcoslatban, és a perben be fogja
bizonyítani, hogy mi voltunk a buták. Nekünk most van szükségünk egy kisbuszra. Addig
amig vita van vele kapcsolatban, nem tudunk lépni, a busznak meg kell lennie, pótszemle,
stb. miatt, addig nem lehet javíttatni sem.
Most azt kellene eldönteni, hogy vásárolunk-e egy másikat, vagy megjavíttatjuk.
Csizmadia Zsolt:
Szerintem, ennek eldöntéséhez számok kellenek.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Szerintem, bízzunk meg ezzel a munkával a Gazdálkodási Bizottság elnökét.
Bálint Istvánné:
Érdemes megnézni az APEH honlapját, szétnézni az árverezésre felkínált járművek között.
Hátha ott tudnánk egy olcsóbb kisbuszt vásárolni.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
50/2011. (V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában álló HXD 414 frsz.-ú gépjármű sorsa
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a
Gazdálkodási Bizottság elnökét, hogy hozzon árajánlatokat HXD 414 frsz.-ú gépjármű
értékesítésére és javíttatására, továbbá vegye fel a kapcsolatot biztosítási szakemberrel
a Generáli Biztosító által adott ajánlat felülvizsgálata érdekében és olyan szakértővel,
aki véleményt tud mondani arról, hogy a gépjármű javítható állapotban van-e és a
javítása mennyibe kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem, hogy most a napirendi pont másik felét tárgyaljuk meg, amely Szvitacs Mihály
felelősségével van összefüggésben.
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
33/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: Döntés a Szvitacs Mihály elleni, munkakörével összefüggésben okozott kár
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megtérítése iránti eljárás indításáról
A Gazdálkodási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szvitacs Mihály
elleni kártérítési eljárást elfolytatását halassza el a rendőrségi eljárás befejezéséig.
Bálint Istvánné:
Szerintem, hagyjuk a Misit, ne büntessük külön mi is. Éppen elég lesz neki a rendőrségi
eljárás és az abban kapott pénzbüntetés. Szerintem, nagyon ki van használva a Misi,
dolgozik az iskolában, az óvodában, a polgármesteri hivatalnál, mint karbantartó, és még,
ha kell vezeti a buszt is.
Csizmadia Zsolt:
Szerintem, itt nincs mérlegelési jogköre a Testületnek, mert a saját vagyonrendeletünk
nem engedi meg, hogy követelésről csak úgy lemondjunk. És egyébként is kárt okozott a
dolgozó, amit el is ismert, nem tartom helyesnek, hogy valamilyen arányban ne
kötelezzük annak megfizetésére.
Ugron Zoltán polgármester:
Szvitacs Mihály nincs annyira leterhelve munkával, mint ahogyan az gondolják. Bőven
belefér a munkaidejébe, amit csinálnia kell. Én osztom be a munkáját, én tudom.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Szerintem sem kellene tovább terhelni a dolgozóra a kárt, elég lesz neki az, amit a
rendőrségi eljárásban kap majd. Azért a munkáltató részesítse figyelmeztetésben.
Bálint Istvánné:
Szerintem, kapjon valamilyen írásbeli figyelmeztetést, ez elég lesz neki büntetésül, úgyis
nagyon megroggyant a baleset miatt.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem, szavazzunk az alpolgármester úr módosító javaslatáról: Szvitacs Mihályt a
munkáltató részesítse írásbeli figyelmeztetésben.
7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadja
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatokra.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 1 igen, 3 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
Tárgy: Döntés a Szvitacs Mihály elleni, munkakörével összefüggésben okozott kár
megtérítése iránti eljárás indításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-területe úgy határoz, hogy Szvitacs Mihály
ellen kártérítési eljárást kell indítani a HXD 414 frsz.-ú gépjárműben okozott kár
megtérítése érdekében.
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
51/2011. (V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a Szvitacs Mihály elleni, munkakörével összefüggésben okozott kár
megtérítése iránti eljárás indításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-területe úgy határoz, hogy nem indít
kártérítési eljárást Szvitacs Mihály ellen a HXD 414 frsz.-ú gépjárműben okozott kár
megtérítése érdekében. A munkáltató azonban részesítse írásbeli figyelmeztetésben.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
9.
Napirendi
pont:
Az
Óbarok
községgel
létrehozandó
dokumentációjának ügyvédi elkészítése díjának biztosítása

körjegyzőség

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület a 2011. március 30-án tartott képviselő-testületi ülésen hozta
az alábbi 24 /2011. (III.30.) önkormányzati határozatot: „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.”
A határozatnak megfelelően felvettem a kapcsolatot Óbarok község Polgármesterével.
Időközben a Jegyző asszony, aki Óbarok községben helyettesít a Kormányhivatalnál
érdeklődött a körjegyzőség létrehozatalának menete iránt. Ott az a tájékoztatást kapta,
hogy mivel a körjegyzőség létrehozása rendkívül bonyolult folyamat, ajánlatos lenne,
egy – ebben a témában gyakorlott – ügyvéd bevonása az iratok elkészítéséhez.
Ezt követően tájékozódtunk az erre az ügymenetre szakosodott ügyvédek felől, és arra
jutottunk, hogy legajánlatosabb lenne dr. Szekercés Annát megbízni ezzel a feladattal,
aki korábban a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatalnál dolgozott, és számos ilyen és
hasonló ügyet bonyolított már.
Így felvettük a kapcsolatot az Ügyvéd asszonnyal, aki arról tájékoztatott bennünket,
hogy községenként 150-150 ezer forintért vállalja a körjegyzőség létrehozásához
szükséges iratok elkészítését, és az ügyintézést.
Mivel a fenti összeg nem szerepel költségvetésünkben, de az ügyvéd alkalmazása fontos
lenne ahhoz, hogy a körjegyzőség megalakítása zökkenőmentesen történjen meg, kérem
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési tartalékalap terhére engedélyezze a
150 e forintos ügyvédi megbízási szerződés megkötését.
Határozati javaslat:
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Tárgy: Az Óbarok községgel létrehozandó körjegyzőség dokumentációjának ügyvédi
elkészítése díjának biztosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pénzügyi fedezetet
biztosít ahhoz, hogy a Polgármester megbízást adjon az Óbarok Község
Önkormányzatával létrehozandó körjegyzőség megalakításához szükséges iratok és
ügyintézés lebonyolítására 150 e forint értékben.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

34/2011 (V.23) sz. GB. határozat:
Tárgy: Az Óbarok községgel létrehozandó körjegyzőség dokumentációjának ügyvédi
elkészítése díjának biztosítása
A Gazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
pénzügyi fedezetet biztosítson ahhoz, hogy a Polgármester megbízást adjon az Óbarok
Község Önkormányzatával létrehozandó körjegyzőség megalakításához szükséges
iratok és ügyintézés lebonyolítására 150 e forint értékben.
Ugron Zoltán polgármester:
Ha nincs kérdés a témában kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
52/2011. (IV.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Az Óbarok községgel létrehozandó körjegyzőség dokumentációjának ügyvédi
elkészítése díjának biztosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pénzügyi
fedezetet biztosít ahhoz, hogy a Polgármester megbízást adjon az Óbarok Község
Önkormányzatával létrehozandó körjegyzőség megalakításához szükséges iratok és
ügyintézés lebonyolítására 150 e forint értékben.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

10. Napirendi pont: Pályázati kiírás a védőnői feladatok határozott idejű ellátására
Tisztelt Képviselő-testület!
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Matulik Lívia településünk védőnője anyai örömöknek elé néz, ezért várhatóan két-három
évig nélkülöznünk kell munkáját. A Vezető védőnő azt tanácsolta, hogy úgy oldjuk meg
helyettesítését, hogy a távollétére, határozott időre, teljes munkaidőben vegyünk fel egy
másik védőnőt.
A munkakör ilyen módon történő betöltésére pályázatot kell kiírni, ezért kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
Tárgy: Pályázati kiírás a védőnői feladatok határozott idejű ellátására
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy védőnő gyermeke
születése miatti távolléte idejére, munkaköre betöltésére határozott időre védőnői
pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
határozott időtartamú védőnői munkakör betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A munkakör megnevezése:
Körzeti védnő
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, a kinevezett védőnő gyermekgondozási segélye lejártáig, várhatóan 2013.
október 31-ig.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Pályázati feltételek:
•
Védnői szakiránnyal szerzett főiskolai diploma,
•
Büntetlen elélet, csatolandó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•
Képesítési okiratok másolata,
•
Felhasználó szintű számítógépes ismeret,
•
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefügg kezeléséhez hozzájárul,
•
Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázata nyilvános képviselő-testületi ülésen
történő elbírálásához,
•
Önéletrajz.
Juttatások, egyéb információk:
•
Bérezés a Kjt. alapján,
•
Pályázati határidő: a KSZK honlapon történ megjelenéstől számított 15. nap,
•
Elbírálási határidő: a pályázati határidőt követő legközelebbi testületi ülésen,
•
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követen azonnal.
•
A pályázatokról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A
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pályázók azeredményről legkésbb a pályázat elbírálását követ 8 napon belül,
írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatot zárt borítékban, Ugron Zoltán Gábor polgármester nevére címezve kell
benyújtani „Pályázat védőnői munkakörre” jelige feltüntetésével. Cím: 2065 Mány,
Rákóczi u. 67.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Polgármestertől a (22) 350-143as telefonszámon.
Ha nincs kérdés a határozati javaslattal kapcsolatban, kérem, szavazzunk.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz
53/2011. (V.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: Pályázati kiírás a védőnői feladatok határozott idejű ellátására
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy védőnő gyermeke
születése miatti távolléte idejére, munkaköre betöltésére határozott időre védőnői
pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
határozott időtartamú védőnői munkakör betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2065 Mány, Rákóczi u. 67.
A munkakör megnevezése:
Körzeti védnő
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, a kinevezett védőnő gyermekgondozási segélye lejártáig, várhatóan 2013.
október 31-ig.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Pályázati feltételek:
•
Védnői szakiránnyal szerzett főiskolai diploma,
•
Büntetlen elélet, csatolandó 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•
Képesítési okiratok másolata,
•
Felhasználó szintű számítógépes ismeret,
•
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefügg kezeléséhez hozzájárul,
•
Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázata nyilvános képviselő-testületi ülésen

29

•

történő elbírálásához,
Önéletrajz.

Juttatások, egyéb információk:
•
Bérezés a Kjt. alapján,
•
Pályázati határidő: a KSZK honlapon történ megjelenéstől számított 15. nap,
•
Elbírálási határidő: a pályázati határidőt követő legközelebbi testületi ülésen,
•
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követen azonnal.
•
A pályázatokról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A
pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követ 8 napon belül,
írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatot zárt borítékban, Ugron Zoltán Gábor polgármester nevére címezve kell
benyújtani „Pályázat védőnői munkakörre” jelige feltüntetésével. Cím: 2065 Mány,
Rákóczi u. 67.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Polgármestertől a (22) 350-143as telefonszámon.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. június 5.
11. Napirendi pont: Bejelentések
Varga Mihály:
Az szeretném kérdezni, hogy a képviselő-testületi ülések időpontja így lesz már a jövőben,
hogy ekkor kezdődik, mert nekem nem felel meg ez az időpont. Nem tudok a munkából
erre időre hazaérni. Beszéljük meg előtte, hogy mikor legyen. Látszik a napirendi
pontokból mennyi követelhet azok megtárgyalása, és úgy legyen összehívva a testületi
ülés.
Csizmadia Zsolt:
Szerintem, sem jó ez az időpont, mert így az egész napunk elmegy a testületi üléssel, a
nap első felében igazából nem lehet semmihez sem belekezdeni.
Ugron Zoltán polgármester:
A Tisztelt Képviselőtársak kérésére lett próbaképpen előrehozva az ülés időpontja.
Csizmadia Zsolt:
Még azt szeretném megtudni, mit intézett a Polgármester úr a Vízművekkel a mányi
vagyonnal kapcsolatban.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nagy előrelépés még nincs az ügyben, a Tompa úrral, a könyvvizsgálóval és a Fejérvíz
képviselőjével kell közös időpontot egyeztetni a megbeszélés érdekében. Mindenképpen
per lesz az ügyből, nem hiszem, hogy maguktól visszaadnák a cégbe bevitt vagyonunkat.
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános
képviselő-testületi ülést bezárom (19 óra 00 perc).
K. m. f.
/: Ugron Zoltán Gábor :/
polgármester

/: dr. Majoros Ildikó :/
jegyző

