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JEGYZŐKÖNYV

felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében,
2011. június 29-én, 17 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

jegyző

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.
Javaslatot teszek az ülés napirendjeire, azzal a módosítás, hogy a meghívóban szereplő 3.
napirendi pont, a Mány Község Önkormányzata Képvisel-testületének Közbeszerzési
Szabályzata helyett a Jegyenye Húsker Kft. kérését tárgyalja meg a Képviselő-testület.
Kérem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a módosított napirendi pontokat az alábbiak
szerint szíveskedjenek elfogadni.
Napirend előtt:
Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló
önkormányzati rendeletének megalkotása
2. Az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó
területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
3. Jegenye Húsker Kft. kérése (szóbeli előterjesztés)
4. A helyi civil szervezetei támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
5. Igazgatási szünet elrendelése
6. Csatlakozás a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz
7. Bejelentések
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Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdésük,
vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy ebben a most javasolt módosítással 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:
66/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. június 29-i nyilvános rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
2. Az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó
területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
3. Jegenye Húsker Kft. kérése (szóbeli előterjesztés)
4. A helyi civil szervezetei támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
5. Igazgatási szünet elrendelése
6. Csatlakozás a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz
7. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt: Beszámoló a polgármester előző időszakban végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Elsőként engedjék meg, hogy bemutassam Pataki Andrást, a Polgármesteri Hivatal új
munkatársát, aki a jövőben a szociális és gyámügyi feladatokkal kapcsolatos ügyintézést
és pénzügyi feladatokat fog ellátni a Hivatalban. András korábban dolgozott már a
ProVobis műhelyben, ahonnan sokaknak már ismerős lehet, bízom abban, hogy az ott
szerzet tapasztalatait kamatoztatva eredményesen tudja munkáját ellátni.
Tekintettel a körjegyzőségre, kérem a Jegyző Asszonyt, hogy röviden vázolja a tisztelt
Képviselőknek, hogy milyen változtatások várhatóak a Polgármesteri Hivatalban!
dr. Majoros Ildikó jegyző:
Bizony, jelentős változások előtt állunk, hiszen az elmúlt hónapban, két kollégánk
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nyugdíjba vonult, így átszervezésre, illetve új munkatárs, felvételére volt szükség.
Terveink szerint a körjegyzőség létrejöttével 1 fő átjön majd Óbarokról, aki előre láthatólag
a könyvelésben, esetleg az adóügyekben fog majd segíteni.
Előre láthatólag a jövő év elejére tervezünk a nyugdíjba ment, pénzügyi munkatársunk
fennmaradó státuszát is betölteni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző testületi ülést követő napon zárult a pályázati határidő, az előbb bemutattuk új kollégánkat, Pataki Andrást, aki a Polgármesteri Hivatal szociális előadója lett.
Érkezésével egyidejűleg elbúcsúztattuk Tamásné Marikát, aki a titkárnői feladatokat látta
el, és Frechné Ágit, aki már eddig is a prémiumévek program keretében csak minimális
munkát végzett. Mindketten a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők
korkedvezményével élve mentek nyugállományba.
Nemcsak kollégákat búcsúztattam, hanem gyerekeket is: az iskolában és az óvodában is
részt vettem az évzáró ünnepélyeken.
Előtte azonban két kiállítás is volt a Házasságkötő Teremben, melyeket én nyitottam meg.
Az első az iskolánk 8 régi tanulójának közös grafikai kiállítása volt, akik nálunk kapva az
indíttatást, rajzos pályán indultak el. A pályára állításukat és a kiállítás megszervezését is
köszönöm Sárosné Valinak, iskolánk igazgatójának. A másik kiállítást a Történelmi Vitézi
Renddel közösen szerveztük és v. nagybányai Horthy Miklós kormányzó életútját mutatta
be. Ennek a kiállításnak a megnyitója volt a tisztelgésünk a Nemzeti Összetartozás napján,
június 4-én a trianoni békediktátum aláírásának napján.
Szomorú kötelezettségem is volt a hónap során, amikor részt vettem Mány legidősebb férfi
lakosának, Partl Imre bácsi temetésén.
Mindennapjaim jelentős részét a játszótér építésének elindítása és figyelemmel kísérése
tette ki. Mint azt képviselők láthatták, javában zajlik az építkezés, július közepén
remélhetőleg használatba vehetik a gyerekek a parkot.
Munkaügyi perek is zajlanak, amelyekről számot kell adnom a képviselő-testületnek. Az
egyik Szerencsés Szilvia pere, aki nem fogadta el a csökkentett óraszámú lehetőséget az
iskolában, a másik Hudák Böröcz Melindáé, aki a szerződésének felbontását vitatja. Ez
utóbbi peren kívüli megállapodással hamarosan le fog záródni, a Szilviáé sajnos
elhúzódik.
Mezőbándon, testvértelepülésünkön jártam a pünkösdi ünnepkörben. Meghívásukra
érkeztem hozzájuk és a régi barátokon kívül sikeresen találkoztam a polgármesterükkel,
valamint az iskola igazgatójával is. Átadtam és szóban is megerősítettem az augusztus
utolsó hetére szervezett iskolai kézműves táborba 15 bándi gyermek meghívását.
Testvértelepülésünk magyar lakói nevében az alpolgármester úr azzal kéréssel fordult
felénk, hogy nézzek utána, megvalósítható-e, hogy a magyar állampolgárságukat Mányon
intézzük el. Erre örömmel ígéretet tettem.
Megbeszélést tartottam a Fejér megyei és a Pest megyei közutas igazgatókkal a Jánoshegyi
és a 1104 téli anomáliái miatt. Előremutatónak tartom, hogy a két igazgató vette a
fáradságot és eljött Mányra egyeztetni a dologról. Ezen a megbeszélésen ígéretet kaptam,
hogy felülvizsgálják az elkerülő úton kihelyezett 60-as korlátozások szükségességét is.
Völgyvidék Közösség Leader Egyesület elnökeként is sokat tevékenykedtem a hónapban.
Több elnökségi ülés, tájékoztató, rendezvény és közgyűlés is volt.
Örömmel vettem részt az iskolásaink TDK bemutatóján, ahol mind a hat, megyei és
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országos helyezést elért tanulónk bemutatta kutatómunkájának eredményeit.
A hétvégén volt a Zseniális fesztivál, a Zsámbéki-medence településeinek közös juniálisa.
Ezen jegyző asszonnyal, alpolgármester úrral és Juhászné Magdival alkottunk egy közös
csapatot a polgármesterek főzőversenyén. Különdíjat kaptunk az általunk készített Sauer
(sváb disznótoros étel) és a hozzá kínált erdélyi káposztasaláta ételeinkért. A települések
bemutatkozó standjait nem minősítették, de ott is minden bizonnyal elvittük volna a
pálmát, ezt nemcsak a lokálpatriotizmus mondatja velem, hanem mások is megerősítettek
ebben. Béni bácsi és a borosgazdák is kitettek magukért, végigitatták a résztvevők hadát…
Az új Rendőrkapitány úrral is találkoztam a mai délelőtt. Pozitív benyomást tett rám,
olyan embernek látszik, aki nem csak ígér, hanem cselekszik is.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
Csizmadia Zsolt képviselő:
Véleményem szerint le kellene zárni az utat a játszótér mellett, ami zsákutca lehetne
mindkét oldalról, és létrehozhatnánk egy parkoló részt a kisgyermekekkel érkező szülők
részére.
Ugron Zoltán polgármester:
Ezt a kérdést elő kellene készíteni, úgy hogy meg kell nézni a jogszabályokat, hogy utat
milyen feltételekkel hogyan lehet lezárni.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Nem tartom jó ötletnek lezárni az utat, mert gépekkel is közlekednek arra, és ha lezárjuk,
akkor mehetnek körbe, csak úgy, mint aki a Petőfi utcából el szeretne jutni a Gazdaboltig.
Ugron Zoltán polgármester:
Javaslom, hogy legyen ebből egy előterjesztés, és készítsük elő a témát, kérdezzük meg az
érintett utcaszakasz lakosait, és a játszótérre látogató családokat.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Mindenképpen kellene valamilyen szankciót alkalmazni, hiszen ismételten vezetői hiba
történt, kérdezem, hogy meddig lehet elmenni?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Úgy gondolom, hogy szeptember 1. után, amikor a körjegyzőség egyenesbe jön, nézzük át
az iskola dolgait, szükség lenne mindkét oktatási intézmény teljes átvilágítására, valamint
meg kellene vizsgálni az iskola vezetőjének munkáját.
Török Péter képviselő:
Teljesen egyetértek, hiszen mára már rendszeressé váltak az ilyen és hasonló ügyek.
Mindig azt hisszük, hogy már vége a hibáknak, de mindig újabbak merülnek fel, amelyek
rossz hangulatot és komoly feszültséget generálnak az iskolai dolgozók között is.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Sajnos tavaly tavaszig a személyi anyagokat nem láttuk, amikor átkerült hozzánk az
alkalmazással kapcsolatos ügyintézés, akkor derültek ki súlyos besorolási hibák, sok-sok
„furcsa” járulék stb., melyet igyekeztünk a törvényes keretek közé szorítani.
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Ugron Zoltán polgármester:
Egyetértek, jónak tartom, hogy szeptemberben vizsgáljuk meg a működéseket.
Csizmadia Zsolt:
Kérem a Polgármester urat, hogy előterjesztés készüljön, mind a két intézményre.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem az alpolgármester urat, számoljon be, hogy az ÁNTSZ-nél mit intézet az orvosi-,
fogorvosi rendelő és gyógyszertár helyiségekkel kapcsolatban.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az orvosokkal részletesen egyeztettem, majd azt követően ÁNTSZ-hez bevittem a
terveket, melyeket előzetesen e-mailben is eljuttattam a részükre, akik elfogadták a tervet,
csak néhány kisebb javításokra tettek javaslatot, egy helyiséget kértek lezárni, amely egy
raktár lesz a veszélyes hulladékok tárolására.
Az elmúlt héten felkeresett Izsák Okszana, fogorvos, hogy a rendelő kialakításához
pályázni szeretne és szüksége lenne a dokumentációkra.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Éppen a mai napon keresett fel engem is, és tájékoztatott, hogy nem tud pályázni, mert
egy csomó olyan dolognak kellene megfelelni, melyre neki jelen pillanatban nincs
kapacitása, de az évek során majd ismételten megpróbálkozik a pályázatírással és a
folyamatos fejlesztésekkel.
Török Péter képviselő:
Érkezett hozzám olyan kérdés, hogy van-e egyáltalán fedezete az önkormányzatnak az
átalakításra. Tudomásom szerint a bérleti díjakból lenne ez fedezve, pedig azt a pénzt a
szolgálati lakásokra kellene költenünk, hiszen ott is adódnak javítandó feladatok.
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
A szolgálati lakásokból bérleti díj alig folyik be, mert folyamatosan lelakják a felújításra
költött pénzt, sokkal inkább a patika bérleti díjából gyűlik a keret, ami havi 100eFt.
Ugron Zoltán polgármester:
A Gazdálkodási Bizottság ülését követően adtam ki feladatként, hogy az ingatlanokat át
kell nézni, hiszen még mindig több önkormányzati ingatlan ügyében nem látunk tisztán,
pl. önkormányzati tulajdonú telken magánházak állnak, melyre vonatkozóan semmilyen
adatunk nincs, hogy ki és milyen feltételekkel biztosította a magánszemélyek részére.
Felkértem az ügyintézőt, hogy készítsen listát az ingatlanokról és tüntesse fel, hogy ki és
milyen jogcímen használja azokat.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Ha kell készíttessünk térképet is, hogy jól láthatóan be tudjuk határolni mi is a mienk.
Ugron Zoltán polgármester:
Pontosan ezt kértem az ügyintézőtől!
Szabó Zoltán alpolgármester:
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Tudomásom szerint Szentirmai Péter ki fog költözni a szolgálati lakásból, meg kellene
hirdetni azt az ingatlant is, hogy mihamarabb bérbe tudjuk adni.
Varga Mihály képviselő:
Úgy hallottam, hogy volt érdeklődés lakásbérlet iránt.
Ugron Zoltán polgármester:
Igen, erről majd a bejelentésekben szeretnék beszélni.
Ha több hozzászólás nincs, 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: Mány Község Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitva tartási
rendjéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A kereskedelmi tevékenységet, az üzletek működésének feltételeit az utóbbi két
évtizedben négyszer szabályozták újra. Mindegyik jogszabály a kereskedőkre bízta
nyitvatartási idejük meghatározását, és változtatás esetén csupán a jegyzőhöz történő
bejelentési kötelezettség terheli őket.
A 2006. június 1.-én hatályba lépett kereskedelmi törvény is megtartotta ezt a szabályt,
azonban már felhatalmazást adott a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek arra,
hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével rendeletben szabályozzák az üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjét.
A kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésének felhatalmazása
szerint:
„(4) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi
sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási
rendjét rendeletben szabályozhatja.”
A törvény 12. § (5) bekezdése szerint:
„(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselőtestülete, hogy a 6. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az üzletek
éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét rendeletben szabályozza.”
A településünkön üzemeltetett üzletek nyilvántartásából a következőket állapítottam
meg:
Mány község közigazgatási területén működő üzletek száma: 17
Ebből - vendéglátó üzletek száma: 5
- élelmiszer üzletek száma: 8
A vendéglátó üzletek közül 22.00 óra után nyitva tartók száma: 0
Ebből - meleg konyhás vendéglátó üzlet: 1
- egyéb vendéglátóhely (italbolt, kocsma): 2
- zenés szórakozóhely: 0
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- egyéb üzlet: 4
Az élelmiszer üzletek közül 22.00 óra után nyitva tartók száma: 0
Településünkön a legtöbb problémát az okozza, hogy a vendéglátó helyeken fogyasztó
személyek az utcán is hangoskodnak, rendbontó magatartást tanúsítanak, a közterületet
rombolják, szennyezik a környezetet, és zavarják az itt élők nyugalmát.
A lakossági panaszok orvoslásának egyik lehetséges módja a kereskedelmi törvény
előírásainak megfelelően, hogy a kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén korlátozhatja az üzlet
éjszakai nyitva tartását.
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a veszélyes mértékű zaj fogalmát egy üzlet, és az
ennek működésével összefüggő, közterületen megvalósuló jogsértő magatartás sem meríti
ki. Így az üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos korlátozások leginkább birtokvédelmi
eljárás keretében alkalmazhatók. Ezen eljárások eredményességét viszont csökkenti, hogy
az üzletek esetében lehetőség van a jogutódlásra (a jogosult személyében történő
változásra), azaz a kereskedő egy egyszerű bejelentéssel átvehet egy már működő üzletet,
feltéve hogy az üzletkör (forgalmazott termékkör) nem változik, s így a korábbi
üzemeltetővel szemben kiadott korlátozó határozat végrehajtása már nem lehetséges. Ha
az új üzemeltető által működtetett egység is zavarja a lakók nyugalmát, az eljárást újra kell
indítani.
Mindezek alapján – figyelembe véve, hogy a lakosság nyugalma, pihenéshez való alapvető
joga, tulajdona, továbbá a község tulajdona nem biztosítható pusztán egyedi
határozatokkal – a kereskedelmi törvény adta felhatalmazással élve az üzletek éjszakai
nyitva tartásának 22 óra és 6 óra közötti korlátozására teszek javaslatot.
A korlátozás a község valamennyi üzletére kiterjedne, hiszen a pihenéshez ugyanolyan
alkotmányos joga van a település valamennyi lakójának.
Az üzlet fogalma lefedi mind a kereskedelmi, mind a vendéglátó helyeket.
A rendelet megalkotása hozzájárulna az önkormányzat közbiztonsági, bűnmegelőzési
célkitűzéseinek megvalósításához is.
A korlátozás azonban nem vonatkozna pl. szilveszter éjszakájára, mert lehetőséget kell
adni, hogy egyes – alaposan indokolt – esetekben ezeket szabályokat ne kelljen betartani. E
néhány esetre azonban előre fel lehet készülni, pl. a polgárőrség fokozott és megerősített
jelenlétével.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket figyelembe véve döntsenek arról,
hogy szükséges-e településünkön az üzletek nyitva tartásának korlátozása, és ha igen,
milyen mértékben és milyen kivételekkel.
Kérdés, hogy megalkossuk-e ezt a rendeletet, amelyre van lehetőségünk, de nem kötelező.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem semmi értelme ezt papíron, rendelettel szabályozni és keretek közé szorítani, én
legalábbis nem ebben látom a megoldást.
Vendéglátós és vendéglátós között is van különbség, miért büntetnénk olyanokat, akikkel
semmi gond nincs, egy valaki miatt?
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Csizmadia Zsolt képviselő:
Ha van egy ilyen rendelet, attól még engedéllyel el lehet térni, nem?
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Amennyiben megalkotjuk ezt a rendeletet, akkor attól nem lehet eltérni, még rendkívüli
esetben sem, be kell azt tartani.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Tulajdonképpen nem az a baj, hogy buli van, hanem az, hogy onnan kijönnek és a
Művelődési Ház előtt leülve hangoskodnak, ami zavarja a lakosságot.
Varga Mihály képviselő:
Bizony nem szerencsés hogy a falu közepén van egy ilyen szórakozóhely, de nem tehetjük
ki a falu szélére..
Csizmadia Zsolt képviselő:
Az utcán való szeszlesital fogyasztást kellene megszüntetni valahogy.
Török Péter képviselő:
Ha megalkotjuk a rendeletet, akkor a külön rendezvényeket kellene megtiltani, nem a
bálokat.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Igen, a nyilvános bálokat kellene engedélyezni, nevesíteni nem kellene azokat.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Az ügyben kellene valamit tenni, hogy a 14-15 éves gyerekek ne lehessenek ilyen késői
rendezvényen, illetve azt is ki kellene vizsgálni, hogy honnan szerzik a szeszes italt.
Ugron Zoltán polgármester:
Képviselőtársaim, először azt kellene eldönteni, hogy alkossunk-e rendeletet, és csak azt
követően kellene tisztáznunk, hogy milyen feltételekkel.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Szerintem hozzunk rendeletet, esetleg majd visszavonjuk.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem, nem kell azért rendeletet alkotni, ha meg akarjuk később változtatni. Semmi
érelme! Fel kell szólítani a kérdéses vendéglátót, lehet, hogy az is elegendő lesz.
Török Péter képviselő:
A bicskei Homályban két éve nincs balhé, pedig korábban ott is mindennaposak voltak a
hangoskodások, verekedések. Kérdés, hogy ott miért nem mennek ki az utcára az
emberek, illetve hogyan tudták megszüntetni ezeket a problémákat.
Varga Mihály képviselő:
Nem lenne jó, ha a fiataloknak nem lehetne, itt szórakozni,, mert akkor átmennek a
környező településekre, az utazás pedig veszélyes, jobb, ha itt maradnak a gyerekek a
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faluban.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Az a baj, hogy az a gyerekek nagy részének nincs célja, illetve az a cél, hogy jól
berúgjanak.
Török Péter képviselő:
A 18 év felettieknek nem tudunk mondani semmit, de sajnos a többség fiatalkorú. A 18 év
alattiakért a gyámügy is felelős. Nem rendeltet kell hozni, hanem a meglévőket kell
betartatni. Nekünk magunknak kell vigyázni a 16 évesekre. A gyerekek nem tudják, hogy
mi a határ, a felnőttekkel igazából nincs baj, nem ők kiabálnak és hangoskodnak, hanem a
gyerekek, akik nincsenek tisztában azzal, hogy meddig mehetnek el.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Mit keresnek a fiatalkorúak ilyen időpontban a szórakozó helyen, illetve a parkban? Szabó
Ugron Zoltán polgármester:
Tehát először arról kell dönteni, hogy akarunk-e rendeletet hozni egyáltalán.
Felkérem a képviselőtársaimat, hogy döntsünk arról, hogy megalkossuk-e Mány Község
Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló önkormányzati
rendeletét.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 2 igen, 4 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
67/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány Község
Önkormányzatának az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló önkormányzati
rendeletét nem alkotja meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont: Az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem
zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó
területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az új Országgyűlés egy alkotmányos mulasztás feloldása érdekében még 2010. június 1jén elfogadta a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVI.
törvényt.
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Ezzel összefüggésben még elfogadta a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése
érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XLVII.
törvényt.
Ezekkel a módosításokkal a helyi közszolgáltatások körét és a települési önkormányzatok
kötelezően ellátandó feladatait kibővítette azzal, hogy a települési önkormányzat a helyi
közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl elzárt magánutakon,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás
(parkolás) biztosításáról köteles gondoskodni.
Településünkön parkolásra alkalmas terület csak a faluközpontban van. Ha díjfizetőssé
kívánjuk tenni, akkor ide legalább egy parkolóórát el kellene helyezni, amelynek tetemes
költsége van. A parkolási feladatok ellátására pedig egy önkormányzati tulajdonban álló
céget kellene létrehoznunk, amelyben legalább két embert kellene foglalkoztatnunk a
parkolási díjak beszedésére, a parkolás ellenőrzésére, amely olyan nagy kiadást jelentene,
amelyre a parkolási díjak nem nyújtanak fedezetet, vagy olyan magas mértékben kellene
megállapítani, amelyet még Budapesten is csak Margit-szigeten, vagy a Budai Várban
alkalmaznak.
A fenti jogi szabályozás miatt azonban a települési önkormányzatok képviselőtestületeinek dönteniük kell a parkolás rendjéről és a parkolás díjáról.
Nem javaslom Mány község területén parkolási övezetek és parkolási díj meghatározását,
illetve azt kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy mondja ki, hogy Mány község
területén a parkolás ingyenes, illetve hogy a parkolás során az egész község területén a
KRESZ szabályait kell betartani.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2011. ( ) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken
a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

38/2011 (VI.27) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt
magánterületeken,valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó
területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánterületeken,valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

11
Török Péter képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy, ha például egy busz a KRESZ szabályai szerint parkol,
akkor ő szabályosan fog megállni.
Csizmadia Zsolt képviselő:
A személyautókkal is baj van, mert sokan lustaságból nem állnak be a portájukra, pedig
mindenkinek van kertje, mégis kint állnak az utcán, ami nem szép látvány, arról nem is
beszélve, hogy, télen, ha valaki az út szélén áll és onnan indul útjára, akkor óhatatlanul
felviszi a betonútra a sarat, ami pedig veszélyes lehet.
Török Péter képviselő:
Engem csak az zavar, hogy vannak, akik kialakítják a ház előtt a saját kis parkolójukat,
rendbe teszik az árkot, levágják a füvet, akkor miért ne állhatnának az utcán, ha nem
zavarják a forgalmat?
Dr. Majoros Ildikó jegyző:
Más dolog a parkolás, és más a közterület elfoglalása gépjárművel. Ez a rendelet csak az
önkormányzat által kijelölt parkolóhelyekre vonatkozik.
Ugron Zoltán polgármester:
Akkor most kérem, hogy az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől el
nem zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez tartozó
területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló önkormányzati
rendeletet megalkotásáról szíveskedjen a Képviselő-testület szavazni.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
/2011. (
)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat közterületein, továbbá a közforgalom elől
el nem zárt magánterületeken, valamint az önkormányzat közcélú építményeihez
tartozó területeken a közúti járművekkel való várakozás szabályairól szóló
önkormányzati rendeletet

3. napirendi pont: A Jegenye Húsker Kft. kérése
Ugron Zoltán polgármester:
A napokban kaptam kézhez a Jegenye Húsker Kft. viszonylag sürgős kérését, melyben azt
kérik a Mány Község Önkormányzatától, hogy 2011. július 1-től adjuk bérbe a
Tűzoltószertárat a cégnek, mert tevékenységet szeretne bővíteni és ahhoz szeretne egy
pályázatot benyújtani, aminek nagyon rövid a határideje. Amennyiben ez nem lehetséges,
akkor adjunk engedélyt arra, hogy az épület mögött a patak irányában két méterrel
bővíthessék a már meglévő ingatlanjukat úgy, hogy hozzáépítenek.
Török Péter képviselő:
Olvasva ezt a levelet, én azt látom a kérelemben, hogy az említett cég tevékenységét

12
szeretné bővíteni, csak azt nem tudjuk meg a kérelemből, hogy mi lesz ott?
Ugron Zoltán polgármester:
Amennyire én tudom, készáru raktárat szeretnének létrehozni, mert a jelenlegi kicsinek
bizonyult. A baj azzal van, hogy nagyon szűk a határidő, a pályázat miatt.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Fejlesztési pályázatról van szó, de semmi egyebet nem tudunk a hátteréről. Nekem senki
nem tudja azt megmondani, hogy az épület, illetve az alatta lévő terület kié, és hogyan
került az Sárköziék birtokába, továbbá nem csak az épület, hanem a parkolónak használt
terület is kérdéses.
Ugron Zoltán polgármester:
Amikor engem megkerestek ezzel a kéréssel, akkor azt válaszoltam, hogy csak akkor
működne ez jól, ha a mostani helyzetnél jobb helyzetbe kerülnénk, tehát
a
Tűzoltószertárban lévő feladatokra egy számunkra is megfelelő, kellő nagyságú helységet
kellene biztosítani cserébe.
Azt mondtam a Sárköziéknek, hogy ha máshol felépítenek egy szociális blokkot:
melegedő, garázs, műhely, akkor esetleg tárgyalhatunk róla. A baj csak azzal van, hogy
nekik sürgősen kellene a bérleti szerződés (július 1-től), de nincsenek biztosítva azok a
feltételek, melyek kiváltanák a helyiség jelenlegi funkcióját.
Én nagyon szeretem ezt a boltot, és sokkal jobb, hogy hentes van ott, és nem egy kocsma,
ezért mindenhol reklámozom is őket, de jelen esetben nem támogatom a kérelmüket, ilyen
bizonytalan jogviszonyok és jövőkép mellett a tűzoltószertárt nem szerencsés átadni.
Török Péter képviselő:
Szerintem, nem lenne szabad kifarolni ebből a központi helyen lévő helyiségből. Az meg
végképp nem érdekünk, hogy eladjunk valamit, ami ilyen jó helyen van. Nem biztos, hogy
mindig húsbolt lesz ott, ezért a bővítés nem biztos, hogy minden esetben nekünk
kedvezne. Szerintem, ha valaha is húsraktár lesz akkor is csak hosszú távú bérleti
szerződéssel lehessen az, mert nem érdemes eladni.
Csizmadia Zsolt képviselő:
A tűzoltószertárat szerintem sem szabad eladni, inkább abban látnék lehetőséget, hogy
hátrafelé bővüljön, de előtte mindenképpen rendezni kellene ezeknek az épületeknek a
tulajdonjogát.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Úgy gondolom, hogy esetleg a „Nitti házzal” kellene valamit kezdeni, azt kellene
felújíttatni a közhasznúak részére, így annak a háznak az állagmegóvása is biztosítva
lenne.
Ugron Zoltán polgármester:
Ez a kérdés nincs előkészítve, nem lehet így dönteni, kevés az idő ennek az elbírásához.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Halasszuk el a döntést, hogy elő rendesen elő tudjuk készíteni, át tudjuk gondolni.
Török Péter képviselő:
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Kevés az információ is, és a kérelem sem tartalmazza a lényeges tételeket.
Szerintem is el kellene utasítani, és ha már megfelelő információk állnak rendelkezésre,
akkor majd beadnak egy másik kérelmet, és ismét tárgyaljuk a témát.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem, szíveskedjen a Képviselő-testület szavazni. Ki szavaz arra, hogy a Jegenye Húsker
Kft. kérelmét elutasítsuk?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 3 igen, 0 nem és 3 tartózkodás.
Ezt követően felteszem a kérdést, hogy ki szavaz arra, hogy a
kérelmét elhalasszuk?

Jegenye Húsker Kft.

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
68/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Jegenye Húsker Kft. kérelmével kapcsolatos döntés
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Jegenye Húsker
Kft. beadványával kapcsolatos döntést elhalasztja, és egyben felkéri a polgármestert,
hogy rendezze a terület tulajdoni jogát és folytasson további tárgyalásokat a
Tűzoltószertár bérbeadásának ügyében.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A helyi civil szervezetei támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Településünk önszerveződő közösségeit az önkormányzat költségvetési lehetőségének
határain belül az elmúlt években rendszeresen támogatta.
Az Állami Számvevőszék szorgalmazza, hogy az önkormányzatok alkossanak helyi
rendeletet a civil szervezetek támogatási rendjére.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint:
16. § (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok
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rendezésére, továbbá törvény
önkormányzati rendeletet alkot.

felhatalmazása

alapján,

annak

végrehajtására

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről elkészítettük helyi
rendelet-tervezetünket.
Kérem, hogy a tervezetet szíveskedjenek megvitatni, majd elfogadni.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testület megalkotja a helyi civil szervezetei
támogatásáról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletét.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Azt szeretném kérdezni, hogy miért nem a költségvetés előtt döntünk ezzel kapcsolatosan,
hiszen a költségvetés február 15-ig kell elfogadnink, ennek a határideje pedig február 28.?
Ugron Zoltán polgármester:
Azért, mert csak a költségvetés elfogadása után tudjuk, hogy mennyi pénzünk van arra,
hogy a civil szervezeteket támogatni tudjuk.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Csak annyit lehet elkölteni, amennyi pénzünk van,
Szabó Zoltán alpolgármester:
Szerintem, támogatási megállapodást is kellene kötni a nyertes pályázókkal.
Bele kellene tenni a rendeletbe, hogy: A (7) A nyertes pályázóval a (6) bekezdés szerint
együttműködési megállapodást köt.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdés, ha ezt a rendeletet megalkotjuk, akkor van-e mód más keretek között is támogatni
a civil szervezeteket?
Majoros Ildikó jegyző:
Természetesen van, együttműködési megállapodást kell kötni ilyen esetben.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Ebbe bele tartoznak a kisebbségi önkormányzatok is?

Majoros Ildikó jegyző:
Nem őket külön kezeljük a költségvetésben.
Ugron Zoltán polgármester:
Amennyiben nincs más hozzáfűzni valójuk, kérem, hogy szíveskedjen a Képviselő-testület
szavazni, hogy az alpolgármester által javasolt a rendelet módosítást elfogadja!
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a Képviselő-testület a módosítást elfogadja.
Kérem továbbá a tisztelt képviselőket, hogy a módosított rendelettel kapcsolatosan hozzák
meg döntésüket!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a Képviselő-testület az alábbiak szerint dönt:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testület megalkotja a helyi civil szervezetei
támogatásáról szóló /2011. ( ) önkormányzati rendeletét.
5. napirendi pont: Igazgatási szünet elrendelése
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi igazgatási szünetrõl szóló 19/2011. (III.2.) Korm. rendelet szerint:
„1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kormánytisztviselõk
jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 1. §-ában meghatározott
szervekre és az ott foglalkoztatott kormánytisztviselõre, kormányzati ügykezelõre,
munkavállalóra, szakmai vezetõre, továbbá az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumba beosztott bíróra és ügyészre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a szervekre, amelyek a 2011. évi népszámlálásról szóló
2009. évi CXXXIX. törvényben foglaltak elõkészítésében és végrehajtásában érintettek.
2. § A Kormány az igazgatási szünetet 2011. július 18-tól augusztus 21-ig, valamint 2011. december
23-tól 2012. január 6-ig terjedõ idõszakra határozza meg.
5. § A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9)
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára ajánlja igazgatási szünet
elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése
lehetőséget biztosít a képviselő-testület részére, hogy a köztisztviselők szabadságának
összehangolt kiadása érdekében igazgatási szünetet elrendeléséről döntsön.
„(9) A képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes
szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes
szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának a háromötödét.”
Ez azt jelenti, hogy az igazgatási szünet alatt kiadható szabadság személyenként nem lehet
több, mint 15 munkanap.
Az igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalt érinti. Az igazgatási szünet tartamára a
jegyző jogosult az ügyeletet és a készenlét módját meghatározni, a munkát megszervezni.
A halasztást nem tűrő ügyek esetében a jegyző köteles a munkát úgy megszervezni, hogy
az ügyfelek érdeke ne sérüljön.
Ilyenek például:
·
anyakönyvi ügyek (születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése),
·
ügyfél érdekének súlyos veszélyeztetése,
·
hatósági bizonyítvány,
·
krízishelyzetbe került személyek támogatása.
A Ktv. nem mondja ki, hogy milyen formában dönt a képviselő-testület az igazgatási
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szünet elrendeléséről.
A Fejér Megyei Kormányhivatal 02/60-1/2010. számú szakmai körlevelében leírtak szerint
az Ötv. 35. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jegyző javaslatára a polgármester
előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal munkarendjének, valamint
ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Az igazgatási szünet engedélyezéséről a
képviselő-testületnek határozat formában kell döntenie.
Kérem a Tisztelt képviselő testületet, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2011. évi igazgatási szünet elrendelése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése alapján, figyelembe véve 2011. évi igazgatási
szünetről szóló 19/2011. ( I I I . 2. ) Korm. rendeletbe foglaltakat is, 2011. augusztus hó 1-től
2011. augusztus 21-ig igazgatási szünetet rendel el.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő : a hirdetmény közzétételére 2011. július 15.
dr. Majoros Ildikó jegyző:
A december 23-tól január 6-ig terjedő időszakról azért nincs még szó, mert azt a
körjegyzőség keretein belül fogjuk majd tárgyalni és fogunk majd dönteni.
Kérem továbbá a Tisztelt Képviselő-testületetet, hogy szavazzanak az igazgatási szünet
elrendeléséről.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a Képviselő-testület az alábbiak szerint határoz:
69/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. évi igazgatási szünet elrendelése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdése alapján, figyelembe véve 2011. évi
igazgatási szünetről szóló 19/2011. ( I I I . 2. ) Korm. rendeletbe foglaltakat is, 2011. augusztus
hó 1-től 2011. augusztus 21-ig igazgatási szünetet rendel el.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő : a hirdetmény közzétételére 2011. július 15.
6. napirendi pont: Csatlakozás a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Szentes László vezető-főtanácsos úr a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás
képviseletében megkereste Önkormányzatunkat. Levelében beszámol a Társulás
munkájáról, és kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulás céljai elérése érdekében
anyagi támogatást is biztosítson.
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Mány régebben részt vett ebben az önkéntes társulásban, de az elmúlt években nem
fizetett tagdíjat.
A Társuláshoz csatlakozó Önkormányzatok lakosságszám arányosan fizetik a tagdíjat,
amelynek összege 10,- Ft/fő/év. Mány esetében ez évi 25.000,- Ft-ot jelent.
A Társulás célja, hogy anyagi segítséget nyújtson az olyan tagjai számára, amelyeket
valamilyen katasztrófa ért. A segítség általában visszatérítendő pénzbeli támogatás. A
támogatást azonnal, és arra a célra tudják biztosítani, amelyre a településnek az adott
helyzetben a legnagyobb szüksége van.
Megkeresésében Szentes László úr be is számol a Társulás 2010. évben végzett munkájáról.
A beszámolót az előterjesztéshez csatolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérést megfontolni, és arról dönteni
szíveskedjék. A kérést a határozati javaslatnak megfelelően támogatom.
Határozati javaslat:
Tárgy: Csatlakozás a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz
Mány Község Önkormányzata úgy határoz, hogy csatlakozik a Katasztrófavédelmi
Önsegélyező Társuláshoz, és az ez évi 25.000,- Ft tagdíjat a költségvetési tartalék terhére
biztosítja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság tárgyalta az ügyet, és az alábbiak szerint döntött:
A Gazdálkodási Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2011 (VI.27) sz. Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Csatlakozás a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz
Mány Község Gazdálkodási Bizottsága egyhangúlag egyhangúlag elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz való
csatlakozást, és az ez évi 25.000,- Ft tagdíjat a költségvetési tartalék terhére törénő
befizetését.
Amennyiben nincs kérdésük, kérem szíveskedjenek a határozatjavaslatot elfogadni!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett a Képviselő-testület az alábbiak szerint határoz:
70/2011. (VI.29.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csatlakozás a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társuláshoz

Mány Község Önkormányzata úgy határoz, hogy csatlakozik a Katasztrófavédelmi
Önsegélyező Társuláshoz, és az ez évi 25.000,- Ft tagdíjat a költségvetési tartalék terhére
biztosítja.
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7. Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán polgármester:
A Mozgókönyvtárral kapcsolatosan röviden annyit mondanék el, hogy itt jártak a
Kistérségtől, felmérték, megállapították, hogy jól állunk, csak könyvespolcra lenne
szükségünk, tájékoztattam őket, hogy a könyvtárral szembeni kis helyiséget szeretnénk
felújítani, és az olvasótermet ott kialakítani, így ott dedikálással egybekötött iró-olvasó
találkozókat tudnánk szervezni. Felmérettem Bernwalner Miklós vállalkozóval, hogy
mennyibe kerülne ez a munkálat, aki kb. bruttó 630 e Ft költséget számolt, amely
tartalmazza a padlófelvételt, aljzatbeton, kiegyenlítést, a laminált padló lerakását,
ablakmázolást, glettelést és festést. Ezt és néhány fényképet átküldtem a Kistérségnek,
hogy nyilatkozzanak arról, hogy vállalják-e, hogy ennek a megcsináltatását. Ha ez
elkészül, szép lesz a kis terem.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Jó lenne, ha a lépcsőnél ajtó lehetne, és a másik helyet is megcsinálnánk
Ugron Zoltán polgármester:
A jövő évben ebben erre is sor kerülhet, így minden évben egy kicsit lehet rajta alakítani.
Ugron Zoltán polgármester:
Megkeresett a Búcsúval kapcsolatban egy vállalkozó és érdeklődött, hogy az idén milyen
helyszínen lesz megrendezve. Természetesen a felújított focipályán nem lehet. A lovas
pályán lehetne, de ott kevés az áram. Oda vinni az áramot 830 e Ft lenne. A búcsúsok
mikor itt voltak, belementek abba, hogy ott kint legyenek, és ezért a körhintás társaság 100
e Ft-ot fizetne, mint részvételi díjat. Ha jönnek még, akkor még egyenként 100 e-t lehetne
kérni.
Varga Mihály képviselő:
Esetleg meg lehet pályáztatni a vendéglátást is, és akkor onnan is lehetne bevétel.
Ugron Zoltán polgármester:
Levélben megkerestek a Pavalicsék, hogy önkormányzati lakást bérelnének. Ez majdnem
napirendi pont lett, de nem akartam, úgy felvenni a napirendi pontok közé, hogy nem
tudjuk, mennyibe kerülne ez nekünk, lelakás szempontjából. Ők megvenni, vagy lelakni
szeretnének. Mivel nincs lakható állapotban, azt előbb rendbe kellene tenni. A
lakásrendelet 500 e forintot enged lelakni, és a ma kapott Bernwaller ajánlat szerint 1,5
millió lenne, amiért ezt meg lehetne csinálni.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az anyagdíj majdnem teljesen fedezi a lehetőséget, és a rendelet szerint is csak az
anyagköltséget lehet kifizetni.
Török Péter képviselő:
Szerintem, el kellene adni inkább, mert nagyon sok ingatlan lenne, amelyet fel lehetne
újítani belőle. Meg kell kérdezni, hogy mennyit adnának érte.
Szabó Zoltán alpolgármester:
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Most biztosan nem lehet jó áron eladni semmit.
Török Péter képviselő:
Most kellene eladni, mert most van rá vevő, és most vannak olyan munkák, amit el kell
végezni. Én nem várnék az eladással, mert valamit meg lehet valósítani belőle sok
mindent.
Ugron Zoltán polgármester:
A következő ülésre hozok egy értékbecslést, és akkor döntési helyzetben is leszünk.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az eladás nem biztos, hogy jó befektetés, akkor kellene inkább eladni, amikor van
valamilyen pályázati lehetőség.
Ugron Zoltán polgármester:
A napokban kaptam kezembe Molnos -Kőszegi Anita panaszos levelét, melyet a
képviselők asztalára tettem.
Már szóbeszéd volt a történet a faluban, ezért már korábban értesültem a történtekről.
Körbe jártam az ügyet, felvettem a kapcsolatot az óvodával ahol tájékoztattak arról, hogy
az ügyeleti idő első napján mindenfajta előzetes bejelentkezés nélkül, és anélkül, hogy a
gyermekek be lettek volna fizetve ebédre megjelentek az óvodában dolgozó
nagymamával.
Ezt követően az óvoda dolgozói tájékoztatták a nagymamát, hogy a gyermekek előzetesen
nem voltak bejelentve erre a napra így a csökkentett létszám miatt az ebéd is ki van
számolva.
Ettől függetlenül kaptak ebédet a gyermekek, kérték a nagyszülőt, hogy ebéd után vigye
haza őket.
Bálint Istvánné képviselő:
Miért 10 órakor jutott eszükbe, hogy el kell vinni a gyereket.
Ugron Zoltán polgármester:
Akkor szóltak amikor a nagymama hozta őket, és ebéd után vitte haza a nagyobb testvér.
Az erdélyi utazással kapcsolatosan annyi a tudnivaló, hogy augusztus 17-21. között lenne
az időpontja, szeretettel várják a Képviselő-testületet, valamint első alkalommal nem
csupán a református testvéreket, hanem a katolikus testvéreket is.
Ha sikerül a buszt feltölteni, akkor kb. 10-12 ezer Ft-ba kerülne az út személyenként.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Jó lenne, ha nem csak a reformátusoknak lenne ez fontos, hanem népszerűsítve lenne a
katolikusok körében is, ha már ilyen kedvesen hívták mindkét felekezetet.
Ugron Zoltán polgármester:
Természetesen a katolikusok is nagy örömmel látogatnak Mezőbándra, csak az az oka az
eddigi kevés jelentkezőnek, hogy még nem nagyon tudnak róla, mert a templomban egy
szerencsétlen időpontban lett kihirdetve, amikor nagyon kevesen voltak.
Szabó Zoltán alpolgármester:
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Játszótér füvesítésről nem tud senki semmit, mi lesz vele? Hány játék alatt lesz
gumipadló?
Ugron Zoltán polgármester:
Benne van a projektben a füvesítés, egy alatt lesz csak gumiszőnyeg.
Más:
Több diák eredményesen szerepelt a TDK dolgozatával.
Bálint Istvánné képviselő:
Nagyon szép projektoros előadásokat tartottak a gyerekek, jó lenne, ha még többen
láthatnák ezeket az anyagokat.
Ugron Zoltán polgármester:
Annak semmi akadálya nem lenne, hogy, ha eljuttatja az iskola a Hivatal részére, akkor
felkerüljenek a mányi honlapra.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Megkerestek a mezőbándi lakosok, hogy ha többen kérnék egyszerre a magyar
állampolgárságot, abban mi hogyan tudnánk segíteni, illetve tehetnek-e itt, Mányban
állampolgársági esküt.
dr. Majoros Ildikó, jegyző:
Részletes választ fogunk adni e-mailben a kérdésre, a nyomtatványok letöltési
lehetőségével és megfelelő tájékoztatóval, amit tovább lehet majd küldeni Mezőbándra.
Török Péter képviselő:
Mikor lesz védőnő?
Ugron Zoltán polgármester:
Csak egy pályázat érkezett, Nyilas Éva pályázata. Ő jelenleg nyugdíjas, de nem csatolta az
erkölcsi bizonyítványát a pályázathoz, így pályázata nem felel meg a kiírásnak. Ezert
egyelőre helyettesítéssel látjuk el a feladatot.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan alakul a dadus állások betöltése. Mindenképpen az
lenne az elvárható, hogy elsősorban a mányi lakosokat részesítsük előnyben.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A dadus kiválasztása az Óvodavezető feladata, de tolmácsolni fogom részére a felvetést.
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános
képviselő-testületi ülést bezárom (21 óra 30 perc).
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

