JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17 órai kezdettel megtartott nyilvános
képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Bálint Istvánné képviselő
Szabó Zoltán képviselő
Varga Mihály képviselő
Bokodi Sándor képviselő
Igazoltan távol: dr. Török Péter képviselő
Csizmadia Zsolt 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 5 fő képviselő
megjelent, megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatot teszek az ülés napirendjeire, azzal a módosítás, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok, további két napirendi ponttal bővült.
Kérem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a módosított napirendi pontokat az
alábbiak szerint szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Napirend:
1) A polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról
2) A Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola és a Községi Könyvtár
alapító okiratainak módosítása, és egységes szerkezetbe foglalása
3) A 2011. évi belső utóellenőrzések témaköreinek elfogadása,
4) Mány Község Önkormányzata Képvisel-testületének Közbeszerzési
Szabályzata,
5) A Mányi TK Sportegyesület támogatási kérelme,
6) A Mesevár Óvodába 2011/2012-es tanévben felvehet gyermekek
létszámának meghatározása,
7) Pavalacsné Szabó Erzsébet szolgálati lakás kérelme,

8) A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
9) dr. Szentirmai Péter lakásbérleti jogviszonyfelmondása
10) Molnár Alvián fellebbezése
11)Bejelentések
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 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
78/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. július 27-i nyilvános rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
1) A polgármester beszámolója az előző időszakban végzett munkájáról
2) A Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola és a Községi
Könyvtár alapító okiratainak módosítása, és egységes szerkezetbe foglalása
3) A 2011. évi belső utóellenőrzések témaköreinek elfogadása,
4) Mány Község Önkormányzata Képvisel-testületének Közbeszerzési
Szabályzata,
5) A Mányi TK Sportegyesület támogatási kérelme,
6) A Mesevár Óvodába 2011/2012-es tanévben felvehet gyermekek
létszámának meghatározása,
7) Pavalacsné Szabó Erzsébet szolgálati lakás kérelme,
8) A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme,
9) dr. Szentirmai Péter lakásbérleti jogviszonyfelmondása
10) Molnár Alvián fellebbezése
11) Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
1. Napirendi pont: A polgármester beszámolója az előző időszakban végzett
munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban jómagam is éves szabadságomat töltöttem. Az előző testületi
ülés óta egy nagyobb eseményről tudok beszámolni önöknek, mégpedig arról, hogy
a napokban átadásra került, a korábbi pályázatunk eredményeképpen épített
játszótér. Mindannyian tudjuk, hogy sokat kellett várni arra, hogy Mánynak is
lehessen saját játszótere. Elmondhatjuk azt, hogy a jó kivitelező választásnak és a
sikeres munkálatoknak köszönhetően a környék egyik legjobban felszerelt játszóterét

sikerült megépítenünk, mert jelenleg a játékok számát tekintve megelőztük Bicskét,
Vasztélyt és Zsámbékot is.
Bízom abban, hogy az odalátogatók mindegyike fontosnak tartja majd, hogy ezeket a
játékokat minél tovább jó minőségben tudjuk megőrizni gyermekeink számára.
Határozati javaslat:
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az
előző időszakban végzett munkájáról elfogadja.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
79/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az
előző időszakban végzett munkájáról elfogadja
2. Napirendi pont: A Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola és a
Községi Könyvtár alapító okiratainak módosítása, és egységes szerkezetbe
foglalása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének létrehozása más, az Önkormányzatunk
fenntartásában működő intézmények alapító okiratainak módosítását is szükségessé
teszi, mert ezeknek az intézményeknek a Polgármesteri Hivatal látta el egyes olyan
feladatait, amelyek a működésükhöz szükséges, így a Polgármesteri Hivatal az
alapító okiratukban is nevesítve lett.
A Körjegyzőség megalakításával a fenti feladatokat továbbra is a Körjegyzőség látja
el, de más néven, ezért a nevet az alapító okiratokban cserélni kell.
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
43/2011. (VII.25) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola és a Községi Könyvtár
alapító okiratainak módosítása, és egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola és a Községi
Könyvtár alapító okiratainak módosítása, és egységes szerkezetbe foglalását

Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a következő határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár
Óvoda Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983 (változatlan)
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
(változatlan)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzat Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07) (változatlan)
5./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
(változatlan)
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH számú határozat
7./ - 17./ Változatlan
18./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
2010. január 1. utáni alaptevékenységek:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
51013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
19./ Változatlan
20./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
21./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett
nem rendelkezik. A pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító
okiratának módosítását a /2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
80/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár
Óvoda Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983 (változatlan)
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
(változatlan)

4./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzat Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07) (változatlan)
5./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
(változatlan)
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH számú határozat
7./ - 17./ Változatlan
18./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
2010. január 1. utáni alaptevékenységek:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
51013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
19./ Változatlan
20./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási
feladatait Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
21./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett
nem rendelkezik. A pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
Záradék:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító
okiratának módosítását a /2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2011. július .
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
2. Határozatai javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000
Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
81/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága –
8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
3. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár
Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalását 2011. augusztus 31.
hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011 augusztus 31. hatállyal az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot
adja ki:

EGYSÉGES SZERKEZETBEN A
52/1992. (XI.25.) ÖH sz., 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , 12/1997. (II.11.) ÖH sz., 34/2001.
(VIII.08.) ÖH sz., 39/2008. (IV.28.) ÖH sz., 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. , a 48/2009.
(V.27.) ÖH sz. és a 111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozattal létrehozott alapító
okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
(változatlan)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzat Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07)
5./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény, Óvoda
10./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Az intézmény 2008. évi CV. 15. és 16. §-ai szerinti besorolása: Közszolgáltató
költségvetési szerv, ezen belül közintézmény
14./ Az intézmény 2008. évi CV. 18. §-a szerinti besorolása: Önállóan működő
költségvetési szerv.
15./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője
óvodavezető, akit pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki.

Felmentésével és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a Képviselőtestület jár el.
Az intézmény vezetője: Kalmár Zsuzsanna
Kinevezésének időpontja: 2009. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2014. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2010. évi önkormányzati választások.
16./
Az
intézmény
foglalkoztatottainak
jogviszonya:
Az
intézmény
foglalkoztatottainak jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. Törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
17./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatásnevelés, a közoktatásról szóló 1993. évi XXIX. Törvény 2. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai
ellátásának keretei között - felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi,
erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért.
Ennek érdekében
a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek
kibontakoztatásában együttműködik a szülővel,
b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők
közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
18./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020
Óvodai nevelés
2010. január 1. utáni alaptevékenységek:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
51013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Kiegészítő tevékenységek:
562100 Rendezvényi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
19./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem
folytat.
20./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
21./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett
nem rendelkezik. A pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
22./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát
képező Mány, hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi
leltár tartalmazza. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelőoktató feladatok ellátásához szabadon használja, de nem idegenítheti el, és nem
terhelheti meg.
23./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona feletti
rendelkezési joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogot Mány
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) gyakorolja.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselőtestülete a 52/1992. (XI.25.) ÖH sz., a 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , a 12/1997. (II.11.) ÖH
sz., a 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz., a 39/2008. (IV.28.) ÖH sz., a 75/2008. (VIII.06.) ÖH
sz. , a 48/2009. (V.27.) ÖH számú, a 111/2009. (XII.16.) ÖH számú határozatokkal,
valamint a /2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító
okiratokkal alkotta meg.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
82/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár
Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalását 2011. augusztus 31.
hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §

alapján 2011 augusztus 31. hatállyal az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot
adja ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN A
52/1992. (XI.25.) ÖH sz., 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , 12/1997. (II.11.) ÖH sz., 34/2001.
(VIII.08.) ÖH sz., 39/2008. (IV.28.) ÖH sz., 75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. , a 48/2009.
(V.27.) ÖH sz. és a 111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozattal létrehozott alapító
okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 17. (Mány, hrsz.: 165.)
(változatlan)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzat Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07)
5./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
6./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
52/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
17/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
12/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
34/2001. (VIII.08.) ÖH sz. határozat
39/2008. (IV.28.) ÖH sz. határozat
75/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
48/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
111/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
7./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
8./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
9./ Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény, Óvoda
10./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Az intézmény 2008. évi CV. 15. és 16. §-ai szerinti besorolása: Közszolgáltató
költségvetési szerv, ezen belül közintézmény
14./ Az intézmény 2008. évi CV. 18. §-a szerinti besorolása: Önállóan működő
költségvetési szerv.

15./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője
óvodavezető, akit pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki.
Felmentésével és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a
Képviselő-testület jár el.
Az intézmény vezetője: Kalmár Zsuzsanna
Kinevezésének időpontja: 2009. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2014. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2010. évi önkormányzati választások.
16./
Az
intézmény
foglalkoztatottainak
jogviszonya: Az
intézmény
foglalkoztatottainak jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. Törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
17./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatásnevelés, a közoktatásról szóló 1993. évi XXIX. Törvény 2. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai
ellátásának keretei között - felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi,
erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért.
Ennek érdekében
a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek
kibontakoztatásában együttműködik a szülővel,
b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők
közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
18./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020

Óvodai nevelés

2010. január 1. utáni alaptevékenységek:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
51013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Kiegészítő tevékenységek:
562100 Rendezvényi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
19./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat.
20./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási
feladatait Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
21./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett
nem rendelkezik. A pénzügyi előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
22./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát
képező Mány, hrsz.: 165. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi
leltár tartalmazza. Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelőoktató feladatok ellátásához szabadon használja, de nem idegenítheti el, és nem
terhelheti meg.
23./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona
feletti rendelkezési joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési
jogot Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca
67.) gyakorolja.
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Mány község Önkormányzat Képviselőtestülete a 52/1992. (XI.25.) ÖH sz., a 17/1996. (V.15.) ÖH sz. , a 12/1997. (II.11.) ÖH
sz., a 34/2001. (VIII.08.) ÖH sz., a 39/2008. (IV.28.) ÖH sz., a 75/2008. (VIII.06.) ÖH
sz. , a 48/2009. (V.27.) ÖH számú, a 111/2009. (XII.16.) ÖH számú határozatokkal,
valamint a /2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító
okiratokkal alkotta meg.
4. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
83/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül
küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
5. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi
Általános Iskola Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1./ Az intézmény megnevezése: Hársfadombi Általános Iskola
OM azonosító: 030140 (változatlan)
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Szent István u. 4. (hrsz.: 7.)
(változatlan)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzata Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07)
(változatlan)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
(változatlan)
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
53/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
18/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
11/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
5/2000. (II.9.) ÖH. sz. határozat
2/2004. (II.11.) ÖH. sz. határozat
12/2004. (III.31.) ÖH sz. határozat
358/2006. (IV.19.) ÖH sz. határozat

76/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
49/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
112 /2009. (XII.16.) ÖH számú határozat
6./ - 17./ Változatlan
18./ Szakfeladatok besorolása:
2010. január 1. után és a bejegyzést követően alkalmazandó alaptevékenységek:
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4.évfolyam)
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd;
852013
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd.
852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd.

855913
855914

856011
856012
856013
856020
856099
931204

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
855916
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

19./ Változatlan
20./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
21./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett
nem rendelkezik. Külön pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A pénzügyi
előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2071 Mány,
Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
22./ - 23./ Változatlan
ZÁRADÉK:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfadombi Általános Iskola
alapító okirat módosítását a /2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával
jóváhagyta.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
84/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1./ Az intézmény megnevezése: Hársfadombi Általános Iskola
OM azonosító: 030140

(változatlan)
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Szent István u. 4. (hrsz.: 7.)
(változatlan)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzata
Képviselő-testülete (adószáma: 15363925-2-07)
(változatlan)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
(változatlan)
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
53/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
18/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
11/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
5/2000. (II.9.) ÖH. sz. határozat
2/2004. (II.11.) ÖH. sz. határozat
12/2004. (III.31.) ÖH sz. határozat
358/2006. (IV.19.) ÖH sz. határozat
76/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
49/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
112 /2009. (XII.16.) ÖH számú határozat
6./ - 17./ Változatlan
18./ Szakfeladatok besorolása:
2010. január 1. után és a bejegyzést követően alkalmazandó alaptevékenységek:
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4.évfolyam)
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
852013
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
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856012
856013
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856099
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érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
855916
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

19./ Változatlan
20./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási
feladatait Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
21./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett
nem rendelkezik. Külön pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A pénzügyi
előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2071
Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
22./ - 23./ Változatlan
ZÁRADÉK:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfadombi Általános Iskola
alapító okirat módosítását a /2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával
jóváhagyta.

6. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola alapító okirat módosításának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000
Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
85/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola
bejegyeztetése

alapító

okirat

módosításának

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága –
8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
7. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe
foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi
Általános Iskola Alapító Okiratának egysége szerkezetbe foglalását 2011. augusztus
31. hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ

OKIRAT

Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 53/1992. (XI.25.) ÖH sz., a 18/1996. (V.15.) ÖH sz., a 11/1997. (II.11.) ÖH sz., az
5/2000. (II.9.) ÖH. sz., a 2/2004. (II.11.) ÖH. sz., a 12/2004. (III.31.) ÖH sz., a
358/2006. (IV.19.) ÖH sz., a 76/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 49 /2009. (V27.) ÖH és a
112 /2009. (XII.16.) ÖH sz. határozattal, valamint a /2011. (VII.27.) önkormányzati
határozattal

1./ Az intézmény megnevezése: Hársfadombi Általános Iskola
OM azonosító: 030140
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Szent István u. 4. (hrsz.: 7.)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzat Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
53/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
18/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
11/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
5/2000. (II.9.) ÖH. sz. határozat
2/2004. (II.11.) ÖH. sz. határozat
12/2004. (III.31.) ÖH sz. határozat
358/2006. (IV.19.) ÖH sz. határozat
76/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
49/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
112/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
6./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
7./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
8./ Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény, Általános iskola
9./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: Német nemzetiségi oktatás
10./ Maximális tanulószám: 250 fő
11./ Évfolyamok száma: 8 évfolyam
12./ Az intézmény 2008. évi CV. 15. és 16. §-ai szerinti besorolása: Közszolgáltató
költségvetési szerv, ezen belül közintézmény
13./ Az intézmény 2008. évi CV. 18. §-a szerinti besorolása: Önállóan működő
költségvetési szerv.
14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője
igazgató, akit pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki.
Felmentésével és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselőtestület jár el.
Az intézmény vezetője: Sáros Györgyné
Kinevezésének időpontja: 2005. 08. 01.

Kinevezésének határideje: 2010. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2010. évi önkormányzati választások.
15./
Az
intézmény
foglalkoztatottainak
jogviszonya:
Az
intézmény
foglalkoztatottainak jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. Törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatásnevelés, a közoktatásról szóló 1993. évi XXIX. Törvény 2. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai
ellátásának keretei között - felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi,
erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért.
Ennek érdekében
a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek
kibontakoztatásában együttműködik a szülővel,
b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők
közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
852010 alapfokú oktatás
18./ Szakfeladatok besorolása:
2010. január 1. után és a bejegyzést követően alkalmazandó alaptevékenységek:
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4.évfolyam)
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd;
852013
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
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érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd.
852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd.
855913
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni
nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
855916
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Kiegészítő tevékenység:
562100
Rendezvényi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
19./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem
folytat.
20./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
21./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett
nem rendelkezik. Külön pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A pénzügyi
előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány,
Rákóczi u. 67.) rendelkezik.

22./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát
képező Mány, hrsz.: 7. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi leltár
tartalmazza.
Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok
ellátásához szabadon használhatja.
23./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona feletti
rendelkezési joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogot Mány
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) gyakorolja.
ZÁRADÉK:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfadombi Általános Iskola
alapító okiratát a 53/1992. (XI.25.) ÖH sz., a 18/1996. (V.15.) ÖH sz., a 11/1997.
(II.11.) ÖH sz., az 5/2000. (II.9.) ÖH. sz., a 2/2004. (II.11.) ÖH. sz., a 12/2004. (III.31.)
ÖH sz., a 358/2006. (IV.19.) ÖH sz., a 76/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 49/2009. (V.27.)
ÖH sz., a 112/2009. (XII.16.) ÖH sz., valamint a /2011. (VII.27.) önkormányzati
határozatával jóváhagyta.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
86/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának egységes szerkezetbe
foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának egysége szerkezetbe foglalását
2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki:
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 53/1992. (XI.25.) ÖH sz., a 18/1996. (V.15.) ÖH sz., a 11/1997. (II.11.) ÖH sz., az
5/2000. (II.9.) ÖH. sz., a 2/2004. (II.11.) ÖH. sz., a 12/2004. (III.31.) ÖH sz., a 358/2006.
(IV.19.) ÖH sz., a 76/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 49 /2009. (V27.) ÖH és a 112 /2009.
(XII.16.) ÖH sz. határozattal, valamint a
/2011. (VII.27.) önkormányzati
határozattal

1./ Az intézmény megnevezése: Hársfadombi Általános Iskola
OM azonosító: 030140

2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Szent István u. 4. (hrsz.: 7.)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzat Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma:
53/1992. (XI.25.) ÖH sz. határozat
18/1996. (V.15.) ÖH sz. határozat
11/1997. (II.11.) ÖH sz. határozat
5/2000. (II.9.) ÖH. sz. határozat
2/2004. (II.11.) ÖH. sz. határozat
12/2004. (III.31.) ÖH sz. határozat
358/2006. (IV.19.) ÖH sz. határozat
76/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
49/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
112/2009. (XII.16.) ÖH sz. határozat
/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
6./ Az alapítás időpontja: 1986. 02. 13.
7./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
8./ Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény, Általános iskola
9./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: Német nemzetiségi oktatás
10./ Maximális tanulószám: 250 fő
11./ Évfolyamok száma: 8 évfolyam
12./ Az intézmény 2008. évi CV. 15. és 16. §-ai szerinti besorolása: Közszolgáltató
költségvetési szerv, ezen belül közintézmény
13./ Az intézmény 2008. évi CV. 18. §-a szerinti besorolása: Önállóan működő
költségvetési szerv.
14./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: vezetője
igazgató, akit pályázati eljárás keretében a Képviselő-testület nevezi ki.
Felmentésével és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselőtestület jár el.
Az intézmény vezetője: Sáros Györgyné
Kinevezésének időpontja: 2005. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2010. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.

Megbízatásának határideje: 2010. évi önkormányzati választások.
15./
Az
intézmény
foglalkoztatottainak
jogviszonya: Az
intézmény
foglalkoztatottainak jogviszonya – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény alapján közalkalmazotti és a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. Törvény alapján alkalmazotti jogviszony.
16./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatásnevelés, a közoktatásról szóló 1993. évi XXIX. Törvény 2. § (4) bekezdése szerint:
„(4) Az óvoda, az iskola, a kollégium - az e törvényben meghatározott feladatai
ellátásának keretei között - felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi,
erkölcsi fejlődéséért, a gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért.
Ennek érdekében
a) a gyermek, a tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek
kibontakoztatásában együttműködik a szülővel,
b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők
közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
852010 alapfokú oktatás
18./ Szakfeladatok besorolása:
2010. január 1. után és a bejegyzést követően alkalmazandó alaptevékenységek:
852011
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4.évfolyam)
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
852013
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
852022
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

562913
855911
855912

855914

856011
856012
856013
856020
856099
931204

852023
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
855913
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni
nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
855916
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Kiegészítő tevékenység:
562100
Rendezvényi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
19./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet
nem folytat.
20./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási
feladatait Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
21./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: A pénzügyi előirányzatok felett
nem rendelkezik. Külön pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A pénzügyi
előirányzatok felett Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065
Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
22./ A feladatellátást szolgáló vagyon: A Mány Község Önkormányzat tulajdonát
képező Mány, hrsz.: 7. számú ingatlanvagyon. Az ingó vagyont az intézményi
leltár tartalmazza.
Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok
ellátásához szabadon használhatja.

23./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési joga: Az intézmény a vagyona
feletti rendelkezési joggal nem bír, az intézmény vagyona feletti rendelkezési
jogot Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi utca
67.) gyakorolja.
ZÁRADÉK:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfadombi Általános Iskola
alapító okiratát a 53/1992. (XI.25.) ÖH sz., a 18/1996. (V.15.) ÖH sz., a 11/1997.
(II.11.) ÖH sz., az 5/2000. (II.9.) ÖH. sz., a 2/2004. (II.11.) ÖH. sz., a 12/2004. (III.31.)
ÖH sz., a 358/2006. (IV.19.) ÖH sz., a 76/2008. (VIII.06.) ÖH sz., a 49/2009. (V.27.)
ÖH sz., a 112/2009. (XII.16.) ÖH sz., valamint a /2011. (VII.27.) önkormányzati
határozatával jóváhagyta.
8. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
87/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola alapító okirat módosításának
bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül
küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
9. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi
Községi Könyvtár Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Községi Könyvtár
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2. (hrsz.: 151.)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzata Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány község
Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2009. (IV.22.) számú határozata
6./ - 9./ Változatlan
10./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.
11./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Pénzügyi előirányzata felett Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
12./ - 17./ Változatlan
18./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor
vagyonnal nem rendelkezik, a működés során megszerzett vagyonnal Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító
okiratának módosítását a /2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
88/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi
Községi Könyvtár Alapító Okiratát 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

törvény 18.K. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
alapján 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Községi Könyvtár
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2. (hrsz.: 151.)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzata
Képviselő-testülete (adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány község
Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2009. (IV.22.) számú határozata
6./ - 9./ Változatlan
10./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.
11./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Pénzügyi előirányzata felett
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
rendelkezik.
12./ - 17./ Változatlan
18./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor
vagyonnal nem rendelkezik, a működés során megszerzett vagyonnal Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító
okiratának módosítását a /2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
8. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000
Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
89/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat

Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága –
8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
10. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe
foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi
Községi Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalását 2011.
augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓOKIRAT
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szól 2008. évi CV. törvény 4. §a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18.K. §-a, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a alapján
1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Községi Könyvtár
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2. (hrsz.: 151.)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzata Képviselőtestülete (adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány község
Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2009. (IV.22.) számú határozata
6./ Az alapítás időpontja: 2009. május 15.
7./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
8./ Az intézmény 2008. évi CV. 15. és 16. §-ai szerinti besorolása: Közszolgáltató
költségvetési szerv, ezen belül közintézmény
9./ Az intézmény 2008. évi CV. 18. §-a szerinti besorolása: Önállóan működő
költségvetési szerv.
10./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.
11./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Pénzügyi előirányzata felett Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.

12./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az
intézmény vezetője és egyben egyszemélyi foglalkoztatottja a könyvtáros, akit Mány
község Önkormányzatának Polgármestere választ ki pályázat alapján, és bízza meg
határozatlan időre a feladat ellátásával.
13./
Az
intézmény
foglalkoztatottjának
jogviszonya:
foglalkoztatottjának jogviszonya – megbízási jogviszony.

Az

intézmény

14./ Az intézmény közfeladatai :
1.
a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
2.
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
3.
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
4.
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
5.
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
6.
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
7.
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
8.
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
9.
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
15./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
Könyvtári, levéltári tevékenység: 910100
16./ Szakfeladatok besorolása:
Jelenlegi:
923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység
2010. január 1-től: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
17./ Kiegészítő vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv kiegészítő,
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
18./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor
vagyonnal nem rendelkezik, a működés során megszerzett vagyonnal Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete rendelkezik.

Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a /200 . () számú határozattal
létrehozott Mányi Községi Könyvtár alapító okiratát a /2011. (VII. .) ÖH számú
határozatával módosította.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:

90/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe
foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi
Községi Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalását 2011.
augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓOKIRAT
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szól 2008. évi CV. törvény 4.
§-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18.K. §-a, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a alapján
1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Községi Könyvtár
2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2. (hrsz.: 151.)
3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzata
Képviselő-testülete (adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány község
Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2009. (IV.22.) számú határozata
6./ Az alapítás időpontja: 2009. május 15.
7./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.
8./ Az intézmény 2008. évi CV. 15. és 16. §-ai szerinti besorolása: Közszolgáltató
költségvetési szerv, ezen belül közintézmény
9./ Az intézmény 2008. évi CV. 18. §-a szerinti besorolása: Önállóan működő
költségvetési szerv.
10./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait
Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.
11./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Pénzügyi előirányzata felett
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
rendelkezik.
12./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az
intézmény vezetője és egyben egyszemélyi foglalkoztatottja a könyvtáros, akit
Mány község Önkormányzatának Polgármestere választ ki pályázat alapján, és
bízza meg határozatlan időre a feladat ellátásával.
13./
Az
intézmény
foglalkoztatottjának
jogviszonya:
foglalkoztatottjának jogviszonya – megbízási jogviszony.

Az

intézmény

14./ Az intézmény közfeladatai :
1.
a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,
2.
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
3.
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
4.
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
5.
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
6.
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően
alakítja,
7.
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
8.
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
9.
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
15./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
Könyvtári, levéltári tevékenység: 910100
16./ Szakfeladatok besorolása:
Jelenlegi:
923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység
2010. január 1-től: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
17./ Kiegészítő vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv kiegészítő,
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
18./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor
vagyonnal nem rendelkezik, a működés során megszerzett vagyonnal Mány
Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2009. (IV.22.) számú
határozattal létrehozott Mányi Községi Könyvtár alapító okiratát a /2011. (VII. .)
ÖH számú határozatával módosította.
11. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000
Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:

91/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár alapító okiratának bejegyeztetése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az
Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága –
8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje meg, kérve a
törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 10.
3) napirendi pont: A 2011. évi belső utóellenőrzések témaköreinek
elfogadása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ötv. 92. § (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó
éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja
jóvá.
Mány Község Önkormányzatának belső ellenőrzési terve – a társulási szerződés
alapján – a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás kereteiben készül el.
A belső ellenőri vizsgálatokat a B-Audit KFT végzi el.
Az éves rendes belső ellenőrzési vizsgálatokon felül lehetőség van utóvizsgálatok
tartására az olyan témakörökben, amelyeket a belső ellenőrzés korábban már
vizsgált.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tájékoztatása szerint olyan
normatíva maradvány van, amelyet az utóellenőrzések megtartására lehetne
felhasználni, és ha ezt nem végeztetjük el, vissza kell fizetni, és kérték, hogy ha
szükségesnek tartjuk, jelöljünk meg utóellenőrzési témaköröket.
Véleményem szerint, a Polgármesteri Hivatalban a szociális terület törvényességi
felülvizsgálatához kapcsolódóan, a szociális normatíva visszaigénylések, továbbá a
Mesevár Óvodában és a Hársfadombi Általános Iskolában az étkezési térítési díjak
beszedésének rendszerét lenne célszerű ismét az utóellenőrzések keretében
felülvizsgáltatni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot jóváhagyni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2011. évi belső utóellenőrzések témaköreinek meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Belső ellenőrzésétől 2011. évre, az
utóellenőrzés keretében a Polgármesteri Hivatalban a szociális normatíva
visszaigénylések, a Mesevár Óvodában és a Hársfadombi Általános Iskolában az
étkezési térítési díjak beszedésének rendszerét kéri felülvizsgálni.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága az alábbi határozatot hozta:
44/2011 (VII.27) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: 2011. évi belső utóellenőrzések témaköreinek elfogadása
Mány Község Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Belső
ellenőrzésétől 2011. évre, az utóellenőrzés keretében a Polgármesteri Hivatalban a
szociális normatíva visszaigénylések, a Mesevár Óvodában és a Hársfadombi
Általános Iskolában az étkezési térítési díjak beszedésének rendszerét
felülvizsgálja.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a javaslattal kapcsolatosan kérdésük, vagy
javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a határozati
javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
92/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. évi belső utóellenőrzések témaköreinek meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Belső ellenőrzésétől 2011. évre, az
utóellenőrzés keretében a Polgármesteri Hivatalban a szociális normatíva
visszaigénylések, a Mesevár Óvodában és a Hársfadombi Általános Iskolában az
étkezési térítési díjak beszedésének rendszerét kéri felülvizsgálni.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
4. Napirendi pont: Mány
Közbeszerzési Szabályzata

Község

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Ugron Zoltán polgármester:
A Közbeszerzési törvény jelentős módosulás miatt Önkormányzatunk jelenleg
hatályos Közbeszerzési Szabályzata módosítása nem célszerű, új Közbeszerzési
szabályzat megalkotása indokolt.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
„Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési
eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek

körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős
személyt, személyeket, illetőleg testületeket.”
Ehhez a legcélravezetőbb, ha az önkormányzat részletes közbeszerzési szabályzatot
alkot, melyben az egyes eljárási cselekményeket, döntéseket tételesen leszabályozza.
A szabályzat megalkotásánál alapvető cél, hogy a közbeszerzési eljárásokat minél
hatékonyabban, ellenőrizhetőbben, átláthatóbban bonyolíthassa le az önkormányzat.
A szabályzat alapján a közbeszerzési eljárások során kiemelkedő szerepe van:
• a képviselő-testületnek,
• a polgármesternek,
• a Közbeszerzési Bírálóbizottságnak,
• a közbeszerzések koordinálásával megbízott jegyzőnek.
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szabályzat összhangban álljon az
önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatával.
A lefolytatandó eljárást, annak fajtáját a Képviselő-testület határozza meg egyedi
döntéssel.
A döntését követően a Közbeszerzési Bírálóbizottság feladatai kerülnek előtérbe. Az
ajánlati felhívást, a dokumentációt a bírálóbizottság készíti el, amelynek komoly
szerepe van az eljárások során.
Az eljárás megindításához kapcsolódó adminisztratív feladatokat (hirdetmény
feladása), a közbeszerzések koordinálását a jegyző, illetve az általa megbízott
köztisztviselő végzi. A köztisztviselőknek megfelelő közbeszerzési szakértelemmel
kell rendelkezniük, amely garancia a szakmai munkára. Az ő feladatuk ugyanis a
közbeszerzési eljárás koordinálása. Ez a feladat külső szakértő megbízásával nem
mindig váltható ki, hiszen számos olyan – önkormányzaton belüli, az adott
szervezetre jellemző – teendő van, amelyet külső szakértő nem láthat át.
A szabályzat a hatályos törvény előírásait tartalmazza. Annak érdekében, hogy az
önkormányzat mindig megfelelő színvonalú szabályzattal rendelkezzen,
elengedhetetlen a folyamatos karbantartás, frissítés. Fontos a jogszabályok
változásának figyelemmel kísérése, és ezek alapján a szabályzat aktualizálása.
Kérem, hogy a közbeszerzési szabályzatot szíveskedjenek megvitatni, és az
előterjesztett határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata
Szabályzata megalkotása

Képviselő-testületének

Közbeszerzési

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: polgármester
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
93/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat

Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési
Szabályzata megalkotása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Mány Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát.
(A szabályzat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: polgármester
5. Napirendi pont: A Mányi TK Sportegyesület támogatási kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mányi TK Sportegyesület azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy részükre
rendkívüli segítséget adjanak. Egyesületük további szereplése került veszélybe.
Júliusra olyan helyzetbe kerültek, melyet önerőből már a sportolóink nem tudnak
megoldani. Problémáik rögtönzött orvoslásához szeretnének az Önkormányzat gyors
segítségét kérni, és azt, hogy Egyesületünk részére 475.000 Ft rendkívüli támogatást
jóváhagyni szíveskedjenek! Az előterjesztéshez csatolom kérelmüket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatásról és annak összegéről
dönteni szíveskedjék.
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzatának Gazdálkodási Bizottsága az alábbi határozatot
hozta:
45/2011 (VII.27) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Mányi TK Sportegyesület támogatása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a Mányi TK Sportegyesület támogatási kérelmére 160.000 Ft,támogatást állapítson meg.
Varga Mihály Képviselő:
Sajnos tényleg szükségünk lenne a teljes összegre, mert ez így is csak a minimális
összeg a továbblépéshez. Az is jó lenne, ha kölcsönt kaphatnánk addig, amíg ősszel
újabb pénz folyik be a számlánkra
Ugron Zoltán polgármester:
Én azt járható útnak tartanám, de azt be kell látni, hogy ekkora összeget az
önkormányzat nem tud támogatásként a Mányi TK rendelkezésére bocsájtani. Ennek
megfelelően az előzetesen kiküldötthöz képest határozati javaslatomat az alábbiak
szerint terjesztem elő:
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi TK Sportegyesület támogatása

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi TK
Sportegyesületet 475.000,- Ft, azaz Négyszázhetvenötezer forint visszatérítendő
támogatást nyújt a Mányi TK részére, amelynek fedezetéül a tartalékkeret szolgál.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
Kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
94/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi TK Sportegyesület támogatása
Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi TK
folyamatos
működésének
biztosítása
érdekében,
475.000
Ft,
azaz
Négyszázhetvenötezer visszatérítendő támogatást nyújt a Mányi TK részére,
amelynek fedezetéül a tartalékkeret szolgál.
6. Napirendi pont: A Mesevár Óvodába 2011/2012-es tanévben felvehető
gyermekek létszámának meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mesevár Óvoda intézményvezetője, Kalmár Zsuzsanna azzal a kéréssel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze az intézmény alapító okiratában az
óvodai csoportokra meghatározott csoportlétszám 20 %-kal átlépését a 2011/2012.
tanévben.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) 102. § (2) c)
pontja szerint:
„102. §
(2) A fenntartó
c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát,
továbbá engedélyezi az osztály, csoport átlaglétszámtól való eltérést,
meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis
osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá
engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést;”
A törvény osztályok, csoportok szervezését meghatározó 3. melléklet II. rész 7.
pontja rögzíti:
„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított
maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépheti a nevelési év, illetőleg a
tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az
iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két
kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok
számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele,
felvétele miatt indokolt.”

Mivel óvodánkban a maximális gyermeklétszám 100 fő, annak 20 %-os emelésével
120 gyermeket tudnánk felvenni.
A létszámemelésre azért lenne szükség, mert az eddigi beiratkozások alapján látható,
hogy a jelenleg engedélyezett létszám nem elég, és ha külön döntés nélkül mégis
felvennénk a gyermekeket, a fenntartói engedély megléte nélkül nem igényelhetők a
létszám feletti gyermekek után a normatív támogatások.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda (2065 Mány, Mester sor 17.) 2011/2012-es tanévben
felvehető gyermekek létszámának meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi a
Mesevár Óvoda (2065 Mány, Mester sor 17.) részére a maximális létszámtól való
eltérést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II. rész 7. pontja
alapján 20 %-al, amelynek következtében a Mesevár Óvodában a 2011/2012.
tanévben felvehető gyermekek száma 120 fő.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük, vagy észrevételük a javaslattal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
95/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda (2065 Mány, Mester sor 17.) 2011/2012-es tanévben
felvehető gyermekek létszámának meghatározása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi
a Mesevár Óvoda (2065 Mány, Mester sor 17.) részére a maximális létszámtól való
eltérést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklet II. rész 7. pontja
alapján 20 %-al, amelynek következtében a Mesevár Óvodában a 2011/2012.
tanévben felvehető gyermekek száma 120 fő.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
7. Napirendi pont: Pavalacsné Szabó Erzsébet szolgálati lakás kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
Pavalacsné Szabó Erzsébet a Hársfadombi Általános Iskola dolgozója 2000.
augusztus 23-tól. Jelenleg a férjével és két kiskorú gyermekével a szülei Szent István
utcai házában él, a tetőtérben. Mivel szülei a házat nem tudják fenntartani, azt el
akarják adni.
Ezért a dolgozó azzal kéréssel fordult hozzám, hogy terjesszem a Tisztelt Képviselőtestület elé azon kérését, hogy a jelenleg üresen álló Mány, Vajda János utca 3. szám
alatti házat, mint szolgálati lakást szeretné bérbe venni.

Mint tudjuk, a ház jelenleg lakhatatlan állapotban van. Lakhatóvá tételéhez
szükséges munkálatok elvégzéséhez árajánlatot szereztem be, amely szerint ez a
munka összesen 1.528.413,- Ft-ba kerülne ÁFA-val, amelyből az anyagköltség
495.360,- Ft + Áfa, a munkadíj 727.370,- Ft + ÁFA lenne.
Pavalacsné Szabó Erzsébetnek tudomása van arról, hogy Mány Község Képviselőtestületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008.
(IX.25.) sz. rendelete szerint a lakbérbe a felújítási költségek közül csak 500.000,- Ft
erejéig lehet beszámítani a költségeket.
„36. § (1) Ha a lakás új bérlője a bérbeadó helyett vállalja a lakás rendeltetésszerű
használatra való alkalmassá tételét, illetve azt, hogy a lakást ellátja a
komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel, erről – írásban - megállapodást
kell kötni. A megállapodást a bérlővel a Polgármester köti és írja alá.
(2) A bérbeadó a megállapodásban köteles rögzíteni, hogy a bérlő csak az (1)
bekezdésben említett munkálatokkal ténylegesen felmerült – az általános igényeket
meg nem haladó, a lakhatást biztosító kiadások -, legfeljebb 500.000,- Ft összegig
terjedő költségeinek megtérítésére tarthat igényt. A feleknek írásban kell
megállapodniuk az elvégzendő munkálatokról (beszerzésekről), és arról, hogy a
bérlőnek a költségek közül összegszerűen mennyit térít meg a bérbeadó. Ehhez a
bérbeadó szükség esetén szakértőt vesz igénybe.
(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott összeget a bérbeadó a lakbér
előirányzatból, havonta, folyamatosan, az összeghatár eléréséig levonhatja.
(4) A bérleti jogviszony megszűnésével (2) bekezdés alapján meghatározott összeg
még le nem lakott részének, valamint azon munkák, amelyet elvégeztek, de a
bérbeadóval annak megtérítésére megállapodás nem jött létre, megtérítési igénye
elévül, amelyre a megállapodás megkötésekor a bérlőt a megállapodásban
figyelmeztetni.
Bérleti szerződés kötésének nincs akadálya, mert a hivatkozott Lakásrendelet szerint:
„5. §(4) Költségelvű bérletre vonatkozó szerződési feltételeknek megfelelő bérleti
jogviszonyt lehet létesíteni olyan személlyel, aki
c) az Önkormányzat költségvetési szerve által foglalkoztatott közalkalmazott,”
Az ingatlan már évek óta használaton kívül áll, felújítására – anyagi lehetőségeink
hiánya miatt – saját erőnkből nincs lehetőség.

Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága az alábbiak szerint döntött
az ügyben:
46/2011 (VII.27) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Pavalacsné Szabó Erzsébet szolgálati lakás kérelme
Mány Község Önkormányzata Gazdáslkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mány, Vajda János u. 3. szám alatti, önkormányzati
tulajdonban lévő lakóingalant Pavalacsné Szabó Erzsébet szolgálati lakásként
bérbe vegye, és azon felújítási munkálatokat végezzen el.

Egyben felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés előkészítésére.
Bálint Istvánné képviselő:
Mi lenne, ha értékbecslő felmérné az ingatlant és gondolkodnánk az esetleges
eladásról is?
dr. Majoros Ildikó jegyző:
A polgármester úrnak nyilatkoztatnia kellene a kérelmezőket, hogy vállalják-e az
értékbecslés költségeit.
Varga Mihály képviselő:
El kellene gondolkodni azon is, hogy szép lassan a megmaradó ingatlanokat fel
kellene újítani, mert akkor az a jövőben esetleg jobb áron lesznek eladhatóak.
Ugron Zoltán polgármester:
Sajnos erre most semmi remény, mert egy-egy felújítás költsége nagyon magas lenne,
erre pedig jelen állapotban nincs pénze az önkormányzatnak.
Javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot Pavalacsné Szabó Erzsébettel,
nyilatkoztassuk, hogy vállalja-e az ingatlanbecslő költségeit. Ha megtörténik az
ingatlanbecslés, akkor minkét fél tud dönteni, hogy mi legyen az ingatlan sorsa.
Ennek megfelelően az előzetesen kiküldötthöz képest határozati javaslatomat az
alábbiak szerint terjesztem elő:
Határozati javaslat:
Tárgy: Pavalacsné Szabó Erzsébet szolgálati lakás kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pavalacsné
Szabó Erzsébet, Mány, Vajda János u. 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő
lakással kapcsolatos kérelme ügyében a döntést elhalasztja, és felkéri Ugron Zoltán
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel és nyilatkoztassa, hogy
vállalja-e az értékbecslés költségeinek a kifizetését annak érdekében, hogy a felek
további tárgyalásokat folytassanak az ingatlan esetleges részükre történő eladásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatomat elfogadni szíveskedjék.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
96/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Pavalacsné Szabó Erzsébet szolgálati lakás kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pavalacsné
Szabó Erzsébet, Mány, Vajda János u. 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonban
lévő lakással kapcsolatos kérelme ügyében a döntést elhalasztja, és felkéri Ugron
Zoltán polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel és
nyilatkoztassa, hogy vállalja-e az értékbecslés költségeinek a kifizetését annak

érdekében, hogy a felek további tárgyalásokat folytassanak az ingatlan esetleges
részükre történő eladásáról.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.
8. Napirendi pont: A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rákóczi Szövetség azért keresett meg engem, hogy terjesszem azon kérésüket a
Tisztelt Képviselő-testület elé, hogy a Szövetséget a Mányi Önkormányzat is
támogassa anyagilag.
Az így összegyűlt pénzekből egy-egy felvidéki családot támogatnak akkor, ha azok a
gyermeküket magyar iskolába iskolába íratják. A támogatás egyszeri összege 10.000,Ft.
A
Rákóczi
Szövetség
levelét
az
előterjesztéshez
csatolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatásról és annak összegéről
dönteni szíveskedjék.
Ugron Zoltán polgármester:
Véleményem szerint mindenképpen egy jó ügyet támogatnánk, olyannyira, hogy én
személyesen is támogatom a kezdeményezést 10.000,-Ft-tal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Rákóczi Szövetség támogatása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rákóczi
Szövetséget 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint céltámogatásban részesíti, amelynek
fedezetéül a tartalékkeret szolgál. A támogatás célja a felvidéken élő magyar
családok gyermekeinek magyar iskolában történő taníttatása.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága az alábbi döntést hozta:
47/2011 (VII.27) Gazdálkodási Bizottsági határozat
Tárgy: A Rákóczi Szövetség támogatása
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Rákóczi Szövetséget 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint
támogatásban részesítse, amelynek fedezetéül a tartalékkeret szolgál. A támogatás

célja a felvidéken élő magyar családok gyermekeinek magyar iskolában történő
taníttatása.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
97/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Rákóczi Szövetség támogatása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Rákóczi
Szövetséget 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint céltámogatásban részesíti, amelynek
fedezetéül a tartalékkeret szolgál. A támogatás célja a felvidéken élő magyar
családok gyermekeinek magyar iskolában történő taníttatása.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
9. Napirendi pont: dr. Szentirmai Péter lakásbérleti jogviszonyfelmondása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szentirmai Péter, településünk körzeti orvosa bérli a Mány, Kossuth L. u. 9/1.
szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakást, piaci alapon.
Dr. Szentirmai Péter a lakásbérleti jogviszonyát 2011. június 29-én kelt
felmondásában 2011. szeptember 1. napjára felmondta.
A bérlővel kötött bérleti szerződés 8.1. pontja szerint a bérlő a bérleti jogviszonyát két
hónapos határidővel bármikor felmondhatja. Ezért a felmondásnak akadálya nincs.
A felmondást követően azzal az örömteli hírrel keresett meg a bicskei
Rendőrkapitány, hogy a Kapitányságról hiányzó 11 fő rendőr hamarosan szolgálatba
áll.
Kér továbbá bennünket arra, hogy az új rendőrök közül, akik valamennyien az
ország különböző részeiről érkeznek, néhánynak biztosítsunk szállást.
Mivel a fenti lakás megüresedik, és abban három szoba van, három rendőr
elhelyezéséről tudnánk a faluban gondoskodni.
A
bérleti
szerződést
a
Fejér
Megyei
Rendőr-főkapitányság
kötné
Önkormányzatunkkal, és ő helyezné el a lakásban a rendőröket.
Dr. Balázs Sándor levelét az előterjesztéshez mellékelem.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e hozzászólás? Ha nincs, akkor
kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.
1.Határozati javaslat:

Tárgy: Dr. Szentirmai Péter lakásbérleti jogviszonyfelmondása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Szentirmai
Péter lakásbérleti jogviszonyfelmondását 2011. szeptember 1. napjával elfogadja.
Felkéri a Polgármester a bérlemény átadás-átvételi eljárásának lebonyolítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága az alábbi döntést hozta:
48/2011 (VII.27) Gazdálkodási Bizottsági határozat
Tárgy: Dr. Szentirmai Péter lakásbérleti jogviszony felmondása
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek,
hogy
dr.
Szentirmai
Péter
lakásbérleti
jogviszonyfelmondását 2011. szeptember 1. napjával elfogadja.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
98/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Dr. Szentirmai Péter lakásbérleti jogviszonyfelmondása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr.
Szentirmai Péter lakásbérleti jogviszonyfelmondását 2011. szeptember 1. napjával
elfogadja. Felkéri a Polgármester a bérlemény átadás-átvételi eljárásának
lebonyolítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
2. Határozati javaslat
Tárgy: Döntés a Mány, Kossuth L. u. 9/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás bérbeadásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány, Kossuth L. 9/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást a
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság vegye bérbe. Egyben felkéri a Polgármestert a
lakásbérleti szerződés előkészítésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága az alábbi döntést hozta:
49/2011 (VII.27) Gazdálkodási Bizottsági határozat

Tárgy: Döntés a Mány, Kossuth L. u. 9/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás bérbeadásáról
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a Mány, Kossuth L. 9/1.
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást a Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság
vegye bérbe.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
99/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a Mány, Kossuth L. u. 9/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás bérbeadásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a Mány, Kossuth L. 9/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást a
Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság vegye bérbe. Egyben felkéri a Polgármestert a
lakásbérleti szerződés előkészítésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

10) Napirendi pont: Molnár Alvián fellebbezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Előterjesztésemhez csatolom a Molnár Alvián ügyében keletkezett valamennyi iratot,
amelyek lényegét az alábbiakban összegzem:
Molnár Alvián a telke felett húzódó, önkormányzatunk tulajdonában lévő utat olyan
módon kerítette fokozatosan a telkéhez, hogy a telekhatárra telepített fák, bokrok –
az út felé növő - hajtásait nem vágta le, hagyta burjánzani, míg a telke végében egy
széles sávú bozót nem keletkezett, amely mára már az önkormányzat tulajdonában
lévő 0157 hrsz.-ú, külterületi út egy részét is elfoglalja. Ez a területfoglalás olyan
mértékű, hogy az úton elhaladni csak úgy lehet, ha a mellette lévő, a Magyar Állam
tulajdonában lévő szántóföld egy részét is igénybe veszik a gépjárművek.
A fentiek miatt köteleztem Molnár Alviánt az általa elfoglalt terület – közút céljára
történő – visszaadására.
Határozatom ellen Molnár Alvián fellebbezéssel élt, amelyben arra hivatkozik, hogy
ő ezt a területet már elbirtokolta.
A fellebbezést – elbírálás céljából – megküldtük a Kormányhivatalnak, amely azt
azzal küldte vissza, hogy az ügyben nem ő a másodfokon eljáró hatóság, hanem a
Tisztelt Képviselő-testület.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint:
„173. § (1) Forgalomképtelenek
a) a kizárólag állami tulajdonban álló dolgok,
b) törvényben meghatározott más dolgok.
(2) A forgalomképtelen dolgok elidegenítése semmis.”

Az elbirtoklás pedig tulajdonátruházás, tehát elidegenítés.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint:
„78. § (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok
megvalósítását szolgálják.
(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi
vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a
vagyonállapotról - külön jogszabályban meghatározott - vagyonkimutatást kell
készíteni.
79. § (1) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely
közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom
gyakorlását szolgálja.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy
korlátozottan forgalomképes:
a) forgalomképtelen a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok, a helyi
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 9. § (5) bekezdés szerinti gazdasági
társaságban fennálló részesedés - a 68/D. §-ban foglalt kivétellel - és minden más
ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat
forgalomképtelennek nyilvánít. A helyi önkormányzat tulajdonában álló
forgalomképtelen törzsvagyon birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát a helyi
önkormányzat - törvényben szabályozott módon - másnak átengedheti;
b) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá
a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon
korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.”
Mivel az üggyel érintett helyi közút, azt elidegeníteni – elbirtokolni nem lehet.
Továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint:
Az elbirtoklás
121. § (1) Elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként
ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven át szakadatlanul
birtokolja.
(2) Aki bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton jutott a
dolog birtokához, elbirtoklás útján nem szerez tulajdonjogot.
(3)
(4) Az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján akkor sem lehet megszerezni, ha az
elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére vonatkozólag állnak fenn, és a föld
nem osztható meg.
(5) Ha az elbirtokló a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezteti be, a
tulajdonszerzésre nem hivatkozhat azzal szemben, aki az ingatlanon az ingatlannyilvántartásban bízva ellenérték fejében jogot szerzett.
A fenti jogszabályhely miatt azért sem birtokolhatja el Molnár Alvián az út egy
részét, mert annak megmaradó része nem használható eredeti céljára, tehát a föld
nem osztható meg.
A fentiek alapján Molnár Alvián önkényesen, a tulajdonos hozzájárulása nélkül,
minden jogalap hiányában használja a fenti utat, akadályozva ott a gépjárművek
közlekedését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot jóváhagyni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Tárgy: Döntés Molnár Alvián fellebbezése ügyében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Polgármester
által hozott 611-1/2011. számú határozatot jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzat Gazdálkodási Bizottsága az alábbi döntést hozta:
50/2011 (VII.27) Gazdálkodási Bizottsági határozat
Tárgy: Döntés Molnár Alvián fellebbezése ügyében
Mány Község Önkormányzat Gazdáslkodási Bizottsága elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester által hozott 611-1/2011. számú
határozatot jóváhagyja.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
100/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés Molnár Alvián fellebbezése ügyében
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz,
Polgármester által hozott 611-1/2011. számú határozatot jóváhagyja.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 15.
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11) Napirendi pont: Bejelentések:
A képviselők a mai képviselő-testületi ülésen nem élnek bejelentéssel.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a
nyilvános képviselő-testületi ülést bezárom.

K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

