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JEGYZŐKÖNYV

felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében,
2011. augusztus 16-án, 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi ülésén.
Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor
Bálint Istvánné
Szabó Zoltán
Varga Mihály
Bokodi Sándor
dr. Török Péter
Csizmadia Zsolt
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a rendkívüli, nyilvános testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatot teszek az ülés napirendjeire.
Kérem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint
szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Napirend:
1) A Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola és a Községi Könyvtár
alapító okiratainak módosítása, és egységes szerkezetbe foglalása, valamint Mány
Község Önkormányzatának 2011. szeptember 1-től érvényes szakfeladat rendjének
módosítása
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi ponttal 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 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
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101/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2011. július 27-i nyilvános rendes képviselő-testületi ülés napirendjei
1) A Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola és a Községi Könyvtár
alapító okiratainak módosítása, és egységes szerkezetbe foglalása, valamint Mány
Község Önkormányzatának 2011. szeptember 1-től érvényes szakfeladat rendjének
módosítása
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
1. Napirendi pont: A Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Általános Iskola és a Községi
Könyvtár alapító okiratainak módosítása, és egységes szerkezetbe foglalása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen megszavaztuk az Önkormányzatunk fenntartásában
működő intézmények alapító okiratainak módosítását Mány-Óbarok Községek Körjegyzőségének
megalakítására tekintettel.
A Magyar Államkincstár azonban a módosított alapító okiratok tekintetében javításra szólított fel
bennünket, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azokat a határozatainkat, amelyeket
az előző napirendi pontban hatályon kívül helyeztünk, most már megfelelő tartalommal elfogadni
szíveskedjék.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 80/2011. (VII.27.)
önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratának módosításáról szóló 80/2011. (VII.27.) önkormányzati határozatát 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, 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 Önkormányzata Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07) (változatlan)
5./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
(változatlan)
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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
562100 Rendezvényi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
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 a 80/2011.
(VII.27.) önkormányzati határozatával történt módosítását a /2011. (VIII.16.) határozatával
jóváhagyta.
Mány, 2011. augusztus 16.
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Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje meg,
kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek van-e kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, a határozati javaslatot elfogydni szíveskedjenek.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
102/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosításáról szóló 80/2011. (VII.27.)
önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratának módosításáról szóló 80/2011. (VII.27.) önkormányzati határozatát 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, 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 Önkormányzata Képviselő-testülete
(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
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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
562100 Rendezvényi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
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 a
80/2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával történt módosítását a /2011. (VIII.16.)
határozatával jóváhagyta.
Mány, 2011. augusztus 16.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.

2. Határozati javaslat:
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Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának a 82/2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal
történt egységes szerkezetbe foglalásának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratának a 82/2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal történt egységes szerkezetbe
foglalását 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, 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., valamint a 80 /2011.(VII.27.) önkormányzati 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 Képviselő-testülete
(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
80 /2011. (VII.27.) önkormányzati 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
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12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Az intézmény besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
14./ 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.
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 oktatás-nevelés, 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:
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
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány Község
Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ 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.
21./ 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 nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használja, de
nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
22./ 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 Képviselő-testülete 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, a 82 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal,
valamint a /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta
meg.
Mány, 2011. augusztus 16.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje meg,
kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek van-e kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
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tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
103/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának a 82/2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal
történt egységes szerkezetbe foglalásának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratának a 82/2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal történt egységes szerkezetbe
foglalását 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, 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., valamint a 80 /2011.(VII.27.) önkormányzati 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 Képviselő-testülete
(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
80 /2011. (VII.27.) önkormányzati 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
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11./ Maximális gyermekszám: 120 fő
12./ Az óvodai csoportok száma: Négy csoport
13./ Az intézmény besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
14./ 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.
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 oktatás-nevelés, 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:
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
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány
Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ 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.
21./ 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 nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon
használja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
22./ 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 Képviselő-testülete 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, a 82 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal,
valamint a /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta
meg.
Mány, 2011. augusztus 16.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.
3. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló 84/2011. (VII.27.)
önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános
Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló 84/2011. (VII.27.) önkormányzati határozatot 2011.
augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
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ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, 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
84/2011. (VII.27.) önkormányzati 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)
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562913
855911
855912

855913
855914

856011
856012
856013
856020
856099
931204

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
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének 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
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének 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 okiratát
módosító 84 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával történt módosítását a /2011. (VIII.18.)
határozatával jóváhagyta .
Mány, 2011. augusztus 16.
Ugron Zoltán Gábor

dr. Majoros Ildikó
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polgármester

jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje meg,
kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek van-e kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
104/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló
84/2011.
(VII.27.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános
Iskola Alapító Okiratának módosításáról szóló 84/2011. (VII.27.) önkormányzati határozatot
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, 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
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76/2008. (VIII.06.) ÖH sz. határozat
49/2009. (V.27.) ÖH sz. határozat
112 /2009. (XII.16.) ÖH számú határozat
84/2011. (VII.27.) önkormányzati 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
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének 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
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
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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
okiratát módosító 84 /2011. (VII.27.) önkormányzati határozatával történt módosítását a /2011.
(VIII.18.) határozatával jóváhagyta .
Mány, 2011. augusztus 16.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.
4. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának a 86 /2011. (VII.27.) önkormányzati
határozattal történt egységes szerkezetbe foglalásának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános
Iskola Alapító Okiratának a 86/2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal történt egységes
szerkezetbe foglalásának módosítását 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, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18.K. §-a, valamint a
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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 84 /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 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:
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
84/2011. (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 besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
13./ 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 képviselő-testület jár el.
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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.
14./ 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.
15./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás-nevelés, 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.”
16./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
852010 alapfokú oktatás
17./ 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
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
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562913
855911
855912

855914

856011
856012
856013
856020
856099
931204
562100
562917

viselkedés fejlődésének 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
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének 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
Rendezvényi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány Község
Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ 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.
21./ 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.
22./ 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., a 86/2011. (VII.27.),
valamint a /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2011. augusztus 16.

20

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje meg,
kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek van-e kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
105/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának a 86 /2011. (VII.27.) önkormányzati
határozattal történt egységes szerkezetbe foglalásának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános
Iskola Alapító Okiratának a 86/2011. (VII.27.) önkormányzati határozattal történt egységes
szerkezetbe foglalásának módosítását 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, 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 84 /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 Képviselő-testülete
(adószáma: 15363925-2-07)
4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.
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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
84/2011. (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 besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
13./ 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 képviselő-testület 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.
14./ 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.
15./ Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú oktatás-nevelés, 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,
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b) a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével
együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját,
c) felkészíti a tanulót a családi életre, családtervezésre.”
16./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
852010 alapfokú oktatás
17./ 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
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének 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
tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
855913
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
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855914

856011
856012
856013
856020
856099
931204
562100
562917

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
Rendezvényi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány
Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi utca 67.) látja el.
20./ 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.
21./ 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.
22./ 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., a 86/2011.
(VII.27.), valamint a /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2011. augusztus 16.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.
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5. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását elfogadó 88/2011. (VII.27.)
önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Községi Könyvtár
Alapító Okiratának módosítását elfogadó
88/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
módosítását 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdése, 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 Önkormányzata
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./ - 15./ Változatlan
16./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv 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 Képviselőtestülete rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete Mányi Községi Könyvtár okiratát módosító
88/2011. (VII.27.) önkormányzati határozatának módosítását a
/2011. (VIII.16.)
önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2011. augusztus 16.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje meg,
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kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek van-e kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
106/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását elfogadó 88/2011. (VII.27.)
önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Községi
Könyvtár Alapító Okiratának módosítását elfogadó 88/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat
módosítását 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Mány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdése, 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 Önkormányzata
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./ - 15./ Változatlan
16./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv 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.
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Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete Mányi Községi Könyvtár okiratát módosító
88/2011. (VII.27.) önkormányzati határozatának módosítását a
/2011. (VIII.16.)
önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2011. augusztus 16.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.
6. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
90/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Községi Könyvtár
Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 90/2011. (VII.27.) önkormányzati
határozat módosítását 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, 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 besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
9./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány Község
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Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.
10./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Pénzügyi előirányzata felett Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
11./ 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.
12./ Az intézmény foglalkoztatottjának jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottjának
jogviszonya – megbízási jogviszony.
13./ 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.
14./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
Könyvtári, levéltári tevékenység: 910100
15./ 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
16./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor vagyonnal nem
rendelkezik, a működés során megszerzett vagyonnal Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mányi Községi Könyvtár alapító okiratát a
27/2009. (IV.22.) ÖH számú határozattal, a 90/2011. (VII.27.), valamint a /2011. (VIII.16.)
önkormányzati határozattal alkotta meg.
Mány, 2011. augusztus 16.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár Fejér
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Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje meg,
kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek van-e kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
107/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
90/2011. (VII.27.) önkormányzati határozat módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Községi
Könyvtár Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 90/2011. (VII.27.)
önkormányzati határozat módosítását 2011. augusztus 31. hatállyal az alábbiak szerint fogadja
el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, 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 besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
9./ Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány Község
Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) látja el.
10./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Pénzügyi előirányzata felett Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) rendelkezik.
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11./ 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.
12./ Az intézmény foglalkoztatottjának jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottjának
jogviszonya – megbízási jogviszony.
13./ 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.
14./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
Könyvtári, levéltári tevékenység: 910100
15./ 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
16./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17./ Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor vagyonnal nem
rendelkezik, a működés során megszerzett vagyonnal Mány Község Önkormányzata Képviselőtestülete rendelkezik.
Záradék:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mányi Községi Könyvtár alapító okiratát a
27/2009. (IV.22.) ÖH számú határozattal, a 90/2011. (VII.27.), valamint a /2011. (VIII.16.)
önkormányzati határozattal alkotta meg.
Mány, 2011. augusztus 16.
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítást a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 3 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. augusztus 19.
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7. Határozati javaslat:

Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a 62/2011. (VI.23.) önkormányzati határozattal
elfogadott 2011. szeptember 1-től érvényes szakfeladatrendjének módosítása
Megnevezés
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése
Települési hulladék összetevőinek
válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Egészségügyi és más
fertőzésveszélyes hulladék
begyűjtése, szállítása, átrakása
Talaj és talajvíz
szennyeződésmentesítése
Felszíni víz szennyeződésmentesítése
Épületek szennyeződésmentesítése
Telephely szennyeződésmentesítési
tevékenységek
Egyéb szennyeződésmentesítési
tevékenységek
Egyéb speciális szennyezés
ellenőrzési tevékenységek
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építése
Híd, alagút építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű
építése
Elektromos, híradás-technikai célú
közmű építése
Távolsági közúti személyszállítás
M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Polgári védelmi védőeszközök
tárolása, kezelése

Szakfeladat
száma
360000
370000
381101

381103

381201

390001
390002
390003
390004
390005
390006
411000
412000
421100
421300
422100
422200
493901
493909
494100
494200
521012
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.

Raktározás, tárolás
Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása
Postai tevékenység (egyetemes
kötelezettséggel)
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Katasztrófa áldozatainak
elszállásolása
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Promóciós reklámfilm, -video
gyártása
Egyéb televízióműsor-készítés
Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Saját tulajdoni ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Ingatlankezelés
Médiareklám
Állat-egészségügyi ellátás
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos, települési és területi

521020
522110
531000
532000
559091
559099
562920
581100
581400
581900
591112
591113
620300
631100
631200
681000
682001
682002
683200
731200
750000
811000
812100
812200
812900
813000
841112
841114

841115

841116
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53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európa parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Települési kisebbségi
önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Adóigazgatás
Adó, illeték kiszabása, beszedése,
adóellenőrzés
Pénzügyi szolgáltatások,
szerencsejátékok felügyelete,
ellenőrzése
Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
Önkormányzatok közbeszerzési
eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Igazgatásrendészet
Közlekedésrendészet
Bűnüldözés
Bűnmegelőzés
Balesetmegelőzés
Tűzoltás, műszaki mentés,
katasztrófahelyzet elhárítása
A lakosság felkészítése, tájékoztatása,
riasztás
Az óvóhelyi védelem tevékenységek
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek
Minősített időszaki tevékenységek

841117
841118
841126

841127

841132
841133
841136

841191
841192
841401

841402
841403
842421
842422
842425
842427
842428
842429
842521
842532
842533
842541
842542
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94.
95.

(kivéve ár- és belvízvédelem)
Katasztrófavédelmi helyreállítási
tevékenység
(kivéve ár- és belvíz esetén)
Tanulmányi ösztöndíj
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások,
ösztöndíjak
Tankönyv- és jegyzettámogatás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Önkormányzati szociális
támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély

96.

Temetési segély

882123

97.

882124

100.

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások
Közgyógyellátás

882202

101.

Köztemetés

882203

102.

Szociális étkeztetés

889921

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

98.
99.

842543

854233
854236
854238
862101
862102
862231
862301
869041
869042
882000
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882118
882119
882122

882125
882129
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103.

Házi segítségnyújtás

889922

104.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923

105.

Családsegítés

889924

106.

889943

111.

Munkáltatók által nyújtott
lakástámogatások
Önkormányzati ifjúsági
kezdeményezések és programok,
valamint támogatásuk
Civil szervezetek működési
támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
Civil szféra megerősítését segítő
egyéb tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441

112.

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

890442

113.

Közmunka

890443

114.

Környezetvédelmi csoportok
tevékenységének támogatása
Nemzeti és etnikai kisebbségek
közösségi, kulturális
tevékenységének támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti
tevékenységének támogatása
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi
tevékenységek támogatása
Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság működtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság megóvása
Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk

890502

107.

108.
109.
110.

115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.
122.

Közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése

890216

890301
890302
890303

890504

890506
890509
910301
910302
910501

910502
931102
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123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása
Fogyatékossággal élők versenysport
tevékenysége és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai,
diáksport-tevékenysége és
támogatása
Sportteljesítmények elismerése,
járadékok, ösztöndíjak
Szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők
szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenysége és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb
sporttámogatás
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

931202
931203
931204
931205

931206
931301
931302

931903
949900

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek van-e kérdésük, vagy javaslatuk?
Amennyiben nincs, kérem, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal az alábbiak szerint határoz:
108/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
Tárgy: Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a 62/2011. (VI.23.) önkormányzati határozattal
elfogadott 2011. szeptember 1-től érvényes szakfeladatrendjének módosítása

Megnevezés
1.
2.
3.

4.

5.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése
Települési hulladék összetevőinek
válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Egészségügyi és más
fertőzésveszélyes hulladék

Szakfeladat
száma
360000
370000
381101

381103

381201
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

begyűjtése, szállítása, átrakása
Talaj és talajvíz
szennyeződésmentesítése
Felszíni víz
szennyeződésmentesítése
Épületek szennyeződésmentesítése
Telephely szennyeződésmentesítési
tevékenységek
Egyéb szennyeződésmentesítési
tevékenységek
Egyéb speciális szennyezés
ellenőrzési tevékenységek
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építése
Híd, alagút építése
Folyadék szállítására szolgáló
közmű építése
Elektromos, híradás-technikai célú
közmű építése
Távolsági közúti személyszállítás
M.n.s. egyéb szárazföldi
személyszállítás
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Polgári védelmi védőeszközök
tárolása, kezelése
Raktározás, tárolás
Közutak, hidak, alagutak
üzemeltetése, fenntartása
Postai tevékenység (egyetemes
kötelezettséggel)
Egyéb postai, futárpostai
tevékenység
Katasztrófa áldozatainak
elszállásolása
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Promóciós reklámfilm, -video
gyártása
Egyéb televízióműsor-készítés

390001
390002
390003
390004
390005
390006
411000
412000
421100
421300
422100
422200
493901
493909
494100
494200
521012
521020
522110
531000
532000
559091
559099
562920
581100
581400
581900
591112
591113
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.
57.
58.
59.

Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás
Világháló-portál szolgáltatás
Saját tulajdoni ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Ingatlankezelés
Médiareklám
Állat-egészségügyi ellátás
Építményüzemeltetés
Általános épülettakarítás
Egyéb épület-, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati
képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi
kisebbségi önkormányzati
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európa parlamenti
képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Települési kisebbségi
önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
Adóigazgatás
Adó, illeték kiszabása, beszedése,
adóellenőrzés
Pénzügyi szolgáltatások,
szerencsejátékok felügyelete,
ellenőrzése

620300
631100
631200
681000
682001
682002
683200
731200
750000
811000
812100
812200
812900
813000
841112
841114

841115

841116

841117
841118
841126

841127

841132
841133
841136
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60.
61.
62.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Nemzeti ünnepek programjai
Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
Önkormányzatok közbeszerzési
eljárásainak lebonyolításával
összefüggő szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s.
szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Igazgatásrendészet
Közlekedésrendészet
Bűnüldözés
Bűnmegelőzés
Balesetmegelőzés
Tűzoltás, műszaki mentés,
katasztrófahelyzet elhárítása
A lakosság felkészítése,
tájékoztatása, riasztás
Az óvóhelyi védelem tevékenységek
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek
Minősített időszaki tevékenységek
(kivéve ár- és belvízvédelem)
Katasztrófavédelmi helyreállítási
tevékenység
(kivéve ár- és belvíz esetén)
Tanulmányi ösztöndíj
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások,
ösztöndíjak
Tankönyv- és jegyzettámogatás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkozás-egészségügyi
alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Önkormányzati szociális
támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás

841191
841192
841401

841402
841403
842421
842422
842425
842427
842428
842429
842521
842532
842533
842541
842542
842543

854233
854236
854238
862101
862102
862231
862301
869041
869042
882000
882111
882112
882113
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94.
95.

normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély

882119
882122

96.

Temetési segély

882123

97.

882124

100.

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások
Közgyógyellátás

882202

101.

Köztemetés

882203

102.

Szociális étkeztetés

889921

103.

Házi segítségnyújtás

889922

104.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923

105.

Családsegítés

889924

106.

889943

111.

Munkáltatók által nyújtott
lakástámogatások
Önkormányzati ifjúsági
kezdeményezések és programok,
valamint támogatásuk
Civil szervezetek működési
támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása
Civil szféra megerősítését segítő
egyéb tevékenységek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441

112.

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

890442

90.
91.
92.
93.

98.
99.

107.

108.
109.
110.

882115
882116
882117
882118

882125
882129

890216

890301
890302
890303
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113.

Közmunka

890443

114.

Környezetvédelmi csoportok
tevékenységének támogatása
Nemzeti és etnikai kisebbségek
közösségi, kulturális
tevékenységének támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti
tevékenységének támogatása
Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi
tevékenységek támogatása
Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság működtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság megóvása
Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk

890502

115.
116.
117.
118.
119.
120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetése
Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése
Utánpótlás-nevelési tevékenység és
támogatása
Fogyatékossággal élők versenysport
tevékenysége és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása
Fogyatékossággal élők iskolai,
diáksport-tevékenysége és
támogatása
Sportteljesítmények elismerése,
járadékok, ösztöndíjak
Szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenység és támogatása
Fogyatékossággal élők
szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenysége és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb
sporttámogatás
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

890504

890506
890509
910301
910302
910501

910502
931102
931202
931203
931204
931205

931206
931301
931302

931903
949900

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a rendkívüli,
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nyilvános képviselő-testületi ülést bezárom.

K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

