JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. március 28-án, 17 órai kezdettel
megtartott képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Szabó Zoltán képviselő
Varga Mihály képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
Fuchs János képviselő-jelölt
Igazoltan távol:
dr. Török Péter képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 0 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a nyílt képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 6 fős képviselő-testületből 5 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Az előterjesztéshez képest annyi változtatást szeretnék, hogy a 6. napirendi pontot szeretném
előre hozni az első helyre, ezért alábbi javaslatot teszem az ülés napirendjére:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. március 28-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. Fuchs János képviselői eskütétele
2. A polgármester beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi pontok:
1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrehozott „Etyek,
Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási megállapodásának 7. számú
módosítása,
2. Alapító okiratok módosítása
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési terve,
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4. Mány község Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeinek
rendeletben történő szabályozása,
5. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Mány Község Önkormányzata
közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati
rendelete megalkotása,
6. Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról,
7. Bejelentések.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdésük, vagy
javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a módosított
napirendi javaslatot.
A 6 fős képviselő-testületből jelenlévő 5 fő képviselő 5 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
26/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. március 28-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. Fuchs János képviselői eskütétele
2. A polgármester beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi pontok:
1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrehozott „Etyek,
Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási megállapodásának 7. számú
módosítása,
2. Alapító okiratok módosítása,
3. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési terve,
4. Mány község Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeinek
rendeletben történő szabályozása,
5. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Mány Község Önkormányzata
közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati
rendelete megalkotása,
6. Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról,
7. Bejelentések.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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Napirend előtt:
1. Fuchs János képviselői eskütétele
Ugron Zoltán polgármester:
Külön köszöntöm körünkben Szabó Kálmánné HVB elnök-helyettes asszonyt, aki a mai napon
közreműködik Fuchs János képviselő-jelölt eskütételénél.
Az előző testületi ülés alkalmával Bokodi Sándor képviselő úr sajnálatos betegségére hivatkozva
lemondott tisztségéről, így helyére a soron következő, legtöbb szavazatot kapott Fuchs János
léphet, aki a mai testületi ülést megelőzően úgy nyilatkozott, hogy vállalja a képvielő-jelöltséget.
Felkérem Szabó Kálmánné HVB elnök-helyettes asszonyt, hogy Fuchs János képviselő-jelölt
úrtól vegyen esküt.
Szabó Kálmánné HVB elnök-helyettes:
Felkérem a képviselő-jelöltet, illetve a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljanak fel!
Kérem Fuchs János képviselő-jelöltet, hogy az eskü szövegét mondja utánam!
Én, ………, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a képviselői
tisztségemből eredő feladataimat a Mány Község fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. És meggyőződése
szerint:
Isten engem úgy segéljen!
Fuchs János képviselő-jelölt:
Én, Fuchs János, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a képviselői
tisztségemből eredő feladataimat a Mány Község fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
Fuchs János képviselő aláírja az esküokmányt.
Ugron Zoltán polgármester:
Köszöntöm Fuchs János képviselő urat a Képviselő-testületben, és egyben megköszönöm Szabó
Kálmánné asszony közreműködését!
Szabó Kálmánné HVB elnök-helyettes átadja Fuchs János képviselő részére a kinevezési
okmányt, és 17 óra 15 perckor távozik.
Napirend előtt:
2. A polgármester beszámolója:
Ugron Zoltán polgármester:
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A Képviselő-testületi ülés előtti héten két találkozó is volt itt a hivatalban, a Szent Jakab
Zarándokút képviselői jártak nálam, és kértek együttműködésemet egy információs füzet
kiadásához. A kért információkat megadtam, és kértem, hogy a kihelyezett táblák és eligazító
jelek mindenki számára értelmezhetőek legyenek.
A rendelő átadása is megtörtént, a kivitelező lezárta az építési naplót, és a munkaterületet
átadta. Most a szakhatóságoknak kell a használatbavételi engedélyt megadni. Az háziorvos és a
patika az új helyén van már, a fogorvos berendezkedett, ő akkor kezdhet dolgozni, ha minden
engedély megérkezik.
A közmunkások segítségével berendezzük az ügyfélszolgálati irodát.
A Bicske-Csabdi-Mány ülésről csak röviden annyit, hogy a legnagyobb problémát az jelenti,
hogy társaságban nincs pénz, mert a tavalyi díjemelést követően nem nagyon akarnak fizetni,
azok akik tőlünk veszik a vizet, pedig az ár így lett arányban a környékbeli a vízdíjakkal. A
nagyfogyasztók azonban nem akarnak erről tudomást venni, nem akarnak fizetni. Velük
jelenleg már perben állunk, de nem változtat a helyzeten, hogy bevétel nincs, és nem tudjuk az
energiaszámlákat kifizetni. Az új ügyvezető ezt jelentette is, és javasolta, hogy a tagok tegyenek
be pénzt. A megbeszélésén végül is kiszámoltuk, hogy nem szükséges pénzt befizetni, mert az
energiaszámlákat átcsoportosítottuk, és a Fejérvíz is meghosszabbította a számlák kifizetési
határidejét. Az ügyvezetőt el lehet küldeni, mert a rendszert átadtuk a Fejérvíz-nek, nincs
szükség vezetőre. Ezzel kevesebb lesz a kiadás. Ami még munka marad, azt Bicske város
hivatala, munkaidőben elvégzi.
A Saubermacher ápr. 4.-re kért időpontot tőlem, hogy egyeztessünk a szemétszállítás
díjfizetésének átvételéről. Jelenleg ők maguk sem tudják, hogy mit akar a tulajdonos,
feltehetőleg időhúzásra játszanak. Mi azonban, a költségvetés miatt, szeretnénk mielőbb átadni a
feladatot.
Igali Diánával szűk körben tudtunk kimenni Mány határába. Sajnos a vadásztársaság érdekeit
sérti a lőtér kialakítása. Én kértem, hogy ők közösen beszéljenek ebben az ügyben. A
vadásztársaság azt mondja, hogy a vadak szétszélednek, Igali Diána azonban azt mondja, hogy
nincs kihatással a vadakra.
Nem kell a mi döntésünk ebben a kérdésben, neki kell eldöntenie, hogy annak ellenére, hogy
ilyen ellenállás van a vadásztársaság részéről, megveszi-e a területet, és kialakítja-e a lőteret.
Márc. 15-i ünnepség nagyon szép volt, igazán színvonalas műsor kerekedett, és ezúton is kérem
Bálint Istvánné képviselő asszonyt, tolmácsolja köszönetemet a az iskola pedagógusai és diákjai
felé. Úgy érzem, hogy minden évben jobban és jobban sikerül, méltán lehetünk büszkék a
település diákjaira.
A múlt héten két napos konferencia volt Lakitelken. Vidékfejlesztési előadás volt, illetve a
Leader szakosztálynak volt az országos gyűlése is egyben, így vettem részt én is. A kormányzat
részéről a két év kemény irányítása után megnyílt a párbeszédre való hajlandóság, olyan
helyzeteket teremtenek, hogy végeken dolgozók is elmondhassák a javaslataikat. Ezen a
konferencián is nagyon jó problémamegoldó módszerekkel ismerkedtünk meg. Beszélgettünk a
Leader rendszer nehézségeiről, és hogy mi mit tudnánk még vállalni ebből. Ha ennek csak egy
negyede beépül a rendszerbe, már előreléphet a Leader-rendszer.
ZSÁMÉRT ülést tartottak, ahol a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mérnökei is részt vettek.
Kitértek arra, hogy várhatóan hogyan változik majd a vasútvonal. Szóba került, hogy Budaörsöt
elhagyva egy letérőn át jöhetne be a vasút a Zsámbéki-medencébe. Ez tehermentesíthetné
Budakeszit. Várhatóan a Zsámbék-Tök-Perbál elkerülő is megépül hamarosan és Esztergom
felől is lehet, hogy erre terelik majd a forgalmat. Zsámbék egy „Főtér” projektet akar
megvalósítani, amelyben a mostani buszpályaudvar, és kastély tövében lévő tér a forgalom elől
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elzárt terület lesz. Látványterveket is bemutattak, többek között padokkal, pihenőkkel, kiépített
piac lehetőséggel. A bicikliseknek kerékpár hálózatot terveznek a városon belül. A
pályaudvarhoz P+R parkolót akarnak, és egy hidat. Én magam a Zsámbéki-medencében lévő
kerékpárútvonal rendszerhez való csatlakozásról beszéltem.
A borversenyre 78 borminta érkezett, több okleveles bor is szerepelt rajta. Pátyról,
Biatorbágyról, Bicskéről és Gyermelyről is jöttek érdeklődők. Had gratuláljak Szabó Zoltán
alpolgármester úrnak is, aki szintén okleveles lett.
Betörtek a hétvégén a hivatalba, a családsegítő számítógépét és a házasságkötésekhez használt
zenegépet vitték el. Bár riasztó van, azt nem használták, mert nem tudta az új védőnő a kódot.
Sajnos emiatt tudtak bemenni. Ha megszólalt volna a riasztó, öt embernél riasztott volna itt
Mányon. A garázst is felnyomták, elrontották a garázsajtót, de csak 40 cm-re tudták felnyitni.
Onnan így nem tudtak elvinni semmit, de az ajtót tönkretették.
Hétfőn a családsegítő tartott beszámolót a tavalyi évről, fontos kiemelnem, hogy agy nagyon jól
előkészített anyagot terjesztett elő, aminek nagyon örültem, mert még soha nem sikerült ilyen jól
összeállítani a beszámolót.
Kedden a Fejérvíz-zel bejártuk a beruházási nyomvonalát. Ésszerűsítettük a terveket. Terveik
szerint két hét múlva kezdik majd el a munkálatokat, és május végére be is akarják fejezni. A
szerződést erre a hétre ígérték. Abban egyeztünk meg, hogy vízdíj csökkenni fog kb. nettó 64 Fttal . Két- két és fél év alatt a beruházási költség bejön nekik, és a tervek szerint ezután a vízdíj a
felére csökken majd.
A mai napon Alcsúton voltam a helyi Leader szervezet előadásán, ahol V. Német Zsolt
államtitkár úr volt a főelőadó. Végig velünk volt, a többiek előadásán is bent ült, és beszélgetett
a meghívottakkal. A végén fórumot is tartott. Jegyzetelt az elmondottakból, és reagált a
problémákra, illetve tájékoztatott, hogy hol tart azok megoldása.
A hónap során elkezdtem utána járni, hogy hogyan lehet telekhatárt rendezni az iskola
udvarával kapcsolatban. A napközit a konyhával és a szolgálati lakásokkal szeretnénk önálló
helyrajzi számú ingatlanná tenni. Mert az óvodabővítést itt szeretnék megoldani. Most is
túljelentkezések vannak, mindenképpen bővíteni kell az óvódát, főleg, ha az új szabályok szerint
már a három évesek is kötelesek lesznek óvodába járni. Az iskola-felvételi lezárult, 30 gyereket
vettek fel, amelyből 24 az óvodánkba járt. Tehát 6 ment el, és hat jött, mert korábban 30-an
voltak az óvodában is.
Az Antall-ünnepségre a 2012. április 15. vasárnapot javaslom. Szeretnénk, ha dr. Navrasics Tibor
mondana beszédet, ennek az előkészületeit megkezdtem már.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Javaslom, hogy erre az időpontja legyenek visszavágva a szobrot körülvevő bokrok, hogy a park
szép legyen erre az alkalomra.
Ugron Zoltán polgármester:
Át kellene gondolni az egész parkot hogy jobban áttekinthető tér legyen a Művelődési házzal
együtt.
Bálint Istvánné képviselő:
Mivel nő a gyerekek létszáma, úgy gondolom, hogy kevés lett az iskola főépületében lévő
teremszám. Azt szeretném tudni, hogy van-e tervben valamiféle változtatás ez irányban?
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Ugron Zoltán polgármester:
Szerintem, meg lehet oldani,
kényszerhelyzetben vagyunk.

de

az

óvodai

elhelyezést

sokkal

nehezebb,

ezért

Fuchs János képviselő:
A hátsó telek megközelítését is most lenne érdemes megoldani.
Ugron Zoltán polgármester:
Éppen ezen próbálunk dolgozni.
Fuchs János képviselő:
Fákat szeretnénk látni továbbra is azon a területen, amelyet a Fejérvíz kivágott, jó volna, ha
lenne garancia arra, hogy pótolják azokat.
Ugron Zoltán polgármester:
Én már említettem nekik, de félig-meddig elzárkóztak ez elől. Azt mondták, hogy majd később
beszéljünk róla.
Fuchs János képviselő:
Mi kiültetjük, csak vegyék meg a díszfákat.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Hol megy a vízvezeték?
Ugron Zoltán polgármester:
Az Eszteri út jobb oldalán megy, és onnan le kúthoz. Végig olyan helyen, amely nincs
magántulajdonban.
Bálint Istvánné képviselő:
A Nárai utódja beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket?
Ugron Zoltán polgármester:
Túlzottan nem, a konkrét dolga az lett volna, hogy ne az időt húzza, mint a Nárai Vencel, hogy
minél tovább tartson ez a helyzet, de ő sem jutott sokkal előbbre.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Nem lehet korlátozni a nem fizetők vízhasználatát?
Ugron Zoltán polgármester:
Azok a helyek, ahová a szűkítőt be lehet tenni, olyan helyen vannak, amely mást is korlátozna,
illetve magánterületen. Fizikálisan nem tudják megoldani.
Annyit szeretnék még elmondani, hogy a Körjegyzőség dolgozója, az adóügyintéző, Bakonyiné
Major Marianna felmondott, Zsámbékra megy dolgozni. Meghirdettük az állást több helyen. Ha
tuják a tisztelt képviselők, ajánlják az álláshelyet a megfelelő végzettségű ismerőseiknek.
Én megköszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!
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Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbiak szerint határoz:
27/2012. (III.28) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját az előző
időszakban végzett munkájáról elfogadja
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében
létrehozott „Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási megállapodásának 7. számú
módosítása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek által létrehozott Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosításra
azért van szükség, mert Alcsútdoboz község a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás alapszolgáltatásokból 2011. december 31. napjával kilépett.
Ezen túlmenően a módosítás a Társulás használt neveként határozta meg a Segítő Kéz Szociális
Intézményfenntartó Társulást, annak ellenére, hogy a Segítő Kéz a társult önkormányzatok
közös fenntartású intézménye, és nem egyezik magával a Társulással. Mivel Etyek Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja az intézmény tekintetében az alapítóifenntartói jogokat, kezdeményezem az Alapító okirat módosítását, többek között az intézmény
elnevezésére vonatkozóan is, hogy egyértelműen különbséget lehessen tenni a társulás és a
feladatok ellátására létrehozott intézmény között, mely külön napirendi pont tárgyát képezi.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§
(1) bekezdésének b) pontja szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek (a továbbiakban:
a társulás tagja) mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás
módosításához.
A társulási megállapodás módosításáról Képviselő-testületünk nem döntött 2011.
decemberében, mert időzavarok és különböző elírások voltak az előkészített okiratokban, ezért a
nem is terjesztettem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Így a módosítás nem lépett hatályba.
Tekintettel arra, hogy utólagosan, visszamenőleges hatállyal már nem lehet módosítani a
társulási megállapodást, a módosításról döntő önkormányzatoknak vissza kell vonniuk a
módosító határozatukat, és új határozatot kell elfogadni a módosításra vonatkozóan.
2012. január 1-től hatályba lépett az új, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, mely
alapjaiban változtatta meg az önkormányzati költségvetési-elszámolási rendszert. Eszerint
minden egyes intézménynek önálló elemi költségvetése készül, teljes mértékben elkülönülve a
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fenntartó önkormányzatétól. Erre tekintettel a Társulási megállapodás 5.3. s 5.4 pontjainak –
mely a közös fenntartású intézmény (Segítő Kéz) költségvetésére vonatkozik- módosítása
szükséges az új Áht. rendelkezéseinek megfelelően.
A fentiekben jeleztem, hogy a társult önkormányzatok közös fenntartású intézményének neve
az alapító okirat módosítása után Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézményre módosul, ezért
szükséges módosítani a Társulási megállapodás 1.5, 3.2., valamint 6.2. pontját is az intézmény
elnevezése tekintetében.
Javaslom módosítani a megállapodás 4.6. pontját oly módon, hogy az intézményvezetői
álláshely betöltésének bírálatához a társulásban részt vevő települések polgármesterei javaslatot
tesznek.
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadjon el egy olyan
határozatot 2012. április 1-i hatállyal, mely egyrészt tartalmazza a korábbi határozatban
foglaltakat (Alcsútdoboz kilépését), másrészt a társulási megállapodás 5.3. és 5.4. pontjának
módosítására vonatkozó rendelkezéseket.
Határozati javaslat:
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrehozott „Etyek,
Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási megállapodásának 7. számú módosítása
II. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány,
Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1. A Megállapodás 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Társulás elnevezése: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény Fenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás).
2. A Megállapodás 1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti irányítási jogokat:
2. Alapító és megszüntető okirat kiadása, módosítása. Az alapítói és megszüntető okirat
kiadásához, módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
jóváhagyása kell.
3. Szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
4. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetőjével kapcsolatos munkáltatói
jogokat a megállapodás 6.2. és 6.3. pontja szerint. Az egyéb munkáltatói jogokat Etyek
község polgármestere gyakorolja, beleértve egyedi utasítás adását feladat elvégzésére,
illetve mulasztás pótlására.
-A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi és
teljesítményellenőrzésével kapcsolatos feladatokról a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás belső
ellenőre útján gondoskodik.
- Az intézményvezető minden év május 31-ig „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről" szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásai szerint beszámol Etyek Község
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Önkormányzata Képviselő-testületének a Társulásban ellátott gyermekjóléti feladatokról. A
beszámolót a társulási tagok részére az elfogadást követő 15 napon belül meg kell küldeni.
3. A Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Ugyanezen cél által vezérelve a Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény elnevezésű szociális,
családsegítő- és gyermekjóléti intézmény (a továbbiakban: Intézmény) szervezetén belül,
szakmailag elkülönült egységként működtetik a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti szolgáltatást.
4. A Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A 2.1 pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek,Vértesacsa, Mány, Szár,Újbarok
közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63 §-aiban meghatározottak alapján a házi
segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:
5.A Megállapodás 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A 2.1 pontban felsorolt társult települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, Mány,
Szár,Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 65 §-aiban meghatározottak alapján a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:
6. A Megállapodás 4.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézményvezetői álláshely betöltésére érkezett pályázatok bírálati szempontjaira a
társulásban részt vevő települések polgármesterei javaslatot tesznek.
7. A Megállapodás 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A közös fenntartású intézmény elkülönült, önálló, elemi költségvetéssel rendelkezik és önálló
zárszámadást készít. Az intézmény költségvetésének elfogadásához, illetve évközi
módosításához a társult képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges. A fenntartói
jogokat Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
8. A Megállapodás 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Társulás feladatait ellátó intézmény előirányzatai tekintetében teljes jogkörrel rendelkező
önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi –gazdasági feladatait Etyek Község
Polgármesteri Hivatala látja el.
9. A Megállapodás 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A „Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény” vezetőjének a megbízása, a megbízás visszavonása,
fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentése Etyek Község
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
10. A Megállapodás 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
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Az intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása, összeférhetetlenség kimondása,
felmentése előtt a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét e munkáltatói
jogokat gyakorló képviselő-testület köteles kikérni.
III. Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár,
Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 7. számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal elfogadja.
IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 7.
számú társulási megállapodás módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán polgármester:
A módosítás sajnos, a sok huza-vona után még most sem tökéletes, de azért terjesztem a Testület
elé, hogy legyen valamifajta előrelépés és a további hibákat, pedig majd módosítják, amivel még
jobb lesz a rendszer.
A Körjegyző Asszonnyal arra jutottunk, hogy még az idén egy előterjesztést fogunk a Testület
elé terjeszteni, mely szerint kilépünk ebből a társulásból és megpróbálunk egy jobb formában
tovább működni, ahol biztosan nem Etyek lesz a gesztor. Erre több lehetőség is van, az egyik,
hogy a Bicskeiekhez csatlakozunk a másik, pedig az, hogy létrehozunk egy teljesen önálló
társulást vagy úgy, hogy 4 település vesz részt, Óbarok, Szár, Újbarok és Mány, vagy a másik
lehetőség, hogy a felcsúti körjegyzőséggel is egyesülve 7 település lenne a résztvevő. Zajlanak az
előkészületi munkálatok, időben elő fogjuk terjeszteni az ügyet, hogy még időben meg tudjuk
tenni a szükséges lépéseket.
Az új rendszer azt az elszámolást szeretné bevezetni, hogy mindenki annyit fizessen, amennyi
költsége van. Minden település jogosult ellátni a kötelező feladatait, de akkor nem kap annyi
normatívát, mintha ezt a feladatot társulásban látja el. Az emelt normatívához viszont már alig
kell hozzátenni valamit.
A jelenlegi állapot nem túl előnyös Mánynak, ezen szeretnénk változtatni. Nem biztos, hogy a
bicskei jobb, de utána járunk.
Kérem a Körjegyző Asszonyt, hogy röviden vázolja fel
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Megküldték nekünk, jegyzőknek is a megállapodás módosításokat. Elolvasás után én voltam az
első, aki jelezte, hogy mennyi ellentmondás és pontatlanság van benne. A felcsúti körjegyző úr is
talált benne hibákat, pl. már a címben sem megfelelő az „Intézményi Mikrotársulás”, mert a
helyes az „Intézményfenntartó Társulás”. Ellent mondás volt a vezető kinevezésével
kapcsolatban is, egyik helyen a polgármester, a másik helyen a Testület döntött erről.
Az alapító okirattal volt nekem még gondom, mert az alapító okirat módosítása, kiadása,
megszüntetése kifejezetten csak Etyek joga volt, már korábban is, azaz bármit beírhatott az
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Alapító Okiratba. Indítványoztam, hogy az Alapító Okiratot is el kelljen fogadnia az összes
Képviselő-testületnek, mert nem mindegy, hogy mi kerül bele.
Varga Mihály képviselő:
Szerintem fogadjuk el ebben a formában, hiszen az év végén úgyis változtatásra készülünk.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e bármiféle egyéb javaslatuk, észrevételük?
Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal
az alábbiak szerint határoz:
28/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrehozott „Etyek,
Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási megállapodásának 7. számú módosítása
II. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa,
Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1. A Megállapodás 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Társulás elnevezése: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény Fenntartó Társulás (továbbiakban:
Társulás).
2. A Megállapodás 1.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti irányítási jogokat:
2. Alapító és megszüntető okirat kiadása, módosítása. Az alapítói és megszüntető okirat
kiadásához, módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
jóváhagyása kell.
3. Szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása;
4. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény intézményvezetőjével kapcsolatos
munkáltatói jogokat a megállapodás 6.2. és 6.3. pontja szerint. Az egyéb munkáltatói
jogokat Etyek község polgármestere gyakorolja, beleértve egyedi utasítás adását
feladat elvégzésére, illetve mulasztás pótlására.
-A
költségvetési
szerv
tevékenységének
szabályszerűségi,
pénzügyi
és
teljesítményellenőrzésével kapcsolatos feladatokról a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás
belső ellenőre útján gondoskodik.
- Az intézményvezető minden év május 31-ig „a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről" szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásai szerint beszámol Etyek
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Társulásban ellátott gyermekjóléti
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feladatokról. A beszámolót a társulási tagok részére az elfogadást követő 15 napon belül meg
kell küldeni.
3. A Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Ugyanezen cél által vezérelve a Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény elnevezésű szociális,
családsegítő- és gyermekjóléti intézmény (a továbbiakban: Intézmény) szervezetén belül,
szakmailag elkülönült egységként működtetik a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a gyermekjóléti szolgáltatást.
4. A Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A 2.1 pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek,Vértesacsa, Mány,
Szár,Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63 §-aiban meghatározottak alapján a
házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:
5.A Megállapodás 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A 2.1 pontban felsorolt társult települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, Mány,
Szár,Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 65 §-aiban meghatározottak alapján a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:
6. A Megállapodás 4.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézményvezetői álláshely betöltésére érkezett pályázatok bírálati szempontjaira a
társulásban részt vevő települések polgármesterei javaslatot tesznek.
7. A Megállapodás 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A közös fenntartású intézmény elkülönült, önálló, elemi költségvetéssel rendelkezik és
önálló zárszámadást készít. Az intézmény költségvetésének elfogadásához, illetve évközi
módosításához a társult képviselő-testületek mindegyikének egyetértése szükséges. A
fenntartói jogokat Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
8. A Megállapodás 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Társulás feladatait ellátó intézmény előirányzatai tekintetében teljes jogkörrel rendelkező
önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi –gazdasági feladatait Etyek Község
Polgármesteri Hivatala látja el.
9. A Megállapodás 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A „Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény” vezetőjének a megbízása, a megbízás
visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentése
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
10. A Megállapodás 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
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Az intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása, összeférhetetlenség kimondása,
felmentése előtt a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét e munkáltatói
jogokat gyakorló képviselő-testület köteles kikérni.
III. Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár,
Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 7.
számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 7.
számú társulási megállapodás módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: polgármester
2. Napirendi pont: Alapító okiratok módosítása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A költségvetési szervek alapító okiratára vonatkozó tartalmi követelményeket 2012. január 1-től
az államháztartási törvény helyett „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról” szóló
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) tartalmazza.
A közoktatási intézmények esetében a közoktatási törvény alapító okiratra vonatkozó
rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Mivel a közoktatási törvény 37. (5) bekezdés c) pontja
tartalmazza a gazdálkodási jogosítványt, ezért ennek változtatása nem minősül átszervezésnek,
szakvélemény kérése, véleményezési eljárás lefolytatása nem szükséges.
Az intézmények alapító okiratai jelenlegi módosításának indoka azonban nem ez a jogszabályi
változás, hanem „a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről” szóló
56/2011.(XII.31.) NGM rendelet hatályba lépése, mely meghatározza a 2012. január 1-től
alaptevékenységként alkalmazandó szakfeladatok körét. A fenti rendelet szerint:
„1. § (2) A költségvetési szerv tevékenységeit az államháztartási szakfeladatok rendje (a
továbbiakban: szakfeladatrend) szerint – szakfeladatszámmal és megnevezéssel – be kell sorolni,
illetve a szakmai alaptevékenységeit az alapító okiratában – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – fel kell tüntetni.
(3) A költségvetési szerv által ellátott közfeladatoknak és más végzett tevékenységeknek az Áht.
7. § (2) bekezdése szerinti elkülönítését, besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján
kell elvégezni.
(4) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni az alábbi alaptevékenységeket:
a) azokat az önálló szakfeladatot képező kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító
okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak,
b) a költségvetési szerv 2. § (2)–(3) bekezdés szerint más szervek részére végzett
tevékenységeinek szakfeladatait,
c) a támogatási és befektetési célok szakfeladatait,
d) a technikai szakfeladatokat és
e) a költségvetési szerv közfeladata ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását
célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait.
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4. § A közoktatási, a felsőoktatási és a közművelődési költségvetési szerv elkülönítetten jeleníti
meg az alapító okiratában, tartja nyilván és számolja el a könyvtári állománya gyarapításából,
valamint a települési, illetve térségi közösségi tér biztosításából fakadó feladatait, azok
bevételeit és kiadásait.
A változás további lényege, hogy a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a
körjegyzőség alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok elkülönülnek.
Jelentősebb módosítás, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos, illetve az ún. technikai
szakfeladatokat nem kell 2012. január 1-től az alapító okiratban feltüntetni.
Továbbá az önkormányzatok esetében is felül kell vizsgálni a szakfeladatokat. Az önkormányzat
alapító okirattal továbbra sem rendelkezhet, Szervezeti- és Működési Szabályzata van, ezért az
önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatos szakfeladatrendet az SZMSZ függelékeként
meghatározni.
Az önkormányzatok körjegyzőségei eddig is önálló költségvetéssel rendelkeztek, költségvetési
gazdálkodásuk a körjegyzőségtől elkülönülő önálló adószámon és pénzforgalmi számlán (új
szabályozás szerint fizetési számlán) történt. Ennek ellenére módosítani kell a Körjegyzőség
alapító okiratát és ennek megfelelően szervezeti-működési szabályzatát is, mert egy-két
szakfeladatszám változott, de erre csak Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületével
tartandó együttes ülésen kerülhet sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt alapító okirat
módosításokat és azok egységes szerkezetbe foglalt okiratait elfogadni szíveskedjenek.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda Alapító
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik:
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba
vétel napja hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki
Az alapító okirat 6./ pontja az alábbiak szerint változik:
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
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111/2009. (XII.16.) ÖH számú határozat
80 /2011.(VII.27.) önkormányzati határozat
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Az alapító okirat 14./ pontja az alábbiak szerint változik:
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: 2014. évi önkormányzati választások.
Az alapító okirat 17./ pontja az alábbiak szerint változik:
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020

Óvodai nevelés

Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:

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;
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
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
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának a
módosítását a /2012. (III.28.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. április

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
29 /2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik:
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki
Az alapító okirat 6./ pontja az alábbiak szerint változik:
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
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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
80 /2011.(VII.27.) önkormányzati határozat
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Az alapító okirat 14./ pontja az alábbiak szerint változik:
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: 2014. évi önkormányzati választások.
Az alapító okirat 17./ pontja az alábbiak szerint változik:
17./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:
851020

Óvodai nevelés

Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:

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;
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
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
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
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889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesevár Óvoda alapító okiratának a
módosítását a 29/2012. (III.28.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. április

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.

2. 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, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba
vétel napja hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba
vétel napja hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 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., 80 /2011.(VII.27.), a 103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal
és a 29/2012. (III.28.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal
1./ Az intézmény megnevezése: Mesevár Óvoda
OM azonosító: 029983
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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
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) 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
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: 2014. évi önkormányzati választások.
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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

Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:

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;
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
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
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
18./ Vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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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, a 103/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal, valamint a 29/2012. (III.28.)
önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.
Mány, 2012. április

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
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: 2012. április 15.
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
30 /2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mesevár Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda
Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalását, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 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., 80 /2011.(VII.27.), a 103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal
és a 29/2012. (III.28.) 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
103 /2011. (VIII.16.) önkormányzati határozat
29/2012. (III.28.) 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
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10./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: Német nemzetiségi nevelés
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: 2014. 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

Az intézmény szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:
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
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tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
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
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
889921 Szociális étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
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 Képviselőtestülete (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,
a 103/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozattal, valamint a 29/2012. (III.28.) önkormányzati
határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta meg.
Mány, 2012. április
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző
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Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
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: 2012. március 31.
3. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános
Iskola Alapító Okiratát, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik:
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
Az alapító okirat 5./ pontja az alábbiak szerint változik:
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
105/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozatával
/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Az alapító okirat 13./ pontja az alábbiak szerint változik:
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: 2010. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2015. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
Az alapító okirat 17./ pontja az alábbiak szerint változik:
17./ Szakfeladatok besorolása:
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
Nemzetiségi 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
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
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
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
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855916
856011
856012
856013
856020
856099
931204
562913
562917
562920
910121
910501

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;
Nemzetiségi 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
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

ZÁRADÉK:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfadombi Általános Iskola alapító
okiratát módosítását a /2012. (III.28.) határozatával jóváhagyta .
Mány, 2012. április

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
31/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi
Általános Iskola Alapító Okiratát, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel
napja hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint változik:
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által
történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
Az alapító okirat 5./ pontja az alábbiak szerint változik:
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
105/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozatával
31/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Az alapító okirat 13./ pontja az alábbiak szerint változik:
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: 2010. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2015. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. évi önkormányzati választások.
Az alapító okirat 17./ pontja az alábbiak szerint változik:

29
17./ Szakfeladatok besorolása:
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
Nemzetiségi 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
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
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
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 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;
855916
Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856011
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012
Korai fejlesztés, gondozás
856013
Fejlesztő felkészítés
856020
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
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562917
562920
910121
910501

Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

ZÁRADÉK:
Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hársfadombi Általános Iskola alapító
okiratát módosítását a 31/2012. (III.28.) határozatával jóváhagyta .
Mány, 2012. április
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.

4. Határozati javaslat:
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának a 31/2012. (III.28.) önkormányzati
határozattal történt egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános
Iskola Alapító Okiratának a 31/2012. (III.28.) önkormányzati határozattal történt egységes
szerkezetbe foglalását, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja
hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ

OKIRAT

Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja 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.), a 105/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozatával, 31/2012.
(III.28.) önkormányzati határozattal
1./ Az intézmény megnevezése: Hársfadombi Általános Iskola
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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
105/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozatával
31/2012. (III.28.) 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: 2010. 08. 01.
Kinevezésének határideje: 2015. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
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Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. 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:
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
Nemzetiségi 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
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
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855913
855914
855915

855916
856011
856012
856013
856020
856099
931204
562913
562917
562920
910121
910501

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;
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 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;
Nemzetiségi 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
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

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 Önkormányzata 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:
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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.), a 105/2011. (VIII.16.) és a 31/2012. (III.28.) önkormányzati határozatával
jóváhagyta.
Mány, 2012. április

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
32 /2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Hársfadombi Általános Iskola Alapító Okiratának a 31/2012. (III.28.) önkormányzati
határozattal történt egységes szerkezetbe foglalása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi
Általános Iskola Alapító Okiratának a 31/2012. (III.28.) önkormányzati határozattal történt
egységes szerkezetbe foglalását, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel
napja hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja 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
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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.), a 105/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozatával, 31/2012.
(III.28.) 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
105/2011. (VIII.16.) önkormányzati határozatával
31/2012. (III.28.) 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: 2010. 08. 01.
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Kinevezésének határideje: 2015. 07. 31.
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja:
Neve: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megbízásának kelte: 2008. március 9.
Megbízatásának határideje: 2014. 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:
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
Nemzetiségi 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
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
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855911
855912

855913
855914
855915

855916
856011
856012
856013
856020
856099
931204
562913
562917
562920
910121
910501

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;
Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 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;
Nemzetiségi 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
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

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 Önkormányzata 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.

38

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.), a 105/2011. (VIII.16.) és a 31/2012. (III.28.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. április

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.

5.Határozati javaslat:
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Községi Könyvtár
Alapító Okiratának módosítását, a Magyar Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel
napja hatállyal
az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
Az alapító okirat 15./ pontja az alábbiak szerint módosul:
15./ Szakfeladatok besorolása:
910110 Nemzeti könyvtári feladatok
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mányi Községi Könyvtár okiratának
módosítását a
/2012. (III.23.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. április

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
33/2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Mányi Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Községi
Könyvtár Alapító Okiratának módosítását, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul:
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító okirat módosítást adja ki:
Az alapító okirat 15./ pontja az alábbiak szerint módosul:
15./ Szakfeladatok besorolása:
910110 Nemzeti könyvtári feladatok
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910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
Záradék:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mányi Községi Könyvtár okiratának
módosítását a 33 /2012. (III.23.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Mány, 2012. április

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.
6. 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, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbiak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓOKIRAT
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
az 27/2009. (IV.22.) ÖH számú határozattal, a 90/2011. (VII.27.), valamint a 107/2011. (VIII.16.),
valamint a 33/2012. (III.28.) önkormányzati határozattal.
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.
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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.
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:
910110 Nemzeti könyvtári feladatok
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
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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 107/2011. (VIII.16.),
valamint a 33/2012. (III.28.) önkormányzati határozattal alkotta meg.
Mány, 2012. április
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
34/2012. (III.28.) 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, a Magyar Államkincstár által
történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbiak szerint fogadja el.
ALAPÍTÓOKIRAT
Mány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés a b) pontja, (5) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a alapján, a Magyar Államkincstár által történő
nyilvántartásba vétel napja hatállyal az alábbi alapító okiratot adja ki
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
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az 27/2009. (IV.22.) ÖH számú határozattal, a 90/2011. (VII.27.), valamint a 107/2011. (VIII.16.),
valamint a 33/2012. (III.28.) önkormányzati határozattal.
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.
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:
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Könyvtári, levéltári tevékenység

910100

15./ Szakfeladatok besorolása:
910110 Nemzeti könyvtári feladatok
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
Képviselő-testülete 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 107/2011. (VIII.16.),
valamint a 33/2012. (III.28.) önkormányzati határozattal alkotta meg.
Mány, 2012. április
Ugron Zoltán Gábor
Polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

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: 2012. április 15.
7. Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a 62/2011. (VI.23.) önkormányzati határozattal
elfogadott, 2011. szeptember 1-től érvényes szakfeladatrendjének módosítása, a 4/2011. (IV.15.)
önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ függelékeként, a Magyar Államkincstár által
történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal
Függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Sorszám

Szakfeladat száma

1.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

2.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

3.

Települési hulladék összetevőinek válogatása, 381101
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
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4.

Települési
hulladék
vegyes
begyűjtése, szállítása, átrakása

(ömlesztett) 381103

5.

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék 381201
begyűjtése, szállítása, átrakása
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

390001

7.

Felszíni víz szennyeződésmentesítése

390002

8.

Épületek szennyeződésmentesítése

390003

9.

Telephely szennyeződésmentesítési
tevékenységek

390004

10.

Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

390005

11.

Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési
tevékenységek

390006

12.

Épületépítési projekt szervezése

411000

13.

Lakó- és nem lakóépület építése

412000

14.

Út, autópálya építése

421100

15.

Híd, alagút építése

421300

16.

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422100

17.

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

422200

18.

Távolsági közúti személyszállítás

493901

19.

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493909

20.

Közúti áruszállítás, költöztetés

494000

21.

Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

521012

22.

Raktározás, tárolás

521020

23.

Közutak,
hidak,
fenntartása

6.

alagutak

üzemeltetése, 522001
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24.

Postai, futárpostai tevékenység

530000

25.

Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559091

26.

Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

559099

27.

Egyéb vendéglátás

562920

28.

Könyvkiadás

581100

29.

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581400

30.

Egyéb kiadói tevékenység

581900

31.

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

591000

32.

Információ-technológiai szolgálatás

620000

33.

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631000

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok

650000

34.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680001

35.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002

Számviteli,
tevékenység

könyvvizsgálói,

adószakértői 692000

36.

Reklám, piackutatás

730000

37.

Állat-egészségügyi ellátás

750000

38.

Építményüzemeltetés

811000

39.

Takarítás

812000

40.

Zöldterület-kezelés

813000

41.

Önkormányzati jogalkotás

841112

42.

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

841114

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

841115

43.
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44.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 841116
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

45.

Európa
parlamenti
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841117

46.

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 841118
tevékenységek

47.

Adóigazgatás

841132

48.

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841133

49.

Pénzügyi
szolgáltatások,
felügyelete, ellenőrzése

50.

Az
önkormányzati
vagyonnal
gazdálkodással kapcsolatos feladatok

51.

Statisztikai tevékenység

841173

52.

Nemzeti ünnepek programjai

841191

53.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841192

54.

Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása

55.

Oktatás helyi igazgatása és szabályozása

56.

Kultúra helyi igazgatása és szabályozása

57.

Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása

58.

Környezetvédelem és természetvédelem helyi
841235
igazgatása és szabályozása

59.

Vízügy helyi igazgatása és szabályozása

60.

Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása

szerencsejátékok 841136

való 841154

841231
841232
841233
841234

841236
841237
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Szociális szolgáltatások
szabályozása

61.

helyi

igazgatása

és
841238

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal
841239
összefüggő feladatok helyi igazgatása és
szabályozása

62.

63.

Közvilágítás

841402

64.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

65.

Közterület rendjének fenntartása

842421

66.

Igazgatásrendészet

842422

67.

Közlekedésrendészet

842425

68.

Bűnüldözés

842427

69.

Bűnmegelőzés

842428

70.

Baleset-megelőzés

842429

71.

Tűzoltás, műszaki
elhárítása

mentés,

katasztrófahelyzet 842521

72.

A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

842532

73.

Az óvóhelyi védelem tevékenységek

842533

74.

Árés
belvízvédelemmel
tevékenységek

75.

Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és 842542
belvízvédelem)

76.

Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység
(kivéve ár- és belvíz esetén)

842543

77.

Tanulmányi ösztöndíj

854313

78.

Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

854316

79.

Tankönyv- és jegyzettámogatás

854318

80.

Háziorvosi alapellátás

862101

81.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102

összefüggő 842541
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82.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862231

83.

Fogorvosi alapellátás

862301

84.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

85.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

86.

Önkormányzati
finanszírozása

87.

Aktív korúak ellátása

882111

88.

Időskorúak járadéka

882112

89.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

90.

Ápolási díj alanyi jogon

882115

91.

Ápolási díj méltányossági alapon

882116

92.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882117

93.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882118

94.

Óvodáztatási támogatás

882119

Átmeneti segély

882122

Temetési segély

882123

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882124

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Mozgáskorlátozottak
átalakítási támogatása

szociális

támogatások 882000

gépjármű-szerzési

és 889967

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882129

Közgyógyellátás

882202

Köztemetés

882203

Szociális étkeztetés

889921
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103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.
111.
112.

113.

Házi segítségnyújtás

889922

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923

Családsegítés

889924

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889943

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések
programok, valamint támogatásuk

és 890216

Civil szervezetek működési támogatása

890301

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890302

Civil
szféra
tevékenységek

megerősítését

segítő

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást
helyettesítő
jogosultak
hosszabb
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
csoportok

egyéb 890303
890441

támogatásra 890442
időtartamú

890443

114.

Környezetvédelmi
támogatása

tevékenységének 890502

115.

Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, 890504
kulturális tevékenységének támogatása

116.

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 890506
támogatása

117.

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 890509
támogatása

118.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 910301
működtetése
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119.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 910302
megóvása

120.

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

121.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 910502
működtetése

122.
123.
124.
125.
126.

910501

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102

Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

931202

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége 931203
és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

Fogyatékossággal
élők
iskolai,
tevékenysége és támogatása

diáksport- 931205

127.

Sportteljesítmények
ösztöndíjak

járadékok, 931206

128.

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység 931301
és támogatása

129.

130.
131.

elismerése,

Fogyatékossággal
élők
szabadidősport- 931302
(rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

931903

Közösségi, társadalmi tevékenység

940000

Gyermektartásdíj megelőlegezése

889936

132.

Határidő: 2012. április 15.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor

dr. Majoros Ildikó
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polgármester

körjegyző

Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
35 /2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzatának a 62/2011. (VI.23.) önkormányzati határozattal
elfogadott, 2011. szeptember 1-től érvényes szakfeladatrendjének módosítása, a 4/2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ függelékeként, a Magyar
Államkincstár által történő nyilvántartásba vétel napja hatállyal
Függelék a 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés

Szakfeladat száma

Sorszám
1.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

2.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

3.

Települési hulladék összetevőinek válogatása, 381101
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

4.

Települési
hulladék
vegyes
begyűjtése, szállítása, átrakása

5.

Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék 381201
begyűjtése, szállítása, átrakása

(ömlesztett) 381103

Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése

390001

7.

Felszíni víz szennyeződésmentesítése

390002

8.

Épületek szennyeződésmentesítése

390003

9.

Telephely szennyeződésmentesítési
tevékenységek

390004

10.

Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek

390005

11.

Egyéb speciális szennyezés-ellenőrzési
tevékenységek

390006

6.
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12.

Épületépítési projekt szervezése

411000

13.

Lakó- és nem lakóépület építése

412000

14.

Út, autópálya építése

421100

15.

Híd, alagút építése

421300

16.

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422100

17.

Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

422200

18.

Távolsági közúti személyszállítás

493901

19.

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493909

20.

Közúti áruszállítás, költöztetés

494000

21.

Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése

521012

22.

Raktározás, tárolás

521020

23.

Közutak,
hidak,
fenntartása

24.

Postai, futárpostai tevékenység

530000

25.

Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559091

26.

Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

559099

27.

Egyéb vendéglátás

562920

28.

Könyvkiadás

581100

29.

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581400

30.

Egyéb kiadói tevékenység

581900

31.

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

591000

32.

Információ-technológiai szolgálatás

620000

33.

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631000

Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok

650000

alagutak

üzemeltetése, 522001

54
34.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680001

35.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002

Számviteli,
tevékenység

könyvvizsgálói,

adószakértői 692000

36.

Reklám, piackutatás

730000

37.

Állat-egészségügyi ellátás

750000

38.

Építményüzemeltetés

811000

39.

Takarítás

812000

40.

Zöldterület-kezelés

813000

41.

Önkormányzati jogalkotás

841112

42.

Országgyűlési
képviselőválasztásokhoz 841114
kapcsolódó tevékenységek

43.

Önkormányzati
képviselőválasztásokhoz 841115
kapcsolódó tevékenységek

44.

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 841116
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

45.

Európa
parlamenti
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
841117

46.

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 841118
tevékenységek

47.

Adóigazgatás

841132

48.

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841133

49.

Pénzügyi
szolgáltatások,
felügyelete, ellenőrzése

50.

Az
önkormányzati
vagyonnal
gazdálkodással kapcsolatos feladatok

51.

Statisztikai tevékenység

szerencsejátékok 841136

való 841154
841173
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52.

Nemzeti ünnepek programjai

841191

53.

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841192

54.

Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása

55.

Oktatás helyi igazgatása és szabályozása

56.

Kultúra helyi igazgatása és szabályozása

57.

Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása

58.

Környezetvédelem és természetvédelem helyi
841235
igazgatása és szabályozása

59.

Vízügy helyi igazgatása és szabályozása

60.

Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása

61.

Szociális szolgáltatások
szabályozása

62.

helyi

igazgatása

841231
841232
841233
841234

841236
841237
és
841238

Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel,
érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal
841239
összefüggő feladatok helyi igazgatása és
szabályozása

63.

Közvilágítás

841402

64.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

65.

Közterület rendjének fenntartása

842421

66.

Igazgatásrendészet

842422

67.

Közlekedésrendészet

842425

68.

Bűnüldözés

842427

69.

Bűnmegelőzés

842428

70.

Baleset-megelőzés

842429

71.

Tűzoltás, műszaki
elhárítása

mentés,

katasztrófahelyzet 842521
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72.

A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

842532

73.

Az óvóhelyi védelem tevékenységek

842533

74.

Árés
belvízvédelemmel
tevékenységek

75.

Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és 842542
belvízvédelem)

76.

Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység
(kivéve ár- és belvíz esetén)

842543

77.

Tanulmányi ösztöndíj

854313

78.

Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak

854316

79.

Tankönyv- és jegyzettámogatás

854318

80.

Háziorvosi alapellátás

862101

81.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102

82.

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862231

83.

Fogorvosi alapellátás

862301

84.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

85.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

86.

Önkormányzati
finanszírozása

87.

Aktív korúak ellátása

882111

88.

Időskorúak járadéka

882112

89.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

90.

Ápolási díj alanyi jogon

882115

91.

Ápolási díj méltányossági alapon

882116

92.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882117

93.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882118

szociális

összefüggő 842541

támogatások 882000
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.
111.

Óvodáztatási támogatás

882119

Átmeneti segély

882122

Temetési segély

882123

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882124

Mozgáskorlátozottak
átalakítási támogatása

gépjármű-szerzési

és 889967

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882129

Közgyógyellátás

882202

Köztemetés

882203

Szociális étkeztetés

889921

Házi segítségnyújtás

889922

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923

Családsegítés

889924

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889943

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések
programok, valamint támogatásuk

és 890216

Civil szervezetek működési támogatása

890301

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890302

Civil
szféra
tevékenységek

megerősítését

segítő

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

egyéb 890303
890441
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112.

113.

Foglalkoztatást
helyettesítő
jogosultak
hosszabb
közfoglalkoztatása

támogatásra 890442
időtartamú

Egyéb közfoglalkoztatás

890443

114.

Környezetvédelmi
támogatása

115.

Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, 890504
kulturális tevékenységének támogatása

116.

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 890506
támogatása

117.

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek 890509
támogatása

118.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 910301
működtetése

119.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 910302
megóvása

120.

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

121.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 910502
működtetése

122.
123.
124.
125.
126.

127.

csoportok

tevékenységének 890502

910501

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102

Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

931202

Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége 931203
és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

Fogyatékossággal
élők
iskolai,
tevékenysége és támogatása

diáksport- 931205

Sportteljesítmények
ösztöndíjak

járadékok, 931206

elismerése,
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128.

129.

130.
131.

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység 931301
és támogatása
Fogyatékossággal
élők
szabadidősport- 931302
(rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

931903

Közösségi, társadalmi tevékenység

940000

Gyermektartásdíj megelőlegezése

889936

132.

Határidő: 2012. április 15.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

3.Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi
közbeszerzési terve
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők –
az önkormányzat annak minősül - éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv
nyilvános.
Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott
törvényben írt értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok
figyelembevételével kell meghatározni.
A 2012. évi nemzeti értékhatárok az alábbiak:
- árubeszerzés esetén: 8 millió Ft,
- építési beruházás esetén: 15 millió forint,
- építési koncesszió esetén: 100 millió forint,
- szolgáltatás megrendelése esetén: 8 millió forint,
- szolgáltatási koncesszió esetén: 25 millió forint.
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A 2012. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható
olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor egy határozat
meghozatalával a képviselő-testület a terv-készítési kötelezettségét teljesíti.
Természetesen, amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez
közbeszerzést kellene lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv módosítása.
Kérem, hogy a fentiek alapján az előterjesztéshez csatolt 2012. évi közbeszerzési tervet
szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési terve
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozathoz csatolt, az
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
Csizmadia Zsolt gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága a 2012.március 26-án megtartott ülésén
az előterjesztéssel kapcsolatban, 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
19/2012. (III.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési terve
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy a határozathoz
csatolt, az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét Mány Község Önkormányzata
Képviselő-testülete számára elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
36 /2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési terve
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozathoz csatolt,
az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.

61
Felelős: polgármester
4. Napirendi pont: Mány község Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének
feltételeinek rendeletben történő szabályozása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány Község Önkormányzata legutóbb 2008-ban, 9/2008. (IX.25.) sz. rendeletében szabályozta
a tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletét. A rendelet a megalkotása óta többször
módosításra került.
A 2008. óta eltelt időben a jogszabályok változásai és az élet által hozott változások miatt a
rendelet elavult vált. Többször tapasztalhattuk, hogy a saját magunk számára állított, a lakások
bérletéhez megállapított pályáztatási kötelezettség milyen nehézkessé és hosszadalmassá teszi a
folyamatot, sokszor hónapokig is elhúzva ügyet, amely idő alatt bérleti díj bevétel nem
keletkezik.
Mány Község Önkormányzatának tulajdonában kevesebb, mint 20 lakás van, ezért a jelenleg
hatályos jogszabályok szerint nem is kellene a bérlettel kapcsolatban rendeletet alkotni, csak a
bérleti díjat kellene meghatározni.
Ennek ellenére célszerű rendeletet alkotni azokban a kérdésekben, amelyek az
Önkormányzatunk tulajdonában lévő bérlemények esetében előfordulhatnak, illetve amelyekre
a törvény felhatalmazást ad számunkra.
A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendeltet
elfogadni szíveskedjék.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének
feltételeiről szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk?
Csizmadia Zsolt Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság az előterjesztéssel kapcsolatban 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2012. (III.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány község Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeinek rendeletben
történő szabályozása
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra javasolja
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete számára, az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
szóló önkormányzati rendeletét azzal a módosítással, hogy a piaci alapon bérbeadott lakások
összeghatára 700,-Ft legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán polgármester:
Ezt én is jónak találom, mert a bérleti díjat minden év áprilisában infláció követően módosítani
szoktuk. Ez elég magas ár, így a Gazdálkodási Bizottsági ülésen arra a döntésre jutottunk, hogy
legyen ez bruttó 700,-Ft, mert talán így jobban ki tudjuk majd, piaci alapon adni.
Kérdezem a Tisztelt képviselőket, hogy elfogadják-e a Gazdálkodási Bizottság által javasolt
módosítást?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadja.
Ugron Zoltán polgármester:
Fontos, hogy a rendeletben külön szerződés jelenik meg arra az esetre, ha valaki lelakja a
felújítás költségeit. Nem a bérleti szerződésben jelenik meg a lelakási megállapodás, hanem
külön.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az 1. számú mellékletben szerepel a „+ÁFA”, pedig, ha jól tudom ezek bruttó árak.
Ugron Zoltán polgármester:
Igen, itt elírás van, eddig is és ezek után is bruttó árak szerepelnek a rendeletben. Ezt javítani
kell!
Kérdezem a Tisztelt képviselőket, hogy elfogadják-e ezt a módosítást?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadta.

Ugron Zoltán polgármester:
Fontos változtatás, hogy az óvadékot 3 haviról 2 havira módosítottuk, amely a bérleti díj
emelésével változik, azaz, ha évről-évre emelkedik a bérleti díj, akkor a letétbe helyezett
óvadékot is ki kell egészíteni az aktuális összeggel, hogy ne történhessen meg az, hogy a letett 2
havi összeg 10 év múlva már semmit sem ér és az esetleges gondok esetén nem fedezik az
önkormányzat felmerülő költségeit.
Beletettük a 43.§-t, mely szerint:
„A bérlő köteles a bérleményre vonatkozó közmű számlákat a bérbeadónak kéthavonta
bemutatni.”
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Szabó Zoltán alpolgármester:
Szerintem nem a számlákat kell bemutatni, hanem az igazolást a befizetésről.
Ugron Zoltán polgármester:
Igen ez igaz, ezt is módosítani kell!
Kérdezem a Tisztelt képviselőket, hogy elfogadják-e ezt a módosítást?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadta.
Ugron Zoltán polgármester:
Véleményem szerint írjuk be a rendeletbe azt is, hogy a Képviselő-testület jogosult
bérlőkijelölésre, ez ne maradjon a polgármester hatáskörében!
Dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Akkor a 37.§ bővüljön ki egy e) ponttal: a bérlőkijelölési joggal.
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem a Tisztelt képviselőket, hogy elfogadják-e ezt a módosítást?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadta.
Kérem, határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a módosított rendeletet?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal,
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és
elidegenítésének feltételeiről szóló 8 /2012. (III.29.) önkormányzati rendeletét.
5. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Mány Község
Önkormányzata közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról szóló /2012. ( )
önkormányzati rendelete megalkotása
Ugron Zoltán polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdése szerint
„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat - képviselőtestülete, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozza.”
Ugyanezen törvény szerint:
„7.§ (6) A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell
lobogózni.”
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A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javasolt rendeletet
megalkotni szíveskedjen!
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a Mány Község Önkormányzata
közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati
rendeletet.
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy elfogadjuk-e a napirendi javaslatot.
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal,
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a Mány Község
Önkormányzata közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról szóló 9/2012. (III.29. )
önkormányzati rendeletet.
19 óra 15 perckor megérkezik dr. Török Péter képviselő.
6. Napirendi pont: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a
Bicskei Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület január havi soros ülésén napirendjén tárgyalta a Központi Orvosi Ügyeleti
ellátórendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalát, azonban az azzal kapcsolatos – Bicskéről
érkezett – javaslatot nem fogadtuk el, továbbá Csákvár, Vértesboglár és Bodmér községek
képviselő-testületi döntésben foglalt kérelmet juttattak el Bicskéhez.
Jelenleg Csákvár, Vértesboglár, Bodmér és Gánt települések határozatlan időre kötött társulási
megállapodással közösen tartják fenn és biztosítják az orvosi ügyeleti ellátást a négy településen.
Ugyan Csákvár, Vértesboglár és Bodmér (a mellékelt képviselő-testületi döntéseik szerint – 1-3.
melléklet) kész felmondani a társulási megállapodást, mivel azonban a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4.§ (2)
bekezdése szerint a társulási megállapodást legkésőbb szeptember 30-ig történő bejelentéssel, a
naptári év utolsó napjával lehet – a három település csatlakozási szándékának elfogadása úgy
jogszerű, ha valamennyi (tehát mind a négy) település felmondja a megállapodást, ezáltal a
társulás megszűnik.
Gánt Község Önkormányzatának döntése (4. melléklet) február 2-án érkezett meg Bicskére. A
döntésben Gánt kinyilvánítja, hogy a jelenlegi orvosi ügyeleti szolgáltatással maximálisan
elégedett, ezért a társulás megszüntetését az év végéig nem támogatja. Mivel a hivatkozott Ttv.
nem teszi lehetővé az év közbeni kiválást, ezért fenti négy település csatlakozási kérelméről nem
kell dönteni.
Jelenleg a központi orvosi ügyeleti feladatokat 2012. április 30-ig szóló, határozott idejű
megállapodás alapján Bicske Központi Orvosi Ügyelet Kft. látja el. Amennyiben az orvosi
ügyeleti ellátási körzet nagysága változik, újra kell szervezni a feladatellátás módját, a
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szolgáltatónak működési engedélyt kell kérnie az ellátandó területre és szükséges az OEP-el
történő finanszírozási szerződés megkötése, ill. módosítása. Tekintettel arra, hogy jelenleg a
szolgáltatás 2012. április 30-ig biztosított, a Képviselő-testületnek szükséges állást foglalnia
arról, hogy
• támogatja-e a csatlakozni kívánó Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa
képviselő-testületi döntésbe foglalt kérelmét az orvosi ügyeleti ellátó rendszerhez történő
csatlakozásról
• milyen módon kívánja az ügyeleti ellátást megszervezni úgy, hogy a szolgáltatás
nagyobb területre történő megszervezése és ellátása a bicskei ellátás színvonalát nem
rontsa le, a helyi ellátás biztonságát ne veszélyeztesse
• kivel kívánja a szolgáltatást biztosítani, mik a kiválasztás feltételei.
1. Bicske megkeresésére a FM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének február 13-án érkezett válaszában úgy tájékoztatott, hogy a 11 településen
történő orvosi ellátásnak szakmai, vagy törvényi akadálya nincs. A terület nagyságára
való tekintettel az ügyelet megszervezését az engedélyező hatóság két orvossal, ügyeletes
nővérrel és egy gépkocsivezetővel javasolja. (5. melléklet)
2. Az OEP 2011. november 30-án kelt levelében arról tájékoztat, hogy amennyiben a
társult önkormányzatok köre bővül – a Szolgáltató kérelmére, működési engedélye
alapján a finanszírozási összeg is változik, arra a mindenkori Szolgáltató jogosult. A
finanszírozási összeget az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló többször módosított
43/1999.(III.3.)Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján biztosítja az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár.
Ugyanezen jogszabály arról is rendelkezik, hogy amennyiben a központi ügyeleti
szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt
működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött
háromoldalú megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot tat fenn,
akkor további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult. (6. melléklet)
3. Az OMSZ biztosítja a hívásfogadást, az ügyeleti egység irányításának
humánerőforrását és technikai feltételét. A háromoldalú szolgáltatási szerződést az
OMSZ és az OEP finanszírozott ügyeleti Szolgáltató, valamint a területileg illetékes
Kórház köti. (A terület nagyságára való tekintettel az egy ügyelet orvossal történő megszervezést
szintén nem látja elegendőnek.)
Az ügyeleti hívószám a székesfehérvári Mentésirányításban csöng. Az ügyeleti
ambulancia helyszínén nem lesz hívásfogadás. A mentésirányítás az ügyeleti egységekkel
és a mentőkkel is rádión kommunikál.
Az önkormányzatnak az OMSZ diszpécserszolgálata többletköltséggel nem jár, az OEP
által biztosított állami finanszírozás fejében (10%) ellátja a feladatot. (7. melléklet)
Tekintettel arra, hogy a bővített ellátási körzet bekerülési költségeit jelen pillanatban nem
ismerhető, Bicske indikatív árajánlatokat kért be ahhoz, hogy az elvárt és megkívánt
szolgáltatáshoz és települések létszámához viszonyítva milyen összegből finanszírozható
biztonsággal az ügyeleti ellátó rendszer. Az így megtett ajánlatból (az OEP finanszírozás
ismeretében) kiszámítható, hogy a résztvevő települések lakosságszámuk arányában hány Ft-tal
járulnak hozzá a Szolgáltatás igénybevételéhez. A módosított társulási megállapodásban ezzel
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az összeggel kalkuláltunk annak érdekében, hogy a becsült szolgáltatási összeg ismeretében a
megállapodás módosítása elfogadásra kerüljön.

Összegezve tehát:
1. A központi orvosi ügyelet bővítéséhez a mikrotársulási megállapodás módosítása
szükséges.
2. A mikrotársulási megállapodást valamennyi résztvevő önkormányzatnak minősített
többséggel kell elfogadnia.
3. A bekerülési költség megismeréséhez indikatív árajánlatokat kértek, a szolgáltató
kiválasztásához közbeszerzés lefolytatása szükséges.
4. Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása.
5. A pályázat elbírálását követően meg kell kötni a szerződést a szolgáltatóval.
6. A szolgáltató ez alapján működési engedélyt kér a terület ellátására és finanszírozási
szerződést köt az OEP-pel.
7. Központi diszpécserszolgálat felállításához az ügyeleti szolgálatot működtető
egészségügyi szolgáltató, a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltató és a
mentést végző egészségügyi szolgáltató háromoldalú megállapodása szükséges.
Határozati javaslat:
Tárgy: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról, a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti
Társulási Megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. megvizsgálta Csákvár, Vértesboglár, Bodmér és Gánt településeknek a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét, és a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§
(2) bekezdés figyelembe vételével azt nem támogatja.
2. megvizsgálta Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa településeknek a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét, és azt
támogatja.
3. A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodását (a továbbiakban:
Megállapodás) a következők szerint módosítja:
1. a Megállapodás „Előzmények” címszó alatti bevezető részét az alábbiakkal egészíti ki,
illetve pontosítja:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. §-a és a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 7. § rendelkezései szerint 2000. augusztus 1-jei hatállyal Bicske
székhellyel működő központi orvosi ügyelet közös fenntartásában állapodtak meg, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező
feladat közös ellátására, mely megállapodás az 1995. április hónapjában megkötött „Orvosi
ügyeleti szolgálat finanszírozására”, valamint az 1998. június 15-én, majd 1999. október 1-jén
kelt „Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” létrehozására kötött megállapodás
jogutódja.
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2005. február 1-jei hatállyal a Tagok a társulás tagjainak körét
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.:Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kérelmére, nevezettekkel bővítették.
2007. július 1. napjával a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulásból
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kiváltak, és az ügyeleti ellátást a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi ügyelet
keretében látták el.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Móri, Bicskei Kistérségi
Népegészségügyi Intézete által 2011. április 11-én kelt, 569-5/2011. számú végzésében megállapította,
hogy a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi ügyeleti tevékenység nem felel meg az
egészségügyi
ellátás
folyamatos
működtetésének
egyes
szervezési
kérdéseiről
szóló
47/2004.(V.11.)ESzCsM rendelet előírásainak és határidő tűzésével a tapasztalt hiányosságok
felszámolására szólította fel a háziorvosi ügyeletben résztvevő települések önkormányzatait. A
települések között Bicske gesztorságával levezetett tárgyalások eredményeként 2012. szeptember 1-jei
hatállyal
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
ismételten csatlakozni kívánnak a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz.
A társult tagok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152.§ (1)
bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező feladat ellátására a következőkben állapodnak meg:”
2. a Megállapodás 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki:
„1.3. A megállapodás határozatlan időre szól.”
3. a Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2. Az orvosi ügyelet működtetésére Bicske Város Önkormányzat jogosult
szerződést kötni a közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozással (a továbbiakban:
Szolgáltató). A közbeszerzés lebonyolítása Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik. A közbeszerzés lebonyolítása során Bicske Város Önkormányzat
polgármestere az ajánlati felhívás elfogadását megelőzően köteles kikérni a társult
önkormányzatok polgármestereinek véleményét az ajánlati felhívás tartalmát illetően. A társult
önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés kézhezvételétől számított 5 napon belül
el kell juttatniuk Bicske város polgármesteréhez. Amennyiben a vélemény kialakítása 5 napon
belül nem történik meg, úgy azt megadottnak kell tekinteni.”
4. a Megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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5.

6.

7.
8.

„3.3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a társulásban vállalt szerepük e szerződés
elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a feladatellátás
szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a
társulás tagjaira.
3.3.1. A társulás működtetésének fedezeteként szolgál a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
által közvetlenül a Szolgáltató számlájára folyósított állami finanszírozás, illetve a társult
önkormányzatok által biztosított kiegészítő hozzájárulás és támogatás.
3.3.2. A Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosság számával, illetve az adott
településnek az orvosi ügyelettől való távolságával arányos.
3.3.3. A település által lakosság szám arányában megállapított hozzájárulás kiszámításánál a
társult Tagok tárgyév január 1-jén regisztrált lakosság százalékértékét növelni kell a társult
tagok Bicskétől km-ben mért távolsága százalékértékének 1/3-val, és az így kialakult % értékek
egymáshoz viszonyított arányában kell a felmerült tényleges költségeket a Tagok között
megosztani azzal, hogy Bicske vonatkozásában az átlagos kiszállási távolságot 2,5 km-nek kell
venni.
a Megállapodás 3.4. pontja a következők szerint módosul:
„3.4. A kiegészítő hozzájárulás mértékét a Tagok a Szolgáltatóval kötött szerződésben
szereplő vállalkozási díj alapján külön megállapodásban határozzák meg.”
a Megállapodás 3.5. pontja a következő szerint módosul:
„3.5. A központi orvosi ügyelet működtetéséhez megállapodás 3.3.2. pontjában foglalt
kiegészítő hozzájárulást a társult önkormányzatok állandó lakosságuk számának
arányában, minden évben a népesség-nyilvántartás előző év január 1-jei állandó
lakosságszám adatai szerint fizetik meg.”
a Megállapodás 3.6. pontját hatályon kívül helyezi.
a Megállapodás 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban Bicske Városi Önkormányzat
által kibocsátott számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni a 11736020-15727048
számú bankszámlára. Az összegek beérkezését követően a Szolgáltató által kibocsátott
számla alapján Bicske Város Önkormányzata köteles továbbutalni a támogatást a
Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra.
„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban Bicske Városi Önkormányzat által
kibocsátott számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni a 11736020-15727048 számú
bankszámlára. Az összegek beérkezését követően a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján
Bicske Város Önkormányzata köteles továbbutalni a támogatást a Szolgáltató által megadott
bankszámlaszámra.
3.6.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás
nem teljesítése esetén, a 3.7. pontban megjelölt határidőt követően a fizetési kötelezettség
fennállását követő 30 nap eredménytelen elteltével a nem teljesítő, vagy részben teljesítő,
mulasztó önkormányzatot Bicske város polgármestere 15 napos határidő kitűzésével felszólítja
a hozzájárulás teljesítésére. A kitűzött határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül a
fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben Bicske város polgármestere
beszedési megbízás alkalmazásával történő végrehajtást kezdeményez tartozása erejéig, mely
valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
A társult települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodás aláírását követő
15 napon belül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál bejelentett módon engedélyezik a
kedvezményezett számára – a vásárolt szolgáltatásnak a társulás által elfogadott bekerülési
költségének a megállapodás 3.3.3. pontja alapján megállapított, településre jutó mértékéig – a
beszedési megbízás benyújtását.”
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9. a Megállapodás 3.8. pontja a következők szerint módosul:
„3.7. A központi orvosi ügyelet elhelyezéséhez szükséges helyiségek térítésmentes
használati jogát Bicske Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa biztosítja. A
rendelőintézeti helyiségek alapfelszerelését, berendezéseit a Szolgáltató részére Bicske Város
Önkormányzata biztosítja. A leltár szerint használatba adott berendezések és felszerelések
Bicske Város Önkormányzat tulajdonát képezik.”
10. a Megállapodás 3.9. pontja a következők szerint módosul:
„3.8. A társulás működése során keletkező kiegészítő támogatáson felül, célhoz kötött
külön támogatásból a társulás által vásárolt, vagy pályázaton nyert eszközbeszerzés
miatti ingóvagyon növekmény a társult önkormányzatok közös tulajdona. A társulás,
avagy a tagsági jogviszony megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon megszűnésére
vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.”
11. a Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A társulás adminisztrációs feladataival megbízott: A társult önkormányzatok a
Szolgáltató működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló, a központi orvosi
ügyelet és a társult önkormányzatok rendszeres és folyamatos kapcsolattartásával
összefüggő feladatok ellátásával Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát
bízzák meg.”
12. a Megállapodás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A társuláshoz történő csatlakozás:
6.1. A Képviselő-testületek a társuláshoz történő csatlakozás lehetőségét biztosítják.
6.2. A társult képviselő-testületek a csatlakozást azon önkormányzatok képviselő-testületei
részére teszik lehetővé, melyek
• elfogadják a társulás céljait,
• vállalják a kiegészítő támogatás viselésének 3.3.1., a 3.3.2., a 3.3.3., valamint a 3.7. pontokban
rögzített módját,
• jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
6.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 6.4. pontban foglaltakról
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát, a Bicske Város Önkormányzatához, mint
gesztor önkormányzathoz (megállapodás: 3.2. pontja) kell megküldenie.
6.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.”
13. a Megállapodás 7. pontja az alábbi 7.4. és 7.5. pontokkal egészül ki:
„7.4. Amennyiben a társulási megállapodást az ingatlant biztosító Bicske Város
Önkormányzata mondja fel, úgy a társulás többi tagja jogosult, egyben köteles az általa
választott módon gondoskodni az Eütv.-ben előírt orvosi ügyelet biztosításáról. Bicske
Város Önkormányzatának a társult képviselő-testületekhez intézett, minősített többséggel
meghozott képviselő-testületi határozatát követően, a társult települési önkormányzatok azt
haladéktalanul kötelesek megtárgyalni és minősített többséggel meghozott képviselőtestületi döntésben tudomásul venni.
7.5. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt, aki legalább három egymást követő
alkalommal késedelmesen hoz döntést, továbbá aki a megállapodásban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.”
14. a Megállapodás a következő 9. ponttal egészül ki:
„9.) Jelen megállapodás - a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó határozatát
követően – 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.”
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4. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási megállapodását egységes
szerkezetben e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk?
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a témában az alábbi határozatot hozta:
21/2012. (III.26.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei Központi
Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról, a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti
Társulási Megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága jelen formában nem javasolja Mány
Község Önkormányzat Képviselő testületének, hogy elfogadja Bicske és Környéke Orvosi
Ügyeleti Társulási Megállapodás módosítását, tekintettel arra, hogy további számításokra van
szükség annak eldöntésére, hogy a megnövekedett ellátotti létszám mellett az ellátás minősége
biztosítható – e, illetve javasolja annak megvizsgálását is, hogy mennyibe kerülne a régi
rendszer szabályos tovább működtetése.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán polgármester:
Korábban azért nem döntöttünk róla, mert nem volt elegendő információ a birtokunkban.
Azóta Bicskén volt erről megbeszélés a környék polgármestereinek, Szabó Zoltán
alpolgármester úr volt ott. Zoli, kérlek, számolj be róla!
Szabó Zoltán alpolgármester:
Elég vad dolgok hangoztak el, pl., hogy Gánt is csatlakozna, de úgy szeretné, ha Csákváron
maradjon az orvosi ügyelet. Ez ketté szakítaná az orvosi ügyeletet. Végül is Kimaradt Gánt és
Csákvár, ők Fehérvárhoz fognak csatlakozni a mostani javaslatban már nincsenek is benne.
Most úgy néz ki, hogy 12 település lenne érintett. Fontos ez a megállapodás, mert a jelenlegi
orvosi ügyelet nem működik szabályosan, hiszen az előírásoknak megfelelően két orvosnak
kellene párhuzamosan ügyeletben lennie, egy az ambuláns rendelésen, aki folyamatosan a
rendelőben tartózkodik, és egy, aki a területre megy ki, ha riasztás van.
Kiszámoltuk, hogy nekünk ez évi 1,8 millióba kerülne, ha magunk kellene megoldanunk, de, ha
csatlakozunk, akkor csak 1,1 millióba fog kerülni. Két orvos, és egy gépjárművezető lesz, az OEP
támogatáson kívül, ami 29 millió, a maradék a társult önkormányzatoknak ez összesen 15 millió
Ft lenne évente.
Mindenképpen szabályossá kell tenni a Társulást. Érdekünk, hogy bevegyük a többi települést
is, mert akkor csökken a ránk jutó költség.
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Vita volt, hogy hogyan számolják el a költségeket a különböző távolságban lévő településeken.
Ezért számításokat végeztek, hogy egy-egy kiszállás mennyibe kerül, és így lett a hozzájárulás
meghatározva.
Autóvásárlás nem szerepel a tervekben, mert az orvosi ügyelet tavaly kapott egy autót, az lesz
majd bevonva.
Volt egy vita Óbarok polgármesterével. Tessely Zoltán Bicske polgármestere úgy szándékozta
levezetni a kérdést, hogy támogatjuk-e egyáltalán a tervezetet. De ő nem értet egyet azzal, hogy
a nem fizető önkormányzatoknál Bicske inkasszálhat, emiatt módosították a megállapodást,
amit végül elfogadtak.
Dr. Török Péter képviselő:
Az biztos, hogy szakmailag jobb is lesz így az ügyelet. Csak a helyi orvosokkal ezt nem lehet
megoldani, mert kevesen vannak, külsősöket is be kell vonni, ezzel, jobb ellátást kapnának a
mányiak.
Ugron Zoltán polgármester:
Ahogy azt a gazdálkodási bizottság is javasolta, további számítások is szükségesek, annak
érdekében, hogy lássuk, hogy a megnövekedett létszámmal a minőséget fent lehet-e tartani,
illetve mennyi lenne településenként, ha a mostani ügyeleti rendszert tennénk szabályossá.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Azért nem lehet korrekt számokat mondani, mert a döntést követően lehet majd közbeszerzési
eljárást indítani, és a pályázat eredményeként a nyertes árajánlata lesz a mérvadó a további
számítások elvégzésénél. Ha szabályossá tennénk, de nem növekedne a létszám, magasabb
lenne a hozzájárulás költsége, mint a módosított szolgáltatás esetén.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én személy szerint attól tartok, hogy kezdő orvosok lesznek bevonva kisebb tapasztalattal,
hiszen mindannyian tudjuk, hogy a pénz diktál.
Dr. Török Péter képviselő:
Ha az OMSZ a diszpécser, az sokkal biztonságosabb, mert ha nagy baj van, azonnal kiküldi a
mentőt. Továbbá a két orvos párhuzamos rendelése is nagyobb biztonságot ad a betegnek és az
orvosnak egyaránt. A szakmai munka terén csak annyit mondanék, hogy csak háziorvosi
szakvizsgával lehet ügyelni. Az idegeneket ellenőrizni lehet, és a változtatás frissítést is jelent a
mostani orvosi állományban. Ahogyan én látom, a rendszeren biztos, hogy változtatni kell,
hiszen most négy orvoson van az egész ügyelet terhe. Én mindenképpen egy éves próbaidőt
javasolnék.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Attól féltünk, hogy nehogy a profit szerzés miatt csökkenjen a szakmai színvonal.
Ugron Zoltán polgármester:
Úgy szeretnék kiírni a közbeszerzési pályázatot, hogy a helyi orvosokat vonják be az ügyeletbe,
olyanokat, akik helyben vállalják az ügyeletet.
Dr. Török Péter képviselő:
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A szerződésünk úgy szól, nem is lehet őket kihagyni.
Csizmadia Zsolt képviselő:
A másik sarokpont a kilépés volt, az hogy hogyan lehet esetleg majd kilépni ebből a társulásból.
Ugron Zoltán polgármester:
Év vége előtt három hónappal kell bejelenteni a kilépést. Köszönöm dr. Török Péter képviselő
úrnak a szakmai segítséget!
Kérdezem, hogy van-e a képviselőknek kérdésük, vagy javaslatuk? Amennyiben nincs, kérem,
határozzunk arról, hogy 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:
37 /2012. (III.28.) önkormányzati határozat
Tárgy: Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa települések kérelme a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez történő csatlakozásról, a Bicske és Környéke
Orvosi Ügyeleti Társulási Megállapodás módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. megvizsgálta Csákvár, Vértesboglár, Bodmér és Gánt településeknek a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét, és a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
4.§ (2) bekezdés figyelembe vételével azt nem támogatja.
2. megvizsgálta Alcsútdoboz, Felcsút, Tabajd, Vál és Vértesacsa településeknek a Bicskei
Központi Orvosi Ügyeleti Ellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőségét, és azt
támogatja.
3. A Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodását (a
továbbiakban: Megállapodás) a következők szerint módosítja:
1. a Megállapodás „Előzmények” címszó alatti bevezető részét az alábbiakkal egészíti ki,
illetve pontosítja:
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. §-a és a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban: Ttv.) 7. § rendelkezései szerint 2000. augusztus 1-jei hatállyal Bicske
székhellyel működő központi orvosi ügyelet közös fenntartásában állapodtak meg, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott
kötelező feladat közös ellátására, mely megállapodás az 1995. április hónapjában
megkötött „Orvosi ügyeleti szolgálat finanszírozására”, valamint az 1998. június 15-én,
majd 1999. október 1-jén kelt „Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás” létrehozására
kötött megállapodás jogutódja.
2005. február 1-jei hatállyal a Tagok a társulás tagjainak körét
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.:Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kérelmére, nevezettekkel bővítették.
2007. július 1. napjával a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulásból
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
települések kiváltak, és az ügyeleti ellátást a Vál-völgyi változó telephelyű összevont
háziorvosi ügyelet keretében látták el.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Móri, Bicskei
Kistérségi Népegészségügyi Intézete által 2011. április 11-én kelt, 569-5/2011. számú
végzésében megállapította, hogy a Vál-völgyi változó telephelyű összevont háziorvosi
ügyeleti tevékenység nem felel meg az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.)ESzCsM rendelet előírásainak és határidő
tűzésével a tapasztalt hiányosságok felszámolására szólította fel a háziorvosi ügyeletben
résztvevő települések önkormányzatait. A települések között Bicske gesztorságával
levezetett tárgyalások eredményeként 2012. szeptember 1-jei hatállyal
Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Alcsútdoboz, József A. u. 5.
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Felcsút, Fő u. 75.
Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vál, Vajda J. u. 2.
Vértesacsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szh.: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
ismételten csatlakozni kívánnak a Bicske és Környéke Orvosi Ügyeleti Társuláshoz.
A társult tagok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
152.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott kötelező feladat ellátására a következőkben
állapodnak meg:”
2. a Megállapodás 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki:
„1.3. A megállapodás határozatlan időre szól.”
3. a Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.2. Az orvosi ügyelet működtetésére Bicske Város Önkormányzat jogosult
szerződést kötni a közbeszerzés útján kiválasztott vállalkozással (a továbbiakban:
Szolgáltató). A közbeszerzés lebonyolítása Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik. A közbeszerzés lebonyolítása során Bicske Város
Önkormányzat polgármestere az ajánlati felhívás elfogadását megelőzően köteles
kikérni a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét az ajánlati felhívás
tartalmát illetően. A társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés
kézhezvételétől számított 5 napon belül el kell juttatniuk Bicske város
polgármesteréhez. Amennyiben a vélemény kialakítása 5 napon belül nem történik
meg, úgy azt megadottnak kell tekinteni.”
4. a Megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3. A társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a társulásban vállalt szerepük e
szerződés elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a
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5.

6.

7.
8.

feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt
megfelelő költségek terhét rója a társulás tagjaira.
3.3.1. A társulás működtetésének fedezeteként szolgál a Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár által közvetlenül a Szolgáltató számlájára folyósított állami finanszírozás,
illetve a társult önkormányzatok által biztosított kiegészítő hozzájárulás és
támogatás.
3.3.2. A Tagok hozzájárulása a társult önkormányzatok lakosság számával, illetve
az adott településnek az orvosi ügyelettől való távolságával arányos.
3.3.3. A település által lakosság szám arányában megállapított hozzájárulás
kiszámításánál a társult Tagok tárgyév január 1-jén regisztrált lakosság
százalékértékét növelni kell a társult tagok Bicskétől km-ben mért távolsága
százalékértékének 1/3-val, és az így kialakult % értékek egymáshoz viszonyított
arányában kell a felmerült tényleges költségeket a Tagok között megosztani azzal,
hogy Bicske vonatkozásában az átlagos kiszállási távolságot 2,5 km-nek kell venni.
a Megállapodás 3.4. pontja a következők szerint módosul:
„3.4. A kiegészítő hozzájárulás mértékét a Tagok a Szolgáltatóval kötött
szerződésben szereplő vállalkozási díj alapján külön megállapodásban határozzák
meg.”
a Megállapodás 3.5. pontja a következő szerint módosul:
„3.5. A központi orvosi ügyelet működtetéséhez megállapodás 3.3.2. pontjában
foglalt kiegészítő hozzájárulást a társult önkormányzatok állandó lakosságuk
számának arányában, minden évben a népesség-nyilvántartás előző év január 1-jei
állandó lakosságszám adatai szerint fizetik meg.”
a Megállapodás 3.6. pontját hatályon kívül helyezi.
a Megállapodás 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban Bicske Városi
Önkormányzat által kibocsátott számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni a
11736020-15727048 számú bankszámlára. Az összegek beérkezését követően a
Szolgáltató által kibocsátott számla alapján Bicske Város Önkormányzata köteles
továbbutalni a támogatást a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra.
„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban Bicske Városi
Önkormányzat által kibocsátott számla alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni a
11736020-15727048 számú bankszámlára. Az összegek beérkezését követően a
Szolgáltató által kibocsátott számla alapján Bicske Város Önkormányzata köteles
továbbutalni a támogatást a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra.
3.6.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi
hozzájárulás nem teljesítése esetén, a 3.7. pontban megjelölt határidőt követően a
fizetési kötelezettség fennállását követő 30 nap eredménytelen elteltével a nem
teljesítő, vagy részben teljesítő, mulasztó önkormányzatot Bicske város
polgármestere 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a hozzájárulás teljesítésére.
A kitűzött határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül a fizetési
kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben Bicske város polgármestere
beszedési megbízás alkalmazásával történő végrehajtást kezdeményez tartozása
erejéig, mely valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.
A társult települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodás
aláírását követő 15 napon belül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál bejelentett módon
engedélyezik a kedvezményezett számára – a vásárolt szolgáltatásnak a társulás
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által elfogadott bekerülési költségének a megállapodás 3.3.3. pontja alapján
megállapított, településre jutó mértékéig – a beszedési megbízás benyújtását.”
9. a Megállapodás 3.8. pontja a következők szerint módosul:
„3.7. A központi orvosi ügyelet elhelyezéséhez szükséges helyiségek térítésmentes
használati jogát Bicske Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa
biztosítja. A rendelőintézeti helyiségek alapfelszerelését, berendezéseit a Szolgáltató
részére Bicske Város Önkormányzata biztosítja. A leltár szerint használatba adott
berendezések és felszerelések Bicske Város Önkormányzat tulajdonát képezik.”
10. a Megállapodás 3.9. pontja a következők szerint módosul:
„3.8. A társulás működése során keletkező kiegészítő támogatáson felül, célhoz
kötött külön támogatásból a társulás által vásárolt, vagy pályázaton nyert
eszközbeszerzés miatti ingóvagyon növekmény a társult önkormányzatok közös
tulajdona. A társulás, avagy a tagsági jogviszony megszűnése esetén a Ptk. közös
tulajdon megszűnésére vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.”
11. a Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A társulás adminisztrációs feladataival megbízott: A társult önkormányzatok a
Szolgáltató működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló, a központi orvosi
ügyelet és a társult önkormányzatok rendszeres és folyamatos kapcsolattartásával
összefüggő feladatok ellátásával Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalát bízzák meg.”
12. a Megállapodás 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A társuláshoz történő csatlakozás:
6.1. A Képviselő-testületek a társuláshoz történő csatlakozás lehetőségét biztosítják.
6.2. A társult képviselő-testületek a csatlakozást azon önkormányzatok képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek
• elfogadják a társulás céljait,
• vállalják a kiegészítő támogatás viselésének 3.3.1., a 3.3.2., a 3.3.3., valamint a 3.7.
pontokban rögzített módját,
• jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
6.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 6.4. pontban
foglaltakról történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát, a Bicske Város
Önkormányzatához, mint gesztor önkormányzathoz (megállapodás: 3.2. pontja)
kell megküldenie.
6.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.”
13. a Megállapodás 7. pontja az alábbi 7.4. és 7.5. pontokkal egészül ki:
„7.4. Amennyiben a társulási megállapodást az ingatlant biztosító Bicske Város
Önkormányzata mondja fel, úgy a társulás többi tagja jogosult, egyben köteles
az általa választott módon gondoskodni az Eütv.-ben előírt orvosi ügyelet
biztosításáról. Bicske Város Önkormányzatának a társult képviselőtestületekhez intézett, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi
határozatát követően, a társult települési önkormányzatok azt haladéktalanul
kötelesek megtárgyalni és minősített többséggel meghozott képviselő-testületi
döntésben tudomásul venni.
7.5. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt, aki
legalább három egymást követő alkalommal késedelmesen hoz döntést, továbbá
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aki a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben
nem tett eleget.”
14. a Megállapodás a következő 9. ponttal egészül ki:
„9.) Jelen megállapodás - a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó
határozatát követően – 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.”

4. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bicske és Környéke Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás (2060 Bicske, Kossuth tér 14.) társulási megállapodását
egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. Napirendi pont: Bejelentések:
Ugron Zoltán polgármester:
Kérdezem, hogy van-e bárkinek bármilyen bejelenteni valója?
Szabó Zoltán alpolgármester:
Elkezdtük szervezni a Mányi Lovas Napokat illetve Falunapot.
Idén 5 napos lesz a rendezvény, pénteken lenne a Tenyészszemle, szombaton ugró lovas
bemutató, mazsorett-találkozó, terephajtás, diszkó, vasárnap főző-verseny, sramli zene, hétfőn
rockzene.
Kérem, hogy aki tud, vegyen részt a rendezvényen, ki kellene használni a sátrat, ha már
felállítjuk.
Varga Mihály képviselő:
Szerencsés, hogy hosszú az idő, de nagyon széttagozódik ezzel az ünnepség. Előre azonban
lehet szervezni pl. a rock-találkozót.
Ugron Zoltán polgármester:
Nekem csak annyi gondom van, hogy eredetileg a költségvetésben elkülönítettünk 500e Ft-ot,
hogy az elektromos áram kivezetését intézzük, de ez a mostani eseményre biztosan nem fog
elkészülni. Kérdés, hogy a jelenlegi állapot megfelelő-e egy rock koncerthez?
Szabó Zoltán alpolgármester:
Korábban is volt, már, amikor agregátorral biztosítottuk a szükséges áramot.
Ugron Zoltán polgármester:
És ki fogja ezt fizetni, mert ez nem szerepel a költségvetésben.
Az áram-projektet mindenképpen meg kell valósítanunk szeptemberre.
Kétszer egyeztettem az E-onos emberrel, de nem jött el, őt nem lehet kikerülni ebben az ügyben.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Nekem van egy ismerősöm, aki tud segíteni ennek az ügynek a viszonylagosan gyors
elintézésben. Szívesen megadom a számát.
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Szabó Zoltán alpolgármester:
Addig is az agregátor lehetősége ott van biztosítéknak. Azt is át kellene gondolni, hogy hol
tudunk spórolni étkezés, stb.
Ugron Zoltán polgármester:
Én azt mondom, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Tudnunk kell, hogy kinek
milyen igénye van, illetve, hogy mennyi a mi keretünk. Hiába van 5 szabad nap a program
megrendezésére, ha nincs annyi pénzünk. Sokkal jobbnak látom, hogy legyen csak egy szombatvasárnap, amin sokan vesznek részt, mert nem tagozódik szét a rendezvény, illetve a két nap
költségeihez való hozzájárulás is lényegesen kevesebb, mintha 5 nap lenne.
Meg kell vizsgálni, hogy a meglévő pénzünkbe mi fér bele, pl. a nyertesek kaphatnak idén csak
serleget, nem muszáj, hogy ajándék is legyen a serleg mellé.
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános
képviselő-testületi ülést 20 óra 10 perkor bezárom.

K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

