JEGYZŐKÖNYV
felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata
hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. szeptember 26-án, 16 óra 10
perckor megtartott nyílt képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Ugron Zoltán Gábor Gábor polgármester
Varga Mihály képviselő
Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Zsolt képviselő
dr. Török Péter képviselő
Szabó Zoltán alpolgármester
Igazoltan távol:
Fuchs János képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó körjegyző
Hopka Rita pénzügyi vezető
A képviselő-testületi ülésen megjelent vendégek és érdeklődők száma: 1 fő.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Üdvözlöm a megjelent képviselőket, vendégeket, a képviselő-testületi ülést megnyitom.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő megjelent,
megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselők! Szeretném kérni, hogy napirend előtt
felszólalhassak és válaszolhassak a jelen lévő Geiszler Csaba úr, nekem címzett levelére.
A meghívóban közölt napirendi pontokat, további egy napirendi ponttal szeretném
kiegészíteni, ezért az alábbiak szerint teszek javaslatot az ülés napirendi pontjaira:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2012. szeptember 26-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. Csizmadia Zsolt képviselő napirend előtti felszólalása
2. A polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról
Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésről szóló
beszámoló
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2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési tervének
módosítása
3. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrehozott „Etyek,
Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási megállapodásának 8. számú
módosítása a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján
4. A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása
5. Kérelmek a Helyi Építési Szabályzat módosítására
6. A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele és Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a települési
szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IX. ) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004. (VII.16.)
számú rendelete módosításáról
8. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása
9. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
10. Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása
11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz
12. Óvodai asszisztens álláshely létrehozása
13. Vételi kérelem
14. Döntés a szocialista rendszer idején meghurcolt mányi gazdák emlékhelyének
létrehozásáról
15. Sándor Rudolf emlékoszlop állítási kérelme
16. Döntés a pályázaton történő indulásról
17. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosítása
18. 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 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
83/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2012. szeptember 26-i képviselő-testületi ülés napirendjei
Napirend előtt:
1. Csizmadia Zsolt képviselő napirend előtti felszólalása
2. A polgármester beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
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Napirendi javaslat:
1. Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésről szóló
beszámoló
2. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítása
3. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrehozott
„Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás” Társulási megállapodásának
8. számú módosítása a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása
alapján
4. A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának
módosítása
5. Kérelmek a Helyi Építési Szabályzat módosítására
6. A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele és Mány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
7. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IX. ) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004.
(VII.16.) számú rendelete módosításáról
8. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása
9. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
10. Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása
11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz
12. Óvodai asszisztens álláshely létrehozása
13. Vételi kérelem
14. Döntés a szocialista rendszer idején meghurcolt mányi gazdák emlékhelyének
létrehozásáról
15. Sándor Rudolf emlékoszlop állítási kérelme
16. Döntés a pályázaton történő indulásról
17. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosítása
18. Bejelentések
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Napirend előtt:
1. Csizmadia Zsolt képviselő napirend előtti felszólalása
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megadom a szót Csizmadia Zsolt Képviselő úrnak.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Köszönöm!
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A felszólalásom oka, hogy már másodszor kaptam levelet Geiszler Csabától, és igazság szerint
nem akartam foglalkozni vele, de most, hogy azt mondta Geiszler úr, hogy gyáva vagyok, azért
sem válaszolok a levélre írásban. Az életrajzát minden alkalommar részletesen leírja, de
kimarad belőle, az hogy mit csinált, mit tett a közösségért itt Mányon!
Én úgy gondolom, hogy ha szeretne bekapcsolódni Mány közéletébe, akkor azt ne úgy tegye,
hogy a képviselő-testületet, illetve bármelyik képviselőt külön-külön zaklatja, és mint egy
megmondó ember közbeszól a testületi ülés napirendi pontjainak megtárgyalása közben,
hanem úgy, hogy induljon a négyévente megtartott önkormányzati választásokon, és a mányi
lakosok bizalmát elnyerve, Ön is helyet foglalhat ennél az asztalnál, és a testületi üléseken
szavazati joggal lehetősége nyílik a korlátlan vélemény nyilvánításra a település mindennapjait
érintő kérdésekben.
Nekem egy rövid Márai idézet jut az eszembe erről a magatartásról, amelynek lényege, hogy
két embertípus létezik, a humanista és a fanatista. A humanista ellentéte a fanatistának, nem
vezetni akar, hanem meggyőzni. A fanatista az akaratát akarja ráerőszakolni a emberekre. A
humanista szemlélet előrevisz, a fanatista akadályozza a fejlődést. Én a humanista szemléletet
képviselem, Ön a fanatistát.
16 óra 27 perckor belép Fuchs János képviselő.
Geszler Csaba vendég:
Szót kérek!
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Megadom a szót, 3 perce van a válaszra.
Geszler Csaba vendég:
Köszönöm!
Azért írtam levelet Önnek, mert Ön a Gazdálkodási Bizottság elnöke, és anyagi természetű
kérdésekre tesz javaslatot. Úgy érzem, hogy semmi sértőt nem írtam Önnek. Elvárható lenne,
hogy ha bármelyik mányi lakos részéről levelet kap, akkor válaszol a levélre. Hogy én nem
tettem semmit, a faluért?
Én csak 18 éve lakom Mányon, de megkérdezheti a Fuchs Jánostól, hogy mi mindent hozott el
általam a 8 iskolából, és a mányi iskola igazgatójától, hogy mit adtam én az iskolának és a
falunak, és ezen felül 400 könyvet adtam a községi könyvtárnak is. Bár tehettem volna többet
is. Még a nyugdíjba vonulásom előtt is felajánlottam a Polgármester úrnak, hogy olcsón
konyhai gépeket lehetne beszerezni, de nem volt rá pénz, ezért nem tudtam segíteni ebben. A
kijelentéseire csak azt tudom mondani, hogy ha a tudásomat nem tiszteli, akkor a koromat
tisztelje, mert én annyit dolgoztam, mint amennyit a Csizmai úr eddig élt.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Úgy gondolom, hogy Ön nem azt teszi, amit tehet, mert a képviselet a mi dolgunk!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben több hozzászólás a témához nincs, térjünk át a polgármesteri beszámolóra!
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Geiszler Csaba elhagyja a termet 16 óra 20 perckor.

2. A polgármester beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselők!
Az idei nyár igencsak szűkölködött esőben, aminek a nyaralni, vízparton pihenni vágyók
örültek, de akik a földjüket művelik, annál kevésbé. Az én munkám is hasonlóan kettős volt,
mert egyrészt jutott idő pihenésre, a családdal való foglalkozásra, ugyanakkor nehézségek is
terhelték ezt az időszakot.
Júniusban a szemétszállítás díjának egyéni előfizetésre való áttérése sok egyedi
ügyintézést, tanácsadást, egyeztetést kívánt. Itt szeretném megköszönni Mány polgárainak,
hogy döntő többségükben készségesen együttműködtek az átállás során szükséges
feladatokban, kialakították az új hulladékgyűjtési szokásaikat, környezetükre nagy
figyelemmel vannak. Ezúton ismét tájékoztatom Önöket, hogy minden hónap első hétfőjén
korlátlan mennyiségben elviszik a hónap során összegyűjtött műanyag flakonokat, tejes és
üdítős dobozokat, a fém sörös- és konzervdobozokat. Ezeket bármilyen műanyag zsákban lehet
gyűjteni, a lényeg az, hogy annyira átlátszó legyen, hogy meg lehessen állapítani, hogy nincs
benne más jellegű szemét. Ezzel a kis odafigyeléssel jelentősen csökkenteni lehet a kukába
kerülő heti hulladékmennyiséget. A Petőfi utca elején levő konténerekbe azonban csak a
műanyagokat (a sárgákba) és az üveget (zöldbe) szabad dobálni, itt nincs lehetőség a fém és
papír alapú dobozok elhelyezésére. Sajnos akadnak olyanok is, akik alulszerződtek, nem fér a
hulladék a kukájukba és a többletet megpróbálják a közterületen elhelyezni. Ez ugyan
számukra megoldás, de gusztustalanná teszik vele a falut. Kérem, ne tegyék ezt, szeressék
annyira Mányt, hogy egy kicsit odafigyelnek szokásaikra!
A nyár első felében zajlott a vízvezeték építése, ami szintén adott egyeztetési, ellenőrzési,
döntési feladatot. Külön köszönettel tartozom a Kossuth utca érintett részén élőknek, hogy
türelemmel viselték az építkezés nehézségeit, a leszűkült utat, a port, a forgalmat! Július elseje
óta körülbelül 10%-kal csökkent a víz díja, amely most már a régi bányakútból jön. Ez a víz
kevésbé kemény mint az eddigi volt, így jelentősen kevesebb kezelést kíván, mint az eddigi,
szinte ásványvíz minőségű.
Az elmúlt hónapokban mindkét testvértelepülésünk képviselőivel is találkoztam. Először
a mezőbándiak busznyi küldöttségét fogadták baráti szeretettel községük családjai. A hosszú
hétvégés programsorozat során én is sokat voltam velük. Augusztusban pedig Leimenből
érkeztek vendégeink. A leimeni polgármesteri delegáció nemcsak Mányt, hanem többi
magyarországi testvértelepülését is meglátogatta. A találkozón az iskoláink kapcsolatának
újjáélesztését kértem, mert az ottani átszervezések miatt megszakadt az évek óta tartó
csereprogram.
Az idei tavasz során elkészült a Mányon áthaladó mindkét zarándokútvonal teljes hossza,
ezért kapcsolódva az országos eseménysorozatokhoz, hivatalosan is fogadtam az útvonalakat
felavató zarándokcsoportokat. Azt gondolom, hogy pár éven belül nemcsak országosan,
hanem nemzetközileg is ismertté fog válni a Mária-út, amely az ausztriai Mariazellt köti össze a
székelyföldi Csíksomlyóval. Ez együtt fog járni Mány turisztikai szerepének növekedésével,
mert várhatóan olcsó szálláshelyet és étkezést szeretnének kapni a zarándokok.
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A nyári szabadságok és igazgatási szünet ellenére, a halaszthatatlan döntések
meghozatala érdekében többször is tartott ülést a Vértes Kistérség Társulási Tanácsa, valamint
két konferencián is részt vettem, melyek egyrészt Mány fejlődésének lehetőségeihez nyújtottak
segítséget, másrészt a sajtóból bizonyára ismert, januárban életbe lépő közigazgatási
átalakításra készítették fel a résztvevőket.
Sok ünnepi pillanatnak is részese voltam, hiszen nemcsak az iskola és az óvoda évzáróján,
évnyitóján vettem részt, hanem több más helyen is: augusztusban hazalátogatott Payer Johann,
akit márciusban díszpolgárnak választott a Képviselő-testület, így végre átadhattam neki az
erről szóló oklevelet. Szép műsorral zárta egy hetes munkáját a kézműves tábor, melyre szintén
meghívást kaptam. Szeptember első vasárnapján pedig a település nevében is megköszöntem
munkáját a 15 év szolgálat után távozó Márton atyának.
Végezetül, pedig arról szeretnék beszámolni, hogy az elmúlt héten a „Leader-es csapattal”
Székelyföldre látogattunk, ahol részt vettünk a IV. Székelyudvarhelyi Gyümölcsfesztiválon. Itt
találkoztunk a Homoród-Lika-Küküllő Térség Leader csoportjával, akik bemutatták az ottani
fejlesztéseket, ezek közül kiemelkedő a Székelygyümölcs Egyesület gyűjtő, feldolgozó és
értékesítési tevékenysége. Érdekessége, hogy a gazdák, termelők részvételévek közös
feldolgozó üzemeket hoztak létre. Ilyet a környékünkön is megvalósíthatónak látok.
Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket! Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
84/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkájáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester, előző időszakban végzett
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítésről szóló beszámoló
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester
a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről köteles tájékoztatni a képviselőtestületet.
A 2012. I. félévi költségvetési beszámoló 2012. augusztus 10-én került lejelentésre a Magyar
Államkincstár Fejér megyei Igazgatóságához.
A fenti törvényi előírásnak megfelelően költségvetésünk I. félévi teljesítését az alábbiak szerint
mutatom be:
Bevételek:
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A 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,35 %,
mely az időarányos teljesítést 3,35 %-kal haladja meg.
Pozitívan hatott a bevételi oldal alakulására az állami normatívák és az egyéb központosított
előirányzatok időarányos átutalása (MÁK értesítő alapján).
A bevétel időarányos alakulását meghaladó teljesítéshez az is hozzájárult, hogy az intézményi
működési bevételek 59,35%-on realizálódtak 2012. 06. 30-ig. Ez nagyrészt a közoktatási
intézmények térítési díj befizetéseivel magyarázható, másrészt a Mesevár Óvoda és a
Hársfadombi Általános Iskola élelmezése alapján keletkező Áfa visszatérülések 107,47%-os
teljesülésének köszönhető.
A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek befizetése is terven felül teljesült
(támogatások visszafizetése és a Bursa Alapítványtól, másrészt a háztartások részéről
útfelújításhoz).
Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételeként az építési kölcsönök visszafizetése jelenik
meg, mely félévig 76,92%-os szinten teljesült.
Egyedül a támogatásértékű bevételek alakulása marad el az időarányos tervhez képest.
Kivételt képez ebből a körből a védőnői TB Alap finanszírozás, mely időarányosan teljesült. A
szociális segélyek visszaigénylésének módosított előirányzata és a teljesítése a normatív kötött
felhasználású támogatások között, egyes szociális feladatok támogatásaként jelenik meg.
Tájékoztatásul a Körjegyzőség fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulás
kimutatását a technikai és személyi feltételek stabilizációját követően, a Körjegyzőség elkészíti,
és a megállapodásban résztvevő önkormányzatok rendelkezésére bocsátja. Ebből fakadóan az
önkormányzati hozzájárulásként betervezett támogatásértékű működési bevétel nem éri el az
időarányos szintet.
A helyi adóbevételek időarányosan teljesültek minden adónemben (összességében 54,38%),
míg az átengedett központi adóbevételek 52,61%-os szintet értek el a félév végéig.
Kiadások:
A 2012. I. félévi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,09 %, mely a költségvetési
kiadások időarányos realizálódását és a költségtakarékos gazdálkodást mutatja (5,91%-os elmaradás).
Általánosságban megállapítható, hogy a közoktatási intézmények kiadásai az időarányos
tervnek megfelelően alakultak.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 50% alatt teljeültek (46,17% és 44,15%),
ugyanakkor a dologi kiadások 20,75%-kal meghaladták a módosított előirányzat időarányos
szintjét. Ehhez hozzájárult egyrészt a munkaügyi per miatti kifizetés és annak ügyvédi
költsége, másrészt a 2010. évi szakmai, informatikai támogatás nem tervezett visszafizetési
kötelezettsége.
A támogatásértékű kiadások 37,68%-os alakulását az önkormányzati társulások tagdíjainak
kifizetése támasztja alá. A 2 települési Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának átadása
áthúzódik a 2. félévre.
A véglegesen átadott pénzeszközök 66,23%-os teljesüléséhez a Civil Alap pályázati keretnek I.
félévben megvalósult kifizetése járult hozzá.
A féléves tervhez viszonyítva a kiadások időarányos összegét felülmúlva teljesültek a
felújítások: a szolgálati lakások felújítása helyett az iskolában a fűtési rendszer felújítása
valósult meg.
A betervezett fejlesztési kiadások 83,85%-os teljesítése a fogorvosi rendelő miatti átépítés év
eleji megtörténtének köszönhető.
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Az önkormányzat által folyósított ellátások közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a
lakásfenntartási támogatás jogcímeken az időarányos tervet meghaladó kiadás mutatkozik.
Mindkét támogatás a visszaigényelhető segélyekhez tartozik, így a bevételi oldalon is
megjelennek. Ugyanakkor a rendszeres szociális segély kivételével a többi ellátási forma
kiadása az időarányos tervhez képest elmaradt.
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatásként (Mesevár Óvoda,
Hársfadombi Általános Iskola, Mányi Községi Könyvtár) az önkormányzati intézmények
működéséhez folyósított támogatás jelenik meg (36,27%).
Az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok esetében a
TÁMOP-os pályázat (2 pedagógus továbbképzése) megvalósítása 2012. június 30-cal
megvalósult, így jelenleg a végső elszámolás van folyamatban.
A fentiek alapján a beszámolót a mellékelt tájékoztató alapján elfogadásra javaslom.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata 2012. év I. félévi költségvetési beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját
az alábbiak szerint fogadja el.
1. Bevételek eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

403 789 eFt
426 479 eFt
227 517 eFt

2. Kiadások eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

403 789 eFt
426 479 eFt
188 042 eFt

3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:
módosított előirányzat:
I. félévi felhasználás:
4. Záró pénzkészlet 2012. június 30.-án:

9 712 eFt
21 936 eFt
21 883 eFt
8 855 eFt

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e javaslat vagy észrevétel a határozati
javaslattal kapcsolatosan?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Átnéztük a táblázatokat, igazából kirívó dolgokat nem találtunk, összességében több a bevétel
mint a kiadás, ezért a Bizottságban az alábbiak szerint a javaslatot elfogadásra javasoltuk.
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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56/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata 2012. év I. félévi költségvetési beszámolója
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága a 2012. I. félévi költségvetési
beszámolót az alábbiak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára
1. Bevételek eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

403 789 eFt
426 479 eFt
227 517 eFt

2. Kiadások eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

403 789 eFt
426 479 eFt
188 042 eFt

3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:
módosított előirányzat:
I. félévi felhasználás:
4. Záró pénzkészlet 2012. június 30.-án:

9 712 eFt
21 936 eFt
21 883 eFt
8 855 eFt

Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Engedje meg a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az immár határozatlan idejű kinevezéssel
nálunk dogozó pénzügyi vezetőnket, Hopka Ritát körünkben is köszönthessem.
Hopka Rita pénzügyi vezető:
Köszönöm szépen!
Röviden annyit fűznék még hozzá a beszámolóhoz, hogy a telekadó és a gépjárműadó második
féléves részletét szeptember közepéig kell befizetni, ami jelentős plusz bevételt fog majd
eredményezni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a költségvetésünkben vannak tételek, melyek
nem vártak és komoly terheket rónak az önkormányzatra, ilyen pl. az, hogy az idén lezárult a
munkaügyi perünk , ahol ki kell fizetnünk a megállapított munkadíjat, illetve a perköltséget,
ezen felül 1 millió Ft-os visszafizetési kötelezettségünk van egy informatikai normatívára és
több mint 1 milliót kell még kifizetnünk a focipálya vízdíjára.
Tehát az éves költségvetés tartalékkeretét ezek a tételek fogják még befolyásolni.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a korábban elmaradt szemétszállítási díjak
behajtásával?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Az elmaradt szemétszállítási díjakat átadjuk a NAV-nak behajtásra, de az még egy hosszabb
folyamat lesz mire abból a pénzből látunk is valamit.
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Szabó Zoltán alpolgármester:
Szeretném kérdezni, hogy az
kötelezettségünkért ki a felelős?

1

millió

Ft-os

informatikai normatíva

visszafizetési

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Részben az iskola, részben mi.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Sajnos, az ilyen hibákon súlyos milliók folyhatnak ki a kasszából.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Nagyon fontosnak tartom, hogy az iskolában és az óvodában tudatosítani kell, hogy anyagi
felelősségük is van.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, én is próbálom a vezetőkben ezt a tudatot erősíteni több-kevesebb sikerrel.
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint határoz:
85/2012. (IX.24.) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzata 2012. év I. félévi költségvetési beszámolója
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.

a

2012.

I.

félévi

költségvetési

1. Bevételek eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

403 789 eFt
426 479 eFt
227 517 eFt

2. Kiadások eredeti előirányzata (irányító szervi támogatással):
módosított előirányzat:
I. félévi teljesítés:

403 789 eFt
426 479 eFt
188 042 eFt

3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:
módosított előirányzat:
I. félévi felhasználás:
4. Záró pénzkészlet 2012. június 30.-án:
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Polgármester
16 óra 53 perckor dr. Török Péter távozik.

9 712 eFt
21 936 eFt
21 883 eFt
8 855 eFt
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2. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi
közbeszerzési tervének módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
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.
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.
A 36/2012 (III.28.) önkormányzati határozattal elfogadott „nemleges” 2012. évi közbeszerzési
terv módosítása szükségessé válik év közben, mivel ebben az évben a Bicskei Központi Orvosi
Ügyelet új ellátójának kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében fog lezajlani,
33. §
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Kérem, hogy a fentiek alapján a 36/2012. (III.28.) önkormányzati határozattal elfogadott
„nemleges” 2012. évi közbeszerzési tervet szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az
előterjesztéshez csatolt mellékletnek megfelelően módosítani.
Határozati javaslat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2012. (III.28.) önkormányzati
határozattal elfogadott 2012. évi közbeszerzési tervet 2012. évi közbeszerzési tervének
módosítása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a 36/2012
(III.28.) önkormányzati határozatát, és a határozathoz csatolt melléklet alapján az
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terv módosítását elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
Van-e kérdés vagy észrevétel a határozati javaslattal kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt, a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Igazából nagy vitánk ebből nem volt, abban azért igazunk volt, hogy szeptember 1-re az orvosi
ügyelet tekintetében semmi nem lett megvalósítva, nekünk lett igazunk.
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
57/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2012. (III.28.) önkormányzati
határozattal elfogadott 2012. évi közbeszerzési tervet 2012. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a 36/2012 (III.28.) önkormányzati határozatát, és a
határozathoz csatolt melléklet alapján az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terv
módosítását fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha nincs kérdés, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Mány Község Önkormányzata 7 fős Képviselő-testületéből jelen lévő 6 fő képviselő 6 igen, 0
nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
86/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2012. (III.28.)
önkormányzati határozattal elfogadott 2012. évi közbeszerzési tervet 2012. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a 36/2012
(III.28.) önkormányzati határozatát, és a határozathoz csatolt melléklet alapján az
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terv módosítását elfogadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester
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3. 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 8.
számú módosítása a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CXXXV. törvény 132.§ (1) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva
törvényességi felhívással élt Etyek Község Képviselő-testületenél az „Etyek, Alcsútoboz,
Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás tartalmára vonatkozóan.
A Társulási megállapodás módosítást Etyek Község Önkormányzata elkészítette, és azt
megküldte számunkra.
A törvényességi felhívás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Társult
önkormányzatok már döntöttek a Társulás 2012. december 31. napjával történő megszűnéséről,
ennek ellenére a Kormányhivatal törvényességi felhívásának eleget kell tennünk, különös
tekintettel arra, hogy a Társulási megállapodás jelenleg nem tartalmazza a megszűnés esetére
vonatkozó elszámolás szabályait.
A törvényességi felhívás alapján az alábbiak szerinti módosításokat javasolják:
-A Társulási Megállapodás 1.3. pontjába rögzítésre kerül a Társulás székhelye.
-A Társ. meg. kiegészül egy új 1.5. ponttal mely a közös feladatellátást szolgáló intézmény
nevét, székhelyét határozza meg: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény (székhelye: 2091 Etyek,
Magyar u. 1.).
- A Társulási megállapodás 1.6. pontjában elegendő lenne a törvényi hivatkozás az
Államháztartási törvény irányítási jogokat rögzítő 9. §(1) bekezdésére. Az egyéb e pontban
korábban felsorolt, de az ÁHT. 9.§ (1) bekezdésében nem szereplő hatásköröket külön pontban
javaslom feltüntetni.
-A Társulási megállapodás 4.1. pontja kiegészül a törvényességi felhívás alapján a Szoctv. 63.§
(3)-(9) bekezdésére történő hivatkozással, továbbá az ellátás igénybevételére vonatkozó eljárási
rendelkezésekkel, hivatkozva az intézmény szakmai programjában foglaltakra.
-A Társ. meg. 4.2. pontja hasonlóan a 4.1. ponthoz kiegészül a szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó eljárási rendelkezésekkel.
-A Társ. meg. 4.3 pontja szintén kiegészül az igénybevételre vonatkozó rendelkezésekkel.
-A Társ. megállapodás 6.2. pontja egyértelműen rögzíti az intézményvezetővel kapcsolatos
személyzeti kérdésekben a véleményeztetési eljárást.
-A Társulási megállapodás 6.3. pontja rögzíti az „egyéb” munkáltatói jogok gyakorlására
vonatkozó szabályokat.
-A Társulási megállapodás 6.4. pontjában került rögzítésre a testületek korábban az 1.6.
pontban rögzített hatásköre ( az alapító okirat módosításához szükséges minősített többségű
jóváhagyás) , ennek megfelelően a korábbi 6.4. pont sorszámozása módosult.
-A Társulási megállapodás kiegészül további 6.6, 6.7, és 6.8 pontokkal melyekben rögzítésre
kerül a belső ellenőrzésre vonatkozó rendelkezés, az intézményvezető beszámolási
kötelezettsége, valamint az intézményben foglalkoztatottakra vonatkozó rendelkezések.
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-A Társulási megállapodás 9. pontjában kerülnek rögzítésre a társulás megszűnése, illetve egy
tag kiválása esetére vonatkozó elszámolási eljárás szabályai. A korábbi 9. pont számozása
ennek megfelelően módosul 10. pontra.
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 fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatnak
megfelelően fogadja el a Társulási Megállapodás 8. számú módosítását 2012. október 1-i
hatállyal.
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 8. számú módosítása
I..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 2012. október 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.A Társulási megállapodás 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.3. Ttv.8.§ (1) bekezdése alapján a közös feladat – és hatáskört Etyek Község Önkormányzata Képviselőtestülete (székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4.) gyakorolja.
2. Társulási megállapodás 1.5. pontja helyébe az alábbi 1.5. pont kerül, és az ezt követő pont
sorszámozása ennek megfelelően 1.6.pontra módosul:
1.5. A Társult önkormányzatok által a közös feladatellátás céljából közösen fenntartott intézmény
megnevezése: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény (székhelye: 2091 Etyek, Magyar u. 1.).
3. A Társulási megállapodás 1.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.6.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja az államháztartásról szóló 2001. évi
CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti irányítási jogokat.
4. A Társulási megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1. A 2.1. pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok
közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§-ban meghatározottak alapján a házi segítségnyújtás az
alábbi feladatok ellátására terjed ki:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást házi segítségnyújtás keretében
biztosítani kell:
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
-az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában
való közreműködést,
-a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása a Szoctv. 63.§ (3)-(9) bekezdése alapján történik.

15
Az ellátás az igénylő, ill .- ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen- törvényes képviselője
kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor önkormányzat képviselőtestülete által jóváhagyott szakmai programja tartalmazza.
5. A Társulási megállapodás 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.2.A 2.1 pontban felsorolt valamennyi- társult települési önkormányzatok települések közigazgatási,
ellátási területén az Szoctv. 64. §-ában meghatározottak alapján a családsegítés az alábbi feladatok
ellátására terjed ki:
Családsegítés keretében kell gondoskodni a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyekről, családokról.
A családsegítés keretében biztosítani kell
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való jutás megszervezését,
-családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítését,
-közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését.
- tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a
fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószerproblémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás
nyújtását,
- családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások
személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő
környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha
- a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
- a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás keretében is
megfelelően biztosíthatók.
A családgondozás igénybevétele történhet önkéntes alapon az érintett kérelme alapján vagy a
jelzőrendszer(iskola, óvoda, védőnő, orvos, nevelési tanácsadó, gyámhivatal, rendőrség, önkormányzatok,
polgárőrség, pártfogó felügyelői szolgálat) jelzése alapján.
A családgondozás önként vállalt, térítésmentes szolgálat, melynek keretében nyújtott szolgáltatás
igénybevétele önkéntes és ingyenes, semmilyen feltételhez nem köthető.
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor önkormányzat képviselőtestülete által jóváhagyott szakmai programja tartalmazza.
6. A Társulási megállapodás 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A 2.1. pontban felsorolt, társult települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány,
Újbarok települések közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 65.§-ban meghatározottak alapján a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan
megjelenését,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedés megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása során a Szoctv. 65.§ (3)-(6) bekezdése
figyelembe vételével kell eljárni.
Az ellátás az igénylő, ill .- ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen- törvényes képviselője
kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor önkormányzat képviselőtestülete által jóváhagyott szakmai programja tartalmazza.
7. A Társulási megállapodás 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul :
6.2. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény vezetőjének a megbízása, a megbízás visszavonása, fegyelmi
jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentése Etyek Község Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörébe tartozik.
Az intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása, összeférhetetlenség kimondása, felmentése előtt
a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét e munkáltatói jogokat gyakorló képviselőtestület köteles kikérni. A társulással kapcsolatos döntésekről a képviselő-testületeket tájékoztatni kell.
8. A Társulási Megállapodás 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.3.Az egyéb munkáltatói jogokat Etyek község polgármestere gyakorolja, beleértve egyedi utasítás adását
feladat elvégzésére, illetve mulasztás pótlására.
9. A Társulási megállapodás eredeti 6.4. pontja helyébe az alábbi 6.4. pont lép, azt ezt követő
pont sorszámozása ennek megfelelően módosul 6.5. pontra:
6.4. Az alapítói okirat módosításához és a megszüntető okirat kiadásához a társult önkormányzatok
képviselő-testületeinek minősített többségű jóváhagyása kell.
10. A Társulási megállapodás az alábbi 6.6. , 6.7. és 6.8. ponttal egészül ki:
6.6.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közösen fenntartott intézmény tevékenységének
szabályszerűségi, pénzügyi és teljesítményellenőrzésével kapcsolatos feladatokról a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás belső ellenőre útján gondoskodik.
6.7. A Segítő Kéz Alapszolgáltató intézmény intézményvezetője 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 feladatokról. A
beszámolót a társulási tagok részére az elfogadást követő 15 napon belül meg kell küldeni.
6.8. A közös fenntartású intézményben foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó rendelkezések:
- Az intézmény létszáma a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
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működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírt létszámnormáknak megfelelően
kerül megállapításra
- A közös fenntartású intézmény alkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogokat az
intézmény vezetője gyakorolja.
-A családgondozókat és házi gondozókat az intézményvezető nevezi ki és menti fel, továbbá gyakorolja
felettük az egyéb munkáltatói jogokat az érintett települések polgármesterei véleményének kikérésével.
- Közalkalmazotti jogviszony a gondozói feladatok ellátására a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő dolgozóval létesíthető.
- Az intézmény vezetője jogosult és köteles meghatározni a szolgáltatási helyeken, illetve a társult
települések ellátása érdekében foglalkoztatottak közötti együttműködés szabályait, valamint a helyettesítés
rendjét az intézmény szakmai programjának megfelelően.
11. A Társulási Megállapodás 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép, az eredeti 9. pont sorszáma
10. pontra módosul:
9. A Társult tag kilépése, valamint a társulás megszűnése esetére vonatkozó elszámolás szabályai:
9.1. A Társulás megszűnése esetén a társulás működéséhez használatba adott vagyontárgyak a
használatba adó önkormányzatot, ill. kistérségi társulás által átadott vagyontárgyak esetén a Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást illetik meg. A társulás megszűnése esetén a társulás
létrehozásakor ismert tulajdoni állapot változatlanul fennmarad.
9.2. A Társulás megszűnése esetén a közösen szerzett vagyontárgyak, a leltár közös áttekintését követően,
külön megállapodás alapján kerülnek elosztásra a társult önkormányzatok között.
9.3. A Társulás feladatellátását szolgáló épület (943. helyrajzi számú, Etyek, Magyar u. 1. szám alatt lévő
ingatlan) -az 5.1. pontra figyelemmel- Etyek Község Önkormányzatát illetik meg.
9.4. A Társulás, illetve a tagsági jogviszony megszűnése esetén Etyek Község Önkormányzat Képviselőtestülete elszámolást készít a személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekvédelmi ellátások
működtetéséről, valamint a Társulás tagjainak egybehangzó, minősített döntése alapján az elfogadást
követő 15 napon belül gondoskodik az elszámolás pénzügyi rendezésének megindításáról. A befizetett és
fel nem használt társulási hozzájárulásokat az esetleges kötelezettségek levonását követően a hozzájárulás
arányában a társulás megszűnését követő 30 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben valamelyik
társult önkormányzatnak a társulás megszűnése napján a gesztor önkormányzat felé tartozása áll fen, azt
köteles – az elfogadott elszámolás alapján - a gesztor önkormányzat részére a társulás megszűnését követő
30 napon belül megfizetni.
9.5. A Társulásból való kilépés esetén a kilépő tag önkormányzat 15 napon belül köteles a személyes
gondoskodást biztosító szociális és gyermekvédelmi alapellátások működtetésével kapcsolatban Etyek
Község Önkormányzat Képviselő-testületétől, illetve az intézményétől leltár szerint átvett eszközökkel,
felszerelési tárgyakkal elszámolni, azokat visszaszolgáltatni.
9.6. A 9.5. pontban meghatározott eszközök nem rendeltetésszerű használatból, illetve a vagyonvédelem
szabályainak megsértéséből eredő károk a használó, kilépő tag önkormányzatot terhelik.
9.7. A 9.5. és 9.6. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók a Társulás megszűnése esetére is.
II. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár,
Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 8. számú
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal elfogadja.

III.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
8. számú társulási megállapodás módosítás, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Korábban, kérdéses társulási megállapodás módosításánál mi jeleztük, hogy úgy nem lesz jó,
problémák vannak a megállapodással, de nem igazán foglalkoztak az észrevételünkkel,
elfogadtatták a többi önkormányzattal, és elküldték úgy, ahogy volt a Kormányhivatalnak.
Erre jött a Kormányhivatal törvényességi észrevétele. Az észrevétel alapján elkészültek az
újabb módosítások, erről kell most a testületnek dönteni!
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ma, koradélután volt egy megbeszélés az új
társulásban résztvevő települések polgármestereivel, ahol a jövő évtől megalakuló társulás
társulási megállapodását készítettük elő. Közösen végigmentünk az egyes pontokon. Nagyon
konstruktív tárgyalás volt.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Kik lesznek benne?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Vértesacsa, Alcsút, Felcsút, Szár, Újbarok, Tabajd, Mány és be fog még lépni várhatóan később
Óbarok is.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Nem lett volna ésszerűbb csak a körjegyzőség településeire korlátozni a résztvevő
településeket?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A két körjegyzőség ebben is részt fog venni.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Miért kell hogy ilyen sokan legyünk?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Olcsóbb fenntartani. És nekünk fognak fizetni irodabérletet, de nem mi leszünk a
gesztortelepülés, hanem csak itt lesz az iroda.
Amennyiben nincsen további hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
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87/2012. (IX.26.) 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 8. számú módosítása
I..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 2012. október 01-i hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
1.A Társulási megállapodás 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.3. Ttv.8.§ (1) bekezdése alapján a közös feladat – és hatáskört Etyek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4.) gyakorolja.
2. Társulási megállapodás 1.5. pontja helyébe az alábbi 1.5. pont kerül, és az ezt követő
pont sorszámozása ennek megfelelően 1.6.pontra módosul:
1.5. A Társult önkormányzatok által a közös feladatellátás céljából közösen fenntartott
intézmény megnevezése: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény (székhelye: 2091 Etyek,
Magyar u. 1.).
3. A Társulási megállapodás 1.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.6.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja az államháztartásról
szóló 2001. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti irányítási jogokat.
4. A Társulási megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1. A 2.1. pontban felsorolt települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa, Szár,
Mány, Újbarok közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 63.§-ban meghatározottak
alapján a házi segítségnyújtás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
-az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
-a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása a Szoctv. 63.§ (3)-(9) bekezdése alapján
történik.
Az ellátás az igénylő, ill .- ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen- törvényes
képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátás iránti kérelemről az
intézményvezető dönt.
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor önkormányzat
képviselő-testülete által jóváhagyott szakmai programja tartalmazza.
5. A Társulási megállapodás 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

20
4.2.A 2.1 pontban felsorolt valamennyi- társult települési önkormányzatok települések
közigazgatási, ellátási területén az Szoctv. 64. §-ában meghatározottak alapján a
családsegítés az alábbi feladatok ellátására terjed ki:
Családsegítés keretében kell gondoskodni a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyekről, családokról.
A családsegítés keretében biztosítani kell
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való jutás megszervezését,
-családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
-közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését.
- tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan
rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében,
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig ki kell terjednie az
igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés akkor terjedhet ki, ha
-a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és
-a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül – e szolgáltatás
keretében is megfelelően biztosíthatók.
A családgondozás igénybevétele történhet önkéntes alapon az érintett kérelme alapján
vagy a jelzőrendszer(iskola, óvoda, védőnő, orvos, nevelési tanácsadó, gyámhivatal,
rendőrség, önkormányzatok, polgárőrség, pártfogó felügyelői szolgálat) jelzése alapján.
A családgondozás önként vállalt, térítésmentes szolgálat, melynek keretében nyújtott
szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes, semmilyen feltételhez nem köthető.
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor önkormányzat
képviselő-testülete által jóváhagyott szakmai programja tartalmazza.
6. A Társulási megállapodás 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A 2.1. pontban felsorolt, társult települési önkormányzatok közül Etyek, Vértesacsa,
Szár, Mány, Újbarok települések közigazgatási, ellátási területén a Szoctv. 65.§-ban
meghatározottak alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az alábbi feladatok
ellátására terjed ki:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő
haladéktalan megjelenését,
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- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedés megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás nyújtása során a Szoctv. 65.§ (3)-(6)
bekezdése figyelembe vételével kell eljárni.
Az ellátás az igénylő, ill .- ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen- törvényes
képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátás iránti kérelemről az
intézményvezető dönt.
A szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait az intézmény gesztor önkormányzat
képviselő-testülete által jóváhagyott szakmai programja tartalmazza.
7. A Társulási megállapodás 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul :
6.2. A Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény vezetőjének a megbízása, a megbízás
visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentése
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
Az intézményvezető megbízása, a megbízás visszavonása, összeférhetetlenség kimondása,
felmentése előtt a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét e
munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testület köteles kikérni. A társulással
kapcsolatos döntésekről a képviselő-testületeket tájékoztatni kell.
8. A Társulási Megállapodás 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.3.Az egyéb munkáltatói jogokat Etyek község polgármestere gyakorolja, beleértve egyedi
utasítás adását feladat elvégzésére, illetve mulasztás pótlására.
9. A Társulási megállapodás eredeti 6.4. pontja helyébe az alábbi 6.4. pont lép, azt ezt
követő pont sorszámozása ennek megfelelően módosul 6.5. pontra:
6.4. Az alapítói okirat módosításához és a megszüntető okirat kiadásához a társult
önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségű jóváhagyása kell.
10. A Társulási megállapodás az alábbi 6.6. , 6.7. és 6.8. ponttal egészül ki:
6.6.Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közösen fenntartott intézmény
tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi és teljesítményellenőrzésével kapcsolatos
feladatokról a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás belső ellenőre útján
gondoskodik.
6.7. A Segítő Kéz Alapszolgáltató intézmény intézményvezetője 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 feladatokról. A beszámolót a társulási tagok részére
az elfogadást követő 15 napon belül meg kell küldeni.
6.8. A közös fenntartású intézményben foglalkoztatottak jogviszonyára vonatkozó
rendelkezések:
- Az intézmény létszáma a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint a
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személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendeletben előírt létszámnormáknak megfelelően kerül megállapításra
- A közös fenntartású intézmény alkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogokat
az
intézmény vezetője gyakorolja.
-A családgondozókat és házi gondozókat az intézményvezető nevezi ki és menti fel,
továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat az érintett települések
polgármesterei véleményének kikérésével.
- Közalkalmazotti jogviszony a gondozói feladatok ellátására a mindenkor hatályos
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő dolgozóval
létesíthető.
- Az intézmény vezetője jogosult és köteles meghatározni a szolgáltatási helyeken, illetve
a társult települések ellátása érdekében foglalkoztatottak közötti együttműködés
szabályait, valamint a helyettesítés rendjét az intézmény szakmai programjának
megfelelően.
11. A Társulási Megállapodás 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép, az eredeti 9. pont
sorszáma 10. pontra módosul:
9. A Társult tag kilépése, valamint a társulás megszűnése esetére vonatkozó elszámolás
szabályai:
9.1. A Társulás megszűnése esetén a társulás működéséhez használatba adott
vagyontárgyak a használatba adó önkormányzatot, ill. kistérségi társulás által átadott
vagyontárgyak esetén a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást illetik meg.
A társulás megszűnése esetén a társulás létrehozásakor ismert tulajdoni állapot
változatlanul fennmarad.
9.2. A Társulás megszűnése esetén a közösen szerzett vagyontárgyak, a leltár közös
áttekintését követően, külön megállapodás alapján kerülnek elosztásra a társult
önkormányzatok között.
9.3. A Társulás feladatellátását szolgáló épület (943. helyrajzi számú, Etyek, Magyar u. 1.
szám alatt lévő ingatlan) -az 5.1. pontra figyelemmel- Etyek Község Önkormányzatát
illetik meg.
9.4. A Társulás, illetve a tagsági jogviszony megszűnése esetén Etyek Község
Önkormányzat Képviselő-testülete elszámolást készít a személyes gondoskodást biztosító
szociális és gyermekvédelmi ellátások működtetéséről, valamint a Társulás tagjainak
egybehangzó, minősített döntése alapján az elfogadást követő 15 napon belül gondoskodik
az elszámolás pénzügyi rendezésének megindításáról. A befizetett és fel nem használt
társulási hozzájárulásokat az esetleges kötelezettségek levonását követően a hozzájárulás
arányában a társulás megszűnését követő 30 napon belül vissza kell fizetni. Amennyiben
valamelyik társult önkormányzatnak a társulás megszűnése napján a gesztor
önkormányzat felé tartozása áll fen, azt köteles – az elfogadott elszámolás alapján - a
gesztor önkormányzat részére a társulás megszűnését követő 30 napon belül megfizetni.
9.5. A Társulásból való kilépés esetén a kilépő tag önkormányzat 15 napon belül köteles a
személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekvédelmi alapellátások
működtetésével kapcsolatban Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületétől, illetve
az intézményétől leltár szerint átvett eszközökkel, felszerelési tárgyakkal elszámolni,
azokat visszaszolgáltatni.
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9.6. A 9.5. pontban meghatározott eszközök nem rendeltetésszerű használatból, illetve a
vagyonvédelem szabályainak megsértéséből eredő károk a használó, kilépő tag
önkormányzatot terhelik.
9.7. A 9.5. és 9.6. pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók a Társulás megszűnése
esetére is.
II. Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás keretében létrejött Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár,
Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 8.
számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal elfogadja.
IV.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét
képező 8. számú társulási megállapodás módosítás, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
4.Napirendi pont: A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának
módosítása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 43/2012. (IV.25.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy
nem fogadja el Etyek Község Önkormányzatának javaslatát a Társulás alapító okiratának
módosítására, mert a társulási megállapodás nem felel meg a jogszabály előírásainak.
Időközben a társulási megállapodás jogszabály ellenessége miatt törvényességi észrevétel is
született, amelynek eredményeképpen a megállapodást az előző napirendi pontban
foglaltaknak megfelelően módosítani javasolta Etyek Község Önkormányzata, és kérte, hogy
elfogadását követően a Társulás Alapító Okiratát is módosítsuk.
A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítására irányuló
okiratot a csatolt formában, az előterjesztést pedig az alábbi formában küldte meg Etyek község
jegyzője a Tisztelt Képviselő-testület részére:
„A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében létrehozott, Etyek, Alcsútdoboz,
Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi
Társulást alkotó önkormányzatok közös fenntartásában működő Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó
Társulás intézmény tekintetében a fenntartói jogokat, így az intézmény alapító okiratának elfogadásával,
módosításával kapcsolatos jogokat a társulási megállapodás 1.5. pontjában adott felhatalmazás alapján
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
Áttekintettük az alapító okiratot, és az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, valamint a
ellenőrzési jogkörrel rendelkező Szociális és Gyámhivatal megállapításai alapján az alábbi pontosításokat,
módosításokat javaslom.
Az Intézmény elnevezése Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás, ami félreértésre adhat okot,
és az ügyintézés során sokszor keveredés van a feladatot ellátó társulás, ami az önkormányzatokból áll,
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illetve a társulás közös fenntartású intézménye tekintetében, azért, mert mindkettő nevében a Társulás
szó szerepel. Ezért javaslom, hogy az intézmény neve a jövőben Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény
legyen.
A 2012. január 1. napjától hatályos új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései
alapján minden intézménynek a fenntartó önkormányzattól elkülönült önálló adószámmal, és
bankszámlaszámmal kell rendelkeznie, továbbá önálló elemi költségvetést kell készíteni. Ennek
megfelelően kezdeményeztük az Államkincstárnál az adószám megállapítását, ezért javaslom, hogy ez az
adat kerüljön be az alapító okiratba.
Az alapító okirat 3. pontja a régi 2010. előtt hatályos szakfeladat számokat tartalmazza, az jelenleg
hatályos szakfeladat számok az 5. pontban kerültek felsorolásra, mely a 2012. évben sem változott. Ezért
javaslom az alapító okirat 3. pontját módosítani oly módon, hogy az 5. pont tartalma átkerüljön a 3.
pontba.
Az alapító okirat 4. pontjában az intézményegységek működési területe címszó alatt tulajdonképpen az
intézmény telephelyei vannak felsorolva, ezt a pontot módosítani szükséges olyanképpen, hogy a
„Székhely: 2091 Etyek, Körpince köz 4.” kikerül, hiszen az intézmény székhelye az Etyek, Magyar u. 1.
szám alatt található.
Az Áht. szerint kötelező rögzíteni az alapító okiratban az intézmény működési, illetékességi területét.
Javaslom, hogy ez az egyes alapszolgáltatások szerint szétbontva az 5. pontban kerüljön rögzítésre
(Megelőzően ebben a pontban voltak felsorolva a 2010. január 01-től hatályos szakfeladat számok, mely
átkerült a 3. pontba.)
Az alapító okirat jelenlegi 6. pontját javaslom módosítani úgy, hogy az intézmény jogelőd intézményei
alapító okiratainak módosításai kerüljenek kivételre, mert nem szükséges szerepeltetni az alapító
okiratban.
Az alapító okirat jelenlegi 7. pontjából szintén javaslom kivenni a módosításokra való hivatkozást,
tekintettel arra, hogy nem kötelező tartalmi elem, és nincs is valamennyi felsorolva, így megtévesztő
lehet.
Az alapító okirat 9. pontjából javaslom törölni a 4. és 5. pontot. Ez azért indokolt, mert a Fejér Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2012. február hónapjában ellenőrzést tartott az intézménynél
és javasolta, hogy vegyük ki a „kapcsolattartási ügyelet” és „játszóházi szolgáltatás” tevékenységeket,
tekintettel arra, hogy az intézmény ténylegesen ilyen tevékenységet nem végez.
Az új Áht. 7.§ (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban
meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. Az alapító okirat jelenlegi 10. pontja viszont
nem jogi személyként határozza meg az intézményt, ezért ezt szintén módosítani szükséges.
Az Áht. már idézett változásai folytán szükséges módosítani a 11. pontot is, tekintettel arra hogy az
intézmény önálló elemi költségvetéssel rendelkezik a 2012. évtől, és előirányzatai felett önállóan
rendelkezik. Továbbá javaslom e pontban rögzíteni, hogy az intézmény gazdálkodási- pénzügyi feladatait
Etyek Község Polgármesteri Hivatala látja el.
Az alapító okirat 12. pontjából javaslom kivenni az intézményvezető konkrét személyére való hivatkozást,
ezen pontban nem szükséges és nem is célszerű meghatározni konkrét személyt, csak az intézmény-vezető
megbízás rendjére vonatkozó általános szabályokat kell rögzíteni.
Az alapító okirat 13. pontját javaslom kiegészíteni, részletesebben szabályozni az intézmény
alkalmazottai jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket.
Továbbá a 14. pontban javaslom rögzíteni a feladatellátást szolgáló vagyonra vonatkozó rendelkezéseket,
miszerint az intézménynek saját, a feladat-ellátást szolgáló ingatlan vagyona nincs, a működéshez
szükséges ingatlan vagyont a társulást alkotó önkormányzatok biztosítják. A feladat ellátást szolgáló ingó
vagyon és eszközök pedig az intézmény leltára szerint biztosított. A jelenlegi 14. pont azon kitételét,
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miszerint az alapító okiratban szereplő adatok nyilvánosak, javaslom törölni, ugyanis a nyilvánosság
biztosítását törvényi rendelkezések szabályozzák, ezt külön rögzíteni nem szükséges.”
Mivel az Társulási Megállapodást Etyek Község Önkormnyzata a jogszabályoknak megfelelően
módosította javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy módosítsa az intézmény alapító
okiratát.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Segítő Kéz
Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirat Módosítását az alábbiak szerint:
Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirat Módosítása
Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Intézményfenntartó
Társulás Alapító Okiratát az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának
1.5. pontjában kapott felhatalmazás alapján alapítói jogkörében eljárva az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ -a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§-a alapján 2012. április 01-i hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
1.Az Alapító okirat 1. pontja a következően módosul:
1.Az intézmény adatai :
Megnevezése: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény
Az intézmény szakágazati besorolása: 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
A szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója: S0061749
Törzsszáma : 638870
Székhelye, címe: 2091 Etyek, Magyar u. 1.
Adószáma: 16695849-2-07
Statisztikai számjele: 16695849-8899-322-07
Telefon/fax: 22/597-000, 597-001
2. Az Alapító okirat 3. pontja a következően módosul:
3. Az integrált intézményegységek szakfeladat száma és megnevezése:
- 889924 családsegítés
- 889201 gyermekjóléti szolgáltatás
- 889922 házi segítségnyújtás
- 889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 881011 idősek nappali ellátása
- 889921 szociális étkeztetés
3. Az Alapító Okirat 4. pontja a következően módosul.
4. Az intézmény telephelyei:
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1. telephely: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5.
2. telephely: 2065 Mány, Rákóczi út 67.
3. telephely: 2066 Szár, Rákóczi út 68.
4. telephely: 8088 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
5. telephely: 2066 Újbarok, Fő út 3.
4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. Az integrált intézményegységek működési területe:
Házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek közigazgatási
területe
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek
közigazgatási területe
Családsegítés esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek
közigazgatási területe
Gyermekjóléti szolgáltatás esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok
községek közigazgatási területe
Szociális étkeztetés esetén: Etyek Község közigazgatási területe
Idősek nappali ellátása esetén: Etyek Község közigazgatási területe
5. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6. Az intézmény közvetlen jogelődjei
Segítő Kéz Szociális Központ
Alapító Okirat kelte: 1994.
száma: 85/1994. (V. 16.) Önk. határozat
Alapítás idöpontja: 1994. 05. 16.
Alapító: Etyek Község Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okirat kelte: 2000.
száma: 113/1999. (XI.24. ) Önk.határozat
Alapítás idöpontja : 2000.01.01.
Alapító: Etyek, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Tabajd, Vértesacsa községek.
6. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7. Az intézmény alapítója. az alapítás éve:
Alapító: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapító Okirat kelte: 2006. (371/2006 (XI1.21.) Önk. határozat)
7. Az Alapító okirat 9. pontjából törlésre kerül a 4. és 5. alpont.
8. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
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10. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy. Az integrációban részt vevő intézményegységek szakmailag
önállóak.
9. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
11. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező közintézmény. Gazdálkodásának megszervezésére tekintettel önállóan működő
költségvetési szerv.
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Etyek Község Polgármesteri Hivatala látja el.
10. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12. Az intézmény-vezető megbízás rendje:
Az intézményvezető magasabb vezetői megbízására a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak és a 257/2000 XII.26. Korm. rendelet 3§.(1) bekezdése
vonatkozik.
Az intézményvezető megbízása a megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása,
összeférhetetlenség megállapítása, felmentése Etyek község Önkormányzat Képviselő –
testületének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető megbízása, megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség kimondása, felmentése előtt a társult önkormányzatok polgármestereinek
véleményét ezen munkáltatói jogokat gyakorló község polgármestere köteles kikérni. Egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
11. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
13. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkozatási jogviszonyok:
Az intézmény által – az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat ellátófoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A
foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény az irányadó, illetve egyéb foglalkoztatásra irányuló, megbízásos
jogviszony, melyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény az irányadó.
12. Az Alapító Okirat az alábbi 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézménynek a feladat-ellátást szolgáló ingatlanvagyona nincs. A működéshez szükséges
ingatlan vagyont (központi épület, területi irodák) használatra az illetékes települési
önkormányzatok biztosítják. A feladat-ellátást szolgáló ingó vagyon az intézmény eszköz
leltára szerint biztosított.
Az intézmény a használatra kapott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Etyek, 2012.
Garaguly Tibor
Etyek Község polgármestere
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Záradék:
Jelen alapító okirat módosítást Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
……./2012. (III.22.) számú határozatával jóváhagyta.
Etyek, 2012.
dr. Ivanyik Andrea
jegyző
II. Határozati javaslat:
Tárgy: A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirata egységes
szerkezetének elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Segítő Kéz
Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint:
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
1.Az intézmény adatai :
Megnevezése: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény
Az intézmény szakágazati besorolása: 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
A szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója: S0061749
Törzsszáma : 638870
Székhelye, címe: 2091 Etyek, Magyar u. 1.
Adószáma: 16695849-2-07
Statisztikai számjele: 16695849-8899-322-07
Telefon/fax: 22/597-000, 597-001
2. Az intézmény típusa:
- közszolgáltató költségvetési szerv;
- családsegítő, gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatásokat ellátó közintézmény.
3. Az integrált intézményegységek szakfeladat száma és megnevezése:
- 889924 családsegítés
- 889201 gyermekjóléti szolgáltatás
- 889922 házi segítségnyújtás
- 889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 881011 idősek nappali ellátása
- 889921 szociális étkeztetés
4. Az intézmény telephelyei:
1. telephely: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5.
2. telephely: 2065 Mány, Rákóczi út 67.
3. telephely: 2066 Szár, Rákóczi út 68.
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4. telephely: 8088 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
5. 2066 Újbarok, Fő út 3.
5. Az integrált intézményegységek működési területe:
Házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek közigazgatási
területe
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek
közigazgatási területe.
Családsegítés esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek
közigazgatási területe.
Gyermekjóléti szolgáltatás esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok
községek közigazgatási területe
Szociális étkeztetés esetén: Etyek Község közigazgatási területe
Idősek nappali ellátása esetén: Etyek Község közigazgatási területe
6. Az intézmény közvetlen jogelődjei
Segítő Kéz Szociális Központ
Alapító Okirat kelte: 1994.
száma: 85/1994. (V. 16.) Önk. határozat
Alapítás időpontja: 1994. 05. 16.
Alapító: Etyek Község Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okirat kelte: 2000.
száma: 113/1999. (XI.24. ) Önk.határozat
Alapítás időpontja : 2000.01.01.
Alapító: Etyek, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Tabajd, Vértesacsa községek.
7. Az intézmény alapítója. az alapítás éve:
Alapító: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapító Okirat kelte: 2006. (371/2006 (XI1.21.) Önk. határozat)
8. Az intézmény irányító szerve:
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (alapítói-, felügyeleti jog)
Székhely: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
9. Az intézmény közfeladata:
1. családsegítés körében:
- a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és
segítségnyújtás, - életvezetési (pl.: nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás vagy ennek
megszervezése ,
- az egyének, a családok kapcsolat-készségének javítása,
egyéni, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése,

30
- krízishelyzetben segítő beavatkozás,
- speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének segítése,
természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal.
2. szociális információs szolgáltatás:
- törvényben meghatározott, illetve a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó
ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
- házi segítségnyújtás: az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek
megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatásaként
biztosítja: - az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő haladéktalan megjelenését,- szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap-,
és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését
- nappali ellátás: saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött egészségi állapotuk
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek részére a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségletek, kielégítésére biztosít lehetőséget, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
- étkeztetés
3. a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok a gyermekek testi, lelki egészségének, családban
történő
nevelésének elősegítése érdekében:
- a gyermeki jogokról, támogatási formákról való tájékoztatás, a támogatáshoz történő
hozzájutás elősegítése, - a családtervezési, nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás, - szociálisan rászorult várandós anyák támogatása, segítése,
- szabadidős programok szervezése,
- a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, az előidéző okok feltárása,
- család- és utógondozás biztosítása,
- az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése.
10. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy. Az integrációban részt vevő intézményegységek szakmailag
önállóak.
11. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező közintézmény. Gazdálkodásának megszervezésére tekintettel önállóan működő
költségvetési szerv.
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Etyek Község Polgármesteri Hivatala látja el.
12. Az intézmény-vezető megbízás rendje:
Az intézményvezető magasabb vezetői megbízására a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak és a 257/2000 XII.26. Korm. rendelet 3§.(1) bekezdése
vonatkozik.
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Az intézményvezető megbízása a megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása,
összeférhetetlenség megállapítása, felmentése Etyek község Önkormányzat Képviselő –
testületének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető megbízása, megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség kimondása, felmentése előtt a társult önkormányzatok polgármestereinek
véleményét ezen munkáltatói jogokat gyakorló község polgármestere köteles kikérni. Egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
13. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkozatási jogviszonyok:
Az intézmény által – az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat ellátófoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A
foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény az irányadó, illetve megbízásos jogviszony, melyekre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény az irányadó.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézménynek a feladat-ellátást szolgáló ingatlanvagyona nincs. A működéshez szükséges
ingatlan vagyont (központi épület, területi irodák) használatra az illetékes települési
önkormányzatok biztosítják. A feladat-ellátást szolgáló ingó vagyon az intézmény eszköz
leltára szerint biztosított.
Az intézmény a használatra kapott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. április 01. napján lép
hatályba.
Etyek, 2012. Garaguly Tibor
Etyek Község Polgármestere
Záradék:
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Etyek Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2012. (III.22.) számú határozatával jóváhagyta.
Etyek, 2012. dr. Ivanyik Andrea jegyző
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: polgármester
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Az alapító okiratot annak idején nem fogadtuk el, mert a társulási megállapodásban több dolog
nem volt a jogszabályoknak megfelelően rögzítve. Azóta ezek a helyükre kerültek, mint pl. a
feladatot ellátó intézmény megnevezése, ezért most már el lehet fogadni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e az 1. határozati javaslatot!
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
88/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Segítő
Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirat Módosítását az alábbiak szerint:
Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirat Módosítása
Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Intézményfenntartó
Társulás Alapító Okiratát az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár, Újbarok Községek
Szociális
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményi
Társulás
társulási
megállapodásának 1.5. pontjában kapott felhatalmazás alapján alapítói jogkörében eljárva
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ -a és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§-a alapján 2012. április 01-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1.Az Alapító okirat 1. pontja a következően módosul:
1.Az intézmény adatai :
Megnevezése: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény
Az intézmény szakágazati besorolása: 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
A szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója: S0061749
Törzsszáma : 638870
Székhelye, címe: 2091 Etyek, Magyar u. 1.
Adószáma: 16695849-2-07
Statisztikai számjele: 16695849-8899-322-07
Telefon/fax: 22/597-000, 597-001
2. Az Alapító okirat 3. pontja a következően módosul:
3. Az integrált intézményegységek szakfeladat száma és megnevezése:
- 889924 családsegítés
- 889201 gyermekjóléti szolgáltatás
- 889922 házi segítségnyújtás
- 889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 881011 idősek nappali ellátása
- 889921 szociális étkeztetés
3. Az Alapító Okirat 4. pontja a következően módosul.
4. Az intézmény telephelyei:
1. telephely: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5.
2. telephely: 2065 Mány, Rákóczi út 67.
3. telephely: 2066 Szár, Rákóczi út 68.
4. telephely: 8088 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
5. telephely: 2066 Újbarok, Fő út 3.
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4. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5. Az integrált intézményegységek működési területe:
Házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek közigazgatási
területe
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok
községek közigazgatási területe
Családsegítés esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek
közigazgatási területe
Gyermekjóléti szolgáltatás esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok
községek közigazgatási területe
Szociális étkeztetés esetén: Etyek Község közigazgatási területe
Idősek nappali ellátása esetén: Etyek Község közigazgatási területe
5. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
6. Az intézmény közvetlen jogelődjei
Segítő Kéz Szociális Központ
Alapító Okirat kelte: 1994.
száma: 85/1994. (V. 16.) Önk. határozat
Alapítás idöpontja: 1994. 05. 16.
Alapító: Etyek Község Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okirat kelte: 2000.
száma: 113/1999. (XI.24. ) Önk.határozat
Alapítás idöpontja : 2000.01.01.
Alapító: Etyek, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Tabajd, Vértesacsa községek.
6. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7. Az intézmény alapítója. az alapítás éve:
Alapító: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapító Okirat kelte: 2006. (371/2006 (XI1.21.) Önk. határozat)
7. Az Alapító okirat 9. pontjából törlésre kerül a 4. és 5. alpont.
8. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy. Az integrációban részt vevő intézményegységek
szakmailag önállóak.
9. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
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11. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkező közintézmény. Gazdálkodásának megszervezésére tekintettel önállóan
működő költségvetési szerv.
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Etyek Község Polgármesteri Hivatala látja
el.
10. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12. Az intézmény-vezető megbízás rendje:
Az intézményvezető magasabb vezetői megbízására a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak és a 257/2000 XII.26. Korm. rendelet 3§.(1) bekezdése
vonatkozik.
Az intézményvezető megbízása a megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása,
összeférhetetlenség megállapítása, felmentése Etyek község Önkormányzat Képviselő –
testületének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető megbízása, megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség
kimondása,
felmentése
előtt
a
társult
önkormányzatok
polgármestereinek véleményét ezen munkáltatói jogokat gyakorló község polgármestere
köteles kikérni. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
11. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
13. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkozatási jogviszonyok:
Az intézmény által – az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat ellátófoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A
foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény az irányadó, illetve egyéb foglalkoztatásra irányuló, megbízásos
jogviszony, melyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény az irányadó.
12. Az Alapító Okirat az alábbi 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézménynek a feladat-ellátást szolgáló ingatlanvagyona nincs. A működéshez
szükséges ingatlan vagyont (központi épület, területi irodák) használatra az illetékes
települési önkormányzatok biztosítják. A feladat-ellátást szolgáló ingó vagyon az intézmény
eszköz leltára szerint biztosított.
Az intézmény a használatra kapott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
Etyek, 2012.
Garaguly Tibor
Etyek Község polgármestere
Záradék:
Jelen alapító okirat módosítást Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
……./2012. (III.22.) számú határozatával jóváhagyta.
Etyek, 2012.
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dr. Ivanyik Andrea
jegyző
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a 2. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
89/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirata egységes
szerkezetének elfogadása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Segítő
Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt
szövegét az alábbiak szerint:
Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
1.Az intézmény adatai :
Megnevezése: Segítő Kéz Alapszolgáltató Intézmény
Az intézmény szakágazati besorolása: 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
A szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója: S0061749
Törzsszáma : 638870
Székhelye, címe: 2091 Etyek, Magyar u. 1.
Adószáma: 16695849-2-07
Statisztikai számjele: 16695849-8899-322-07
Telefon/fax: 22/597-000, 597-001
2. Az intézmény típusa:
- közszolgáltató költségvetési szerv;
- családsegítő, gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatásokat ellátó közintézmény.
3. Az integrált intézményegységek szakfeladat száma és megnevezése:
- 889924 családsegítés
- 889201 gyermekjóléti szolgáltatás
- 889922 házi segítségnyújtás
- 889923 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 881011 idősek nappali ellátása
- 889921 szociális étkeztetés
4. Az intézmény telephelyei:
1. telephely: 8087 Alcsútdoboz, József A. u. 5.
2. telephely: 2065 Mány, Rákóczi út 67.
3. telephely: 2066 Szár, Rákóczi út 68.
4. telephely: 8088 Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.
5. 2066 Újbarok, Fő út 3.
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5. Az integrált intézményegységek működési területe:
Házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek közigazgatási
területe
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: Etyek, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok
községek közigazgatási területe.
Családsegítés esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok községek
közigazgatási területe.
Gyermekjóléti szolgáltatás esetén: Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Szár, Mány, Újbarok
községek közigazgatási területe
Szociális étkeztetés esetén: Etyek Község közigazgatási területe
Idősek nappali ellátása esetén: Etyek Község közigazgatási területe
6. Az intézmény közvetlen jogelődjei
Segítő Kéz Szociális Központ
Alapító Okirat kelte: 1994.
száma: 85/1994. (V. 16.) Önk. határozat
Alapítás időpontja: 1994. 05. 16.
Alapító: Etyek Község Önkormányzata
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Alapító Okirat kelte: 2000.
száma: 113/1999. (XI.24. ) Önk.határozat
Alapítás időpontja : 2000.01.01.
Alapító: Etyek, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Tabajd, Vértesacsa községek.
7. Az intézmény alapítója. az alapítás éve:
Alapító: Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapító Okirat kelte: 2006. (371/2006 (XI1.21.) Önk. határozat)
8. Az intézmény irányító szerve:
Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (alapítói-, felügyeleti jog)
Székhely: 2091 Etyek, Körpince köz 4.
9. Az intézmény közfeladata:
1. családsegítés körében:
- a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és
segítségnyújtás, - életvezetési (pl.: nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás vagy
ennek megszervezése ,
- az egyének, a családok kapcsolat-készségének javítása,
egyéni, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése,
- krízishelyzetben segítő beavatkozás,
- speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének segítése,
természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése,
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- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal.
2. szociális információs szolgáltatás:
- törvényben meghatározott, illetve a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó
ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások
hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
- házi segítségnyújtás: az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek
megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatásaként
biztosítja: - az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen
történő haladéktalan megjelenését,- szükség esetén további, az egészségügyi és szociális
alap-, és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését
- nappali ellátás: saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyek részére a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek, kielégítésére biztosít
lehetőséget, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
- étkeztetés
3. a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok a gyermekek testi, lelki egészségének, családban
történő
nevelésének elősegítése érdekében:
- a gyermeki jogokról, támogatási formákról való tájékoztatás, a támogatáshoz történő
hozzájutás elősegítése, - a családtervezési, nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás, - szociálisan rászorult várandós anyák támogatása, segítése,
- szabadidős programok szervezése,
- a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, az előidéző okok feltárása,
- család- és utógondozás biztosítása,
- az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése.
10. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy. Az integrációban részt vevő intézményegységek
szakmailag önállóak.
11. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkező közintézmény. Gazdálkodásának megszervezésére tekintettel önállóan
működő költségvetési szerv.
Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait Etyek Község Polgármesteri Hivatala látja
el.
12. Az intézmény-vezető megbízás rendje:
Az intézményvezető magasabb vezetői megbízására a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak és a 257/2000 XII.26. Korm. rendelet 3§.(1) bekezdése
vonatkozik.
Az intézményvezető megbízása a megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása,
összeférhetetlenség megállapítása, felmentése Etyek község Önkormányzat Képviselő –
testületének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető megbízása, megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség
kimondása,
felmentése
előtt
a
társult
önkormányzatok
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polgármestereinek véleményét ezen munkáltatói jogokat gyakorló község polgármestere
köteles kikérni. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
13. Az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó foglalkozatási jogviszonyok:
Az intézmény által – az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat ellátófoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A
foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény az irányadó, illetve megbízásos jogviszony, melyekre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény az irányadó.
14. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézménynek a feladat-ellátást szolgáló ingatlanvagyona nincs. A működéshez
szükséges ingatlan vagyont (központi épület, területi irodák) használatra az illetékes
települési önkormányzatok biztosítják. A feladat-ellátást szolgáló ingó vagyon az intézmény
eszköz leltára szerint biztosított.
Az intézmény a használatra kapott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2012. április 01. napján lép
hatályba.
Etyek, 2012. Garaguly Tibor
Etyek Község Polgármestere
Záradék:
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Etyek Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2012. (III.22.) számú határozatával
jóváhagyta.
Etyek, 2012. dr. Ivanyik Andrea jegyző
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: polgármester

5. Napirendi pont: Kérelmek a Helyi Építési Szabályzat módosítására
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Kincses Gergely (Miskolc, Szent László utca 133.) azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt
Képviselő-testülethez, hogy a hatályos Településszerkezeti tervet és Helyi Építési Szabályzatot,
valamint a Szabályozási Tervet a 051/61. hrsz.-ú, a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan
vonatkozásában módosítsa a Képviselő-testület.
A kérelem indokául Kincses Gergely előadta, hogy a fent megjelölt ingatlanra egy több
panzióból álló épületegyüttes elhelyezését tervezik, amely a jelenlegi szabályozás szerint nem
valósítható meg, mert az kertvárosias lakóterület.
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A beruházás megvalósítása a terület belső szerkezete, feltáró úthálózata és a területfelhasználás megváltoztatását igényli, ezért a tervezett panzió-együttes területét a
„településközpont vegyes” terület-felhasználási egységbe kellene sorolni.
A kérelmező vállalja a módosítás költségeit.
A kérelmet az előterjesztéshez csatolom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék dönteni a kérelem támogatásáról,
illetve elutasításáról.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: Kincses Gergely kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja Kincses
Gergely a hatályos Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat, valamint a
Szabályozási Terv, a 051/61. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, „településközpont
vegyes”besorolásra történő módosítását.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
II. Határozati javaslat:
Tárgy: Kincses Gergely kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja Kincses
Gergely a hatályos Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat, valamint a
Szabályozási Terv, a 051/61. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, „településközpont
vegyes”besorolásra történő módosítását.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Debreczeni Kálmán (Budapest, XII., Thomán István u. 16. I. lh. II/1.) szintén a Helyi Építési
Szabályzat módosítására nyújtott be kérelmet.
A kérelmező tulajdonosa a Mány község belterületén fekvő 930. és 931. hrsz.-ú, másrészt a
Mány külterületén fekvő 055/3. és 055/4. hrsz.-ú ingatlanoknak.
A kérelmező szerint ezek az ingatlanok a Deák F. utca dél-keleti végén, a belterület határánál
helyezkednek el. A jelenleg hatályos helyi építési szabályzat ezt a körzetet úgy szabályozza,
hogy a belterület határánál körben feltáró utat ír elő, amelyhez a Deák F. u.
meghosszabbításában egy megfelelő szélességű út csatlakozást ír elő. A 055/3. és 055/4. hrsz.-ú
telkeit Vtl. Övezetbe sorolná, és az ingatlantulajdonosok távlati terveinek megfelelően
rendezné a körzet közlekedési és telekhasználati viszonyait.
Azonban a területtel és a tervekkel az a probléma, hogy a települést körbejáró feltáró úthoz a
Deák F. u. folytatásaként csatlakozó út a jelenlegi 053/1. hrsz.-ú mezőgazdasági úthoz képest
más nyomvonalon helyezkedik el, és ezért legalább öt ingatlan tulajdonosainak az egyidejű
telekalakítási szándéka és megegyezése szükséges.
Megoldásnak látszik, ha a Deák F. u. meghosszabbításának nyomvonala részben a 053/1. hrsz.ú mezőgazdasági út nyomvonalán kerül kialakításra. Így a 050/3. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa
szuverén módon dönthet a későbbiek során a telekalakításról. Viszont a Kérelmező és az
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében már a szabályzat módosítása után
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azonnal meg lehetne kezdeni a telekalakításokat, amelyekkel a telkek eladhatóbbá válnának.
Az útvonalvezetés javaslatot és a kérelmező levelét az előterjesztéshez csatolom.
A kérelmező kéri továbbá a 055/3. és a 055/4. hrsz.-ú telekből kialakuló telekcsoportnak a 104
számú főúthoz útcsatlakozási tehetőséget építsünk be, amelyre a jelenlegi közútkezelői
gyakorlat szerint szerint akkor van könnyebb lehetőség, ha teleknek ezen a dél-nyugati részén
üzemanyag-töltő állomás létesítését tervezi, amelyek a kérelmező a saját ingatlanán felvállalna.
A kérelmező a módosítási javaslatait egyeztette a Helyi Építési Szabályzatot készítő Planner-T
Kft. vezetőjével és a korábbi határozati javaslattal érintett Kincses Gergellyel is. Az átalakítás
költségeit a két kérelmező közösen vállalná.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék dönteni a kérelem támogatásáról,
illetve elutasításáról.
III. Határozati javaslat:
Tárgy: Debreczeni Kálmán kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja Debreczeni
Kálmán kérelmét a Helyi Építési Szabályzat akénti módosítására, hogy a Deák F. u.
meghosszabbításának nyomvonala részben a 053/1. hrsz.-ú mezőgadasági út nyomvonalán
kerüljön kialakításra, illetve a 055/3. és 055/4. hrsz.-ú ingatlanokon gazdasági, szolgáltatási
funkció kerüljön kialakításra.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
IV. Határozati javaslat:
Tárgy: Debreczeni Kálmán kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja
Debreczeni Kálmán kérelmét a Helyi Építési Szabályzat akénti módosítására, hogy a Deák F. u.
meghosszabbításának nyomvonala részben a 053/1. hrsz.-ú mezőgazasági út nyomvonalán
kerüljön kialakításra, illetve a 055/3. és 055/4. hrsz.-ú ingatlanokon gazdasági, szolgáltatási
funkció kerüljön kialakításra.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
58/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Kincses Gergely kérelme
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy nem javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa Kincses Gergely a hatályos Településszerkezeti terv és
Helyi Építési Szabályzat, valamint a Szabályozási Terv, a 051/61. hrsz.-ú ingatlan
vonatkozásában, „településközpont vegyes”besorolásra történő módosító javaslatát.
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Határidő: azonnal
Felelős: elnök
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
59/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Debreczeni Kálmán kérelme
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy nem javasolja
támogatásra a Képviselő-testületnek Debreczeni Kálmán kérelmét a Helyi Építési Szabályzat
akénti módosítására, hogy a Deák F. u. meghosszabbításának nyomvonala részben a 053/1.
hrsz.-ú mezőgadasági út nyomvonalán kerüljön kialakításra, illetve a 055/3. és 055/4. hrsz.-ú
ingatlanokon gazdasági, szolgáltatási funkció kerüljön kialakításra.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e az 1. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 0 igen, 6 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az 1. határozati javaslatot elutasította.
Kérem, szavazzunk a 2. határozati javaslattal kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
90/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Kincses Gergely kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja Kincses
Gergely a hatályos Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat, valamint a
Szabályozási Terv, a 051/61. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, „településközpont
vegyes”besorolásra történő módosítását.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a 3. határozati javaslatot!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 0 igen, 6 nem és 0 tartózkodás
szavazattal 3. határozati javaslatot elutasította.
Kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a 4. határozati javaslatot!
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A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
91/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Debreczeni Kálmán kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja
Debreczeni Kálmán kérelmét a Helyi Építési Szabályzat akénti módosítására, hogy a Deák F.
u. meghosszabbításának nyomvonala részben a 053/1. hrsz.-ú mezőgazasági út nyomvonalán
kerüljön kialakításra, illetve a 055/3. és 055/4. hrsz.-ú ingatlanokon gazdasági, szolgáltatási
funkció kerüljön kialakításra.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
6. Napirendi pont: A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevétele és
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fejér Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételt tett a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban, az
alábbiak miatt:
1. Jelezte, hogy a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejövő szerződés elnevezése
pontosan „közüzemi szerződés”, amelyet a rendeletben három helyen kért javítani.
2. A 7. § (5) bekezdésében pontosítani kérte az a határidőt, amely előtt a szolgáltató köteles
az ingatlantulajdonost a változásokról értesíteni.
3. A 14. § (4) bekezdését kiegészíteni kérte a szolgáltató és az ingatlantulajdonos között
létrejövő közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeinek meghatározásával.
Az észrevételnek megfelelően a rendeletmódosítás tervezetét elkészítettük, és kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot és rendeletmódosítás tervezetet
jóváhagyni szíveskedjék.
Határozati javaslat
Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011.
(XII.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett a törvényességi észrevétele
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati
rendelettel kapcsolatban tett a törvényességi észrevételét elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2012.
( ) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX. ) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékszállításról szóló18/2011. ( XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében, a 23. §-ában, a 24.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti
jogviszony közüzemi szerződés alapján jön létre.”
2. § A R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt 15 nappal – írásban
értesíteni köteles.”
3. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételére közüzemi szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötni. A szerződés az
ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között jön létre.”
4. § A R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közüzemi szerződés tartalmazza
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját és hatályát,
c) a teljesítés helyét,
d) az ürítés gyakoriságát és az ürítés időpontját naptári nap meghatározással,
e) az ingatlantulajdonos által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező azon
hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe veszi,
f) a közszolgáltatás díjának meghatározását és a különböző díjtételek alkalmazásának
feltételeit,
g)a közszolgáltatási díj megfizetésének határidejét,
h)a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatást és annak díját,
i) a szerződő felek jogait és kötelezettségét,
j) a közszolgáltató ügyfélszolgálata elérhetőségének adatait,
k)a szerződő felek aláírását és a szerződés keltét.”
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5. § A R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat közvetlenül a közszolgáltató részére – a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente – a negyedév utolsó
napjáig, köteles megfizetni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző
HATÁSVIZSGÁLAT

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján
a szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet
megnevezése

Társadalmi hatás

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29. )
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendeletmódosítással pontosításra kerül a
szolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejövő
szerződés elnevezése, a változásbejelentési határidő és
a közöttük létrejövő szerződés tartalma. A változás
következtében konkrétabbak lesz a jogok és
kötelezettségek meghatározása.

Gazdasági hatás

Gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása nincs.

Környezeti következmények Környezeti következménye annyiban lehet, hogy a
jogok és kötelezettségek pontos meghatározásával az
ingatlantulajdonosokat ösztönözzük a kevesebb
szemét termelésére.
Egészségi következmények

Egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztrációs terhek

Adminisztrációs következményei az Önkormányzatra
nézve nincsenek.

A rendelet megalkotásának
szükségessége

A rendelet megalkotásának szükségességét a Fejér
Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele
indokolja

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
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Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet
gyakorló Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
60/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011.
(XII.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett a törvényességi észrevétele
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett a
törvényességi észrevételét, valamint a módosításról szóló rendelettervezetet fogadja el.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
92/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatal a települési szilárd hulladékszállításról szóló
18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett a törvényességi észrevétele
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett a törvényességi észrevételét elfogadja.
Felelős: Polgármester
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Határidő: azonnal
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szavazzon, elfogadja-e a javaslatot?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a települési szilárd
hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
17/2012. (IX.27.) önkormányzati rendeletét.
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. ( XII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében, a 23. §-ában, a
24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti
jogviszony közüzemi szerződés alapján jön létre.”
2. § A R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (5) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
közszolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezése előtt 15 nappal – írásban
értesíteni köteles.”
3. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételére közüzemi szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötni. A szerződés az
ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között jön létre.”
4. § A R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közüzemi szerződés tartalmazza
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját és hatályát,
c) a teljesítés helyét,
d) az ürítés gyakoriságát és az ürítés időpontját naptári nap meghatározással,
e) az ingatlantulajdonos által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező
azon hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos igénybe
veszi,
f) a közszolgáltatás díjának meghatározását és a különböző díjtételek alkalmazásának
feltételeit,
g) a közszolgáltatási díj megfizetésének határidejét,

h)
i)
j)
k)
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a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges
többletszolgáltatást és annak díját,
a szerződő felek jogait és kötelezettségét,
a közszolgáltató ügyfélszolgálata elérhetőségének adatait,
a szerződő felek aláírását és a szerződés keltét.”

5. § A R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat közvetlenül a közszolgáltató részére – a
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – negyedévente – a negyedév utolsó
napjáig, köteles megfizetni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

7. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IX.

)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004. (VII.16.)
számú rendelete módosításáról

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. február 1-jén lépett hatályba a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
módosított törvény 12. § (3) bekezdésének módosításával
„(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.”
jelentősen megemelkedett a talajterhelési díj. A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi
alapról szóló 10/2004. (VII.16.) számú rendeletünk még a régi, 120,- Ft-os díjtételt tartalmazza,
ezért szükséges a díj, a törvényi mértéknek megfelelő szabályozása.
A rendeletmódosítást indokolja az is, hogy a hivatkozott 21/A. § (2) bekezdése szerint:
„(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási,
eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési
önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat – rendeletben állapítja meg. A kibocsátó
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati
rendeletben közzétett számla javára fizeti meg.”
2
Tehát azt a számlaszámot, amelyre a talajterhelési díjat be kell fizetni, az önkormányzati
rendeletnek tartalmaznia kell, azonban rendeletünk nem tartalmazza.
A fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot teszem:
Javaslat:
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2012. (IX. ) önkormányzati
rendeletét a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004. (VII.16.) számú
rendelete módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX. ) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004. (VII.16.) számú rendelete
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004. (VII.16.) számú rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése
határozza meg.
2. § A R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A talajterhelési díjat Mány Község Önkormányzata Raiffeisen Banknál vezetett
01160715-01400008 számú számlájára kell megfizetni.”

12020603-

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján
a szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet
megnevezése

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. (IX. ) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról
szóló
10/2004.
(VII.16.)
számú
rendelete
módosításáról

Társadalmi hatás

A rendeletmódosítással összhangba kerül a törvény a
helyi rendelet szövegével. Továbbá mindenki számára
megismerhetővé válik az a bankszámlaszám, amely a
talajterhelési díjat meg kell fizetni.

Gazdasági hatás

Gazdasági hatása az önkormányzati bevételekre lesz.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása mindenképpen megmutatkozik
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majd a megnövekedett talajterhelési díjak befizetésé
után.
Környezeti következmények Környezeti következménye annyiban lehet, hogy a
magas talajterhelési díj miatt érdekében áll majd a
lakosságnak ott ahol lehet, a csatornahálózatra
rákötni, és ezzel a környezetszennyezést csökkenteni.
Egészségi következmények

Egészségügyi
következményei
az
esetleges
csatornahálózati rákötés után lehet, mert az
csatornahálózat
igénybevételének
után
az
egészségügyi veszélyek csökkennek.

Adminisztrációs terhek

Adminisztrációs következményei az Önkormányzatra
nézve nincsenek.

A rendelet megalkotásának A rendelet megalkotásának szükségességét a tárgyban
szükségessége
született törvénymódosítás indokolja.
A jogalkotás elmaradásának Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
várható következményei
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet
gyakorló Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, vagy javaslata?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
61/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (IX. ) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004. (VII.16.) számú
rendelete módosításáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.
(IX. ) önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló
10/2004. (VII.16.) számú rendelete módosításáról szóló rendelettervezetet fogadja el.
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Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Ezt a törvénymódosítást azért hozták, hogy ösztönözzék a csatornára való rákötést.
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Úgy tudom, hogy ezt csak azoknak kell fizetni, akik rá tudnának csatlakozni, de nem akarnak.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és tartózkodás szavazattal
az alábbiak szerint dönt:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja 18/2012. (IX.27.)
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004.
(VII.16.) számú rendelete módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004. (VII.16.) számú rendelete
módosításáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2004. (VII.16.) számú
rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3)
bekezdése határozza meg.
2. § A R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A talajterhelési díjat Mány Község Önkormányzata Raiffeisen Banknál vezetett
12020603-01160715-01400008 számú számlájára kell megfizetni.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

8. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt évek folyamán mind írásban, mint szóban rendszeresen érkeztek lakossági
bejelentések, panaszok, amelyek Mány község közigazgatási területén a vendéglátóhelyek,
illetve lakosok által keltett, nyugalmat és pihenést zavaró zajhatások kivizsgálására
vonatkoznak. A panaszokban leginkább a vendéglátóhelyek hangos zeneszolgáltatása, az
onnan távozó vendégek közterületen történő zajkeltése, továbbá a háztartásokban végzett,
nagy zajhatással járó kerti- és ingatlanépítési, valamint fenntartási tevékenység szerepel.
A zaj elleni védelem tekintetében a jelenleg hatályban lévő, magasabb szintű jogszabályok
csupán keretjellegűek, általános követelményeket fogalmaznak meg, ugyanakkor
felhatalmazást és lehetőséget biztosítanak a helyi önkormányzatok részére, hogy a helyi,
területi sajátosságok figyelembevételével a zajártalom elleni védekezés szabályairól rendeletet
alkossanak:
1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése,
2. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1991. évi XX. törvény 85. § (1)
bekezdése,
3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bek. c) pontja,
4. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdése.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól ezt írja:
33. § Környezeti zaj, illetve rezgés elleni védelemre jogosító szakértői engedéllyel rendelkező személyt, illetve
ilyen személyt foglalkoztató szervezetet kötelező megbízni vagy alkalmazni a külön jogszabályban előírtakon
túl:
a) egységes környezethasználati engedély iránti kérelem zaj védelemi munkarészének kidolgozásához,
b)előzetes vizsgálati dokumentáció, előzetes konzultációra irányuló kezdeményezéshez csatolt dokumentáció
és környezeti hatástanulmány zajvédelmi munkarészének elkészítéséhez,
c) zaj és rezgés elleni védelemről szóló intézkedési terv készítéséhez,
d) megfelelő passzív akusztikai védelem tervezéséhez,
e) csendes terület, zajvédelmi szempontból fokozottan védett területek kijelölésének előkészítéséhez, ha a
kijelölésre szánt területre nem készült külön jogszabály szerinti zajterhelési zajtérkép,
f) önkormányzati/helyi zajvédelmi rendelettervezet műszaki előkészítéséhez.

A fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot teszem, és kérem a Tisztelt Képviselőtestületet annak elfogadására.
Javaslat:
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletét.

a

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2012. ( ) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról

zajvédelem

helyi
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdése, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el.
1.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mány Község Önkormányzatának közigazgatási területére.
2. § (2) A rendelet személyi hatálya
a) bármely természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet által, állandó vagy ideiglenes jelleggel megtartott rendezvényekre,
b) bármely természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet által, állandó vagy ideiglenes jelleggel működtetett mozgó zajforrások
üzemeltetésére
c) külön jogszabályban meghatározott működési engedéllyel, illetve bejelentés-köteles
tevékenység folytatásához szükséges igazolással rendelkező üzletek zeneszolgáltatására,
illetve az üzletben megtartott rendezvényekre,
d) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, állandó vagy ideiglenes jelleggel
folytatott tevékenységgel kapcsolatos indokolatlan zaj okozására.
3. § Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) a Mány Község Önkormányzata által szervezett rendezvények során, annak területén és
időtartama alatt alkalmazott hangosításra,
b) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre, valamint a
választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések során végzett
tevékenységekre,
c) vallási tevékenység végzésére,
d) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és
bűnüldözési tevékenység által keltett zajra,
2. Értelmező rendelkezések
4. § E rendelet alkalmazásában a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.
5. § E rendelet alkalmazásában zaj továbbá
a) magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló zajjal járó tevékenységnek
minősül a sűrített levegős, elektromos és belső égésű motoros vágóberendezések
üzemeltetése,
b) hangerősítő, hangkeltő berendezés, vagy bármilyen műszaki megoldású berendezés által
kibocsátott hallható hangtartományba eső hanghullámok,
c) minden olyan tevékenység, amely hallható hangtartományba eső hanghullámokat
eredményez és ez a hangkibocsátás mások nyugalmát zavarja, de nem minősül hangosító
berendezésnek. Ez különösen a szabadtéri sport-, kulturális, szórakoztató, élőzenei
rendezvények, bemutatók, térzenék, ünnepségek, riasztóberendezések.
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6. § E rendelet szempontjából zajforrásnak minősül:
a) bármilyen hangszóró, műsorforrás, beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását
is, hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül,
b) a szabadidő eltöltésére szolgáló tevékenységek,
c) a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám célú tevékenységek.

3. A lakosság háztartási és a helyi közösségek igényeit kielégítő, zajkeltő tevékenységre
vonatkozó szabályok
7. § Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási
igényeinek kielégítését szolgáló, zajjal járó tevékenység
a) munkanapokon 6:00 óra és 20:00 óra között,
b) szombaton 8:00 óra és 18:00 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapokon: 10:00 óra és 15:00 óra között
végezhető.
8. § Lakóépületben és a hozzá tartozó kertben, valamint közterületen és a szabadban kizárólag
7:00 óra és 22:00 óra között lehet mások nyugalmának megzavarására alkalmas – a 5. § b) – c)
pontjában felsorolt zajforrással járó tevékenységet végezni.
4. Közterületi, szabadtéri rendezvények során működtetett hangosító berendezésekre, és a
mozgó zajforrásokra vonatkozó rendelkezések
9. § (1) Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő
indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás. A berendezések megfelelő műszaki állapotáról
a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni.
(2) Szabad téren a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, kereskedelmi célú reklám
tevékenység közterületen történő végzése, ehhez hangerősítő, hangkeltő berendezések
alkalmazása
a) munkanapokon 9:00 óra és 12:00 óra, valamint 17:00 és 19:00 óra között,
b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 10:00 óra és 12:00 óra között,
engedélyezett.
(3) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó szabadtéri műsorszórás 10:00 óra
és 22:00 óra között folytatható.
(4) Szabadtéri koncert – az állami, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségek
programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével – 10:00 óra és
22:00 óra között tartható.
(5) Jelentős zajkibocsátással járó, az (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő, különleges zajokozást
előidéző alkalmi rendezvények csak 10:00 óra és 22:00 óra között engedélyezhetők.
(6) A (3)-(5) bekezdésekben szabályozott időkorlát alól - kérelem alapján - a Polgármester
felmentést adhat a szabadtéri műsor, koncert, valamint az alkalmi rendezvény felelős
szervezője részére.
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5. Szórakozóhelyek működése, egyéb szolgáltatások nyújtása
(1) Szórakozóhelyek kerthelyiségében, bármely nyitott helyiségében, illetve nyitott ablakok és
ajtó mellett zene-, illetve műsorszolgáltatás 10:00 óra és 22:00 óra között lehetséges.
(2) 22:00 óra és 6:00 óra között szórakozóhelyeken zene-, illetve műsorszolgáltatás csak zárt
helyiségen belül, zárt ablakok és ajtó mellett és csak olyan hangerővel lehetséges, amely a
környékbeli lakosság nyugalmát nem zavarja.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző
HATÁSVIZSGÁLAT

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
Rendelet-tervezet megnevezése Mány

Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékszállításról szóló 18/2011. (
XII.29. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi hatás

A rendeletmódosítással pontosításra kerül a szolgáltató és
az
ingatlantulajdonos
között
létrejövő szerződés
elnevezése, a változásbejelentési határidő és a közöttük
létrejövő szerződés tartalma. A változás következtében
konkrétabbak
lesz
a
jogok
és
kötelezettségek
meghatározása.

Gazdasági hatás

Gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatás

Költségvetési hatása nincs.

Környezeti következmények

Környezeti következménye annyiban lehet, hogy a jogok és
kötelezettségek
pontos
meghatározásával
az
ingatlantulajdonosokat ösztönözzük a kevesebb szemét
termelésére.

Egészségi következmények

Egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztrációs terhek

Adminisztrációs következményei
nézve nincsenek.

az

Önkormányzatra

A rendelet megalkotásának A rendelet megalkotásának szükségességét a Fejér
szükségessége
Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele

indokolja
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A jogalkotás elmaradásának Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
várható következményei
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló
Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslattal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
62/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelete megalkotása

a

zajvédelem

helyi

Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy
a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelete megalkotására
a rendelettervezetet fogadja el, úgy hogy a 7. § b) és c) pontját összevonva szombatvasárnap és ünnepnapokon egységesen 8:00 óra és 20:00 óra közötti időszakot határozzon
meg.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy elfogadhatónak tartják-e a Gazdálkodási Bizottság javaslatát?
Én annyit fűznék hozzá, hogy a 3. § - ban, „focimeccs” szerepel, de lehet, hogy ott is
szerencsésebb lenne a „sportesemény”-t használni.
Csizmadia Zsolt bizottsági tag:
Régen sem volt semmilyen probléma ebből, a beköltözők akarnak változtatni a jól bevált
szokásokon.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nem a betelepülők tettek panaszt, hanem a régi lakók közül jelezték, hogy gondjuk van. Ez a
tervezet arra irányul, hogy aki hétvégén reggel 8-kor végre pihenni szeretne, annak ne kelljen a
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szomszéd fűnyírójának a hangjára ébrednie, illetve ne lehessen éjszakába nyúlóan bulizni
engedély nélkül, és ne mászkáljon a fagyis autó délután, amikor a kicsi gyerekeket altatják.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Nem lehet a zenélő autót korlátozni?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
De lehet, ezzel a rendelettel!
Csizmadia Zsolt bizottsági tag:
Miért kell egy-egy ember miatt rendeleteket alkotnunk? Ez nem fogja őt megakadályozni
abban, hogy mégis füvet nyírjon reggel 6-kor. A tüzet sem csak a tűzgyújtási időben raknak.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
De meg fogja akadályozni, ha a szomszéd bejelentést tesz és megbüntethetjük. Akkor előbb
utóbb el fog gondolkodni azon, hogy akar-e még hajnalban hangoskodni.
Csizmadia Zsolt bizottsági tag:
Ez intelligencia kérdése.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Igen, de nem mindenki ismeri az együttélés kimondatlan szabályait, ezért kell ilyen
rendeleteket alkotnunk.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Szerintem sem kell ilyen rendeletet alkotni, mert el lehet viselni, hogy egyszer-egyszer az
ember szomszédja hangosabb tevékenységet folytat.
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Akkor az lenne a legcélszerűbb, ha az 5. § c) pontja csak annyi lenne, hogy „minden olyan
tevékenység, amely hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás
mások nyugalmát zavarja.”, abba minden belefér.
Csizmadia Zsolt bizottsági tag:
Szerintem, nem kellene olyan dolgokat szabályozni, ami egy falusi környezetben elfogadható
viselkedés.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az azért igaz, hogy, ha van egy temetés és jön a fagyis autó, akkor az megzavarja a temetés
csendjét.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Azt javaslom, hogy ne döntsünk most erről a rendeletről, hanem a következő alkalomra, a most
elhangzottak alapján módosítjuk, átdolgozzuk a tervezetet, és akkor döntsünk a kérdésben.
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Az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletével kapcsolatos döntés elhalasztásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelettervezetével kapcsolatban úgy dönt,
hogy a rendelet tervezetet átdolgozásra visszaadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
93/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendeletével kapcsolatos döntés
elhalasztásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló /2012. ( ) önkormányzati rendelettervezetével kapcsolatban úgy dönt,
hogy a rendelet tervezetet átdolgozásra visszaadja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester:
9. Napirendi pont: A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint:
„
84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös
önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.”
„85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok,
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a
községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település
is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.
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(2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a
közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét.
(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési
önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon
belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal
létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, akkor a kormányhivatal vezetője a
határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az e §-ban meghatározott feltételeknek. A kijelölésről
szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete – jogszabálysértésre hivatkozással – a
törvényszékhez fordulhat.
(4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor a
város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg.
(5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát az érintett
települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a városi
önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra.
(6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az érintett
képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban határozzák meg,
figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra.
(7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat képviselőtestülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás
megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi.”
A Tisztelt Képviselő-testület 59/2012. (V.30.) önkormányzati határozatával úgy határozott,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy Mány, Óbarok, Szár és Újbarok községek részvételével 2013.
január 1-től közös önkormányzati hivatal jöjjön létre. Mivel az idő előrehaladt, és nagyon sok
közös döntést kell időben meghozni, illetve az ehhez szükséges iratokat elkészíteni, már most
döntenünk kell az ezeket elkészítő ügyvéd megbízásáról, és a megbízáshoz szükséges anyagi
háttér biztosításáról.
A körjegyző asszony felvette a kapcsolatot dr. Szekercés Anna ügyvéd asszonnyal, aki a
körjegyzőség iratait is készítette, aki úgy nyilatkozott, hogy vállalja a jogi munka elvégését.
Árajánlata a következő: megbízási díj településenként 125.000,- Ft+ÁFA, költségátalány a
megbízási díj 15 %-a + ÁFA, a személyes megjelenés az együttes ülésen 16.500,- Ft+ÁFA/óra.
Mivel az ügyvéd asszony korábbi munkájával elégedettek voltunk, és nagy gyakorlata van az
intézmények alapításában, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy őt bízzuk meg a
közös önkormányzati hivatal létrehozásával is. A megbízási szerződés tervezetét az
előterjesztéshez csatolom.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: A Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Óbarok, Szár,
Újbarok részvételével létrehozandó önkormányzati közös hivatal megalakításával kapcsolatos
jogi munkával dr. Szekercés Anna ügyvéd asszonyt bízza meg a határozathoz mellékelt
megbízási szerződés alapján. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási
szerződést aláírja.
Határidő: 2012. október 15.
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Felelős: polgármester
II. Határozati javaslat:
Tárgy: A Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos dokumentáció ügyvédi elkészítése díjának
biztosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy költségvetési
tartalékalapja terhére pénzügyi fedezetet biztosít ahhoz, hogy a Polgármester megbízást adjon
a Mány Község, Óbarok Község, Szár Község és Újbarok Község Önkormányzatával közösen
létrehozandó önkormányzati közös hivatal megalakításához szükséges iratok és ügyintézés
lebonyolítására, a megbízási díj településenként 125.000,- Ft+ÁFA, költségátalány a megbízási
díj 15 %-a + ÁFA, a személyes megjelenés az együttes ülésen 16.500,- Ft+ÁFA/óra erejéig.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslatokkal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
Arra a megállapításra jutottunk, hogy az ügyvédnő akár 2 település, akár több település
részvételével segít körjegyzőséget létrehozni, az ő díja nem változik, legfeljebb 4 fele osztjuk.
Azért lássuk be, a fejenkénti 125e Ft kicsit sok, mert ha mind a 4 településtől megkapja
ugyanezt, akkor az már szép összeg.
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
63/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mány, Óbarok, Szár, Újbarok részvételével létrehozandó
önkormányzati közös hivatal megalakításával kapcsolatos jogi munkával dr. Szekercés Anna
ügyvéd asszonyt bízza meg a határozathoz mellékelt megbízási szerződés alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
64/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos dokumentáció ügyvédi elkészítése díjának
biztosítása
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Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy költségvetési tartalékalapja terhére, pénzügyi fedezetet
biztosítson a Mány Község, Óbarok Község, Szár Község és Újbarok Község
Önkormányzatával közösen létrehozandó önkormányzati hivatal megalakításához szükséges
iratok és ügyintézés lebonyolítására. A megbízási díj településenként 125.000,- Ft+ÁFA,
költségátalány a megbízási díj 15 %-a + ÁFA, a személyes megjelenés az együttes ülésen
16.500,- Ft+ÁFA/óra.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Ennyi az ügyvédnő díja, a körjegyzőség létrehozásánál is ennyit kért, csak akkor kétfele oszlott
az összeg.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Miért nem jó nekünk a kettes körjegyzőség?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Például azért, mert januártól kötelező lesz egy aljegyzőt alkalmazni, ami a két településnek elég
jelentős kiadás lenne, de így ez most négy fele tud majd oszlani.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Nehéz ez így, mert azt, hogy anyagilag hogyan éri ez meg nekünk, azt nem látjuk előre.
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Megjelent a költségvetési törvény-javaslat, amelynek rögtön van egy módosító javaslata. Ez a
bizonyos 2. melléklet már tartalmazza az önkormányzatra vonatkozó, jövőre alakalmazandó
részleteket.
Megszűnik a mostani támogatási rendszer, mert a jövőben az állam teljes egészében
feladatalapú támogatással finanszírozza a hivatalok működtetését. Egy főre, a javaslat szerint
4.580.000,-Ft/fő lesz biztosítva, amelyből mind a személyi, mind a dologi kiadásokat fedezni
kell.
A szári körjegyzőségben 7-en vannak, mi 10 és fél fővel dolgozunk jelenleg.
A javaslat meghatározza, hogy hány fővel lehet működtetni egy ilyen lakosságszámú hivatalt,
amely minimálisan 17 főt jelent, de ez mi esetünkben a maximális is.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Mi a haszna ebből a településnek?
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A körjegyzőség bérli az épületet, mely lássuk be igen nagy és egyre nehezebb fenntartani. Ez a
jövőben 4 fele oszlik majd, illetve a Társulás megalakulásával az is be fog szállni a fenntartásba.
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dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Arról nem is beszélve, hogy, ha ilyen módon az említett települések szorosabb kapcsolatot
hoznak létre, akkor bizonyos feladatokat együtt is meg tudunk oldani. Ilyen lehet például a
közterület-felügyelet is, vagy belső ellenőr, vagy össze lehet vonni a közmunkásokat is.
Arról nem is beszélek, hogy a jelenlegi határ ahhoz, hogy önálló hivatalt működtessen egy
település, 2000fő, de lehet, hogy a jövőben ez emelkedik.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Azzal, hogy mi vagyunk ennek a körjegyzőségnek a központja irányító szerepünk is lesz.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Az rendben van, hogy közös lesz a gáz- és a villanyszámla, de mi van akkor, amikor az
épületet fel kell újítani?
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
A közüzemi számlák kifizetése mellett, bérleti díjat is kellene fizetnie a másik három
településnek. Én erre azt gondolom, hogy úgy kell a körjegyzőség költségvetését elkészíteni,
hogy abba a bérleti díj összege is beleférjen.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az 1. határozati javaslattal
kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
94/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: A Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Óbarok, Szár,
Újbarok részvételével létrehozandó önkormányzati közös hivatal megalakításával
kapcsolatos jogi munkával dr. Szekercés Anna ügyvéd asszonyt bízza meg a határozathoz
mellékelt megbízási szerződés alapján. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megbízási szerződést aláírja.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: polgármester
Kérem, szavazzunk az 2. határozati javaslattal kapcsolatban!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
95/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: A Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos dokumentáció ügyvédi elkészítése
díjának biztosítása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy költségvetési
tartalékalapja terhére pénzügyi fedezetet biztosít ahhoz, hogy a Polgármester megbízást
adjon a Mány Község, Óbarok Község, Szár Község és Újbarok Község Önkormányzatával
közösen létrehozandó önkormányzati közös hivatal megalakításához szükséges iratok és
ügyintézés lebonyolítására, a megbízási díj településenként 125.000,- Ft+ÁFA,
költségátalány a megbízási díj 15 %-a + ÁFA, a személyes megjelenés az együttes ülésen
16.500,- Ft+ÁFA/óra erejéig.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
10. Napirendi pont: Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Mány Község Önkormányzata tagja a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásnak. A Társulás benyújtotta azt a pályázatot, amely egyes hulladékgazdálkodási
feladatainak ellátását szolgálja majd. Most egy „giga-céget” kívánnak létrehozni, amely majd
a feladatokat ellátná, és döntésünket kérik, hogy ebben részt kívánunk-e venni. A javaslat
szerint minden tagtelepülés csatlakozhat azon gazdasági társasághoz, mely a jövőben, de
legkorábban 2013. január 1-től hulladékkezelést, hulladékfeldolgozást végezhetne, ill.
végeztethetne.
Ennek körében lehetséges a település hulladékszolgáltató kiválasztásával járó jogának
átruházása is. Ez jelenleg nem célszerű, mert a Zsámert tagjai már tavasszal határoztak arról,
hogy létrehozunk egy saját hulladékgazdálkodási céget, hogy ezzel - és együttműködőként
később meghívandó szakmai befektetővel - oldjuk meg a térség hulladékgazdálkodási
feladatait.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 22. §-a szerint:
22. § (1) A települési önkormányzatok a hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében, e törvény
céljainak és alapelveinek figyelembevételével együttműködnek egymással. Együttműködésük tartalmát és
feltételeit együttműködési vagy a társulási törvény szerinti társulási szerződésben állapítják meg.
(2) A települési önkormányzat a közszolgáltatás megszervezésére vonatkozó kötelezettségének önálló
közszolgáltatás szervezésével tehet eleget, illetve a szomszédos vagy egymáshoz közeli települési
önkormányzatok közösen tarthatnak üzemben hulladékkezelésre szolgáló létesítményt vagy a
közszolgáltatás ellátására közös gazdálkodó szervezetet hozhatnak létre.
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület - a Zsámert több településéhez hasonlóan - döntsön
az említett gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, de a szolgáltató
kiválasztásának jogát tartsuk meg.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés gazdasági társaságban való részvételről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő települési önkormányzatok többségi
tulajdonában lévő, a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, és a
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban tagként részt
kíván venni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a létrehozni kívánt gazdasági
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társaságban való részesedés és egyéb – a működésre, és az alapításra vonatkozó – kérdések
tekintetében az érintett települési önkormányzatokkal és más leendő tulajdonostársakkal a
szükséges tárgyalásokat folytassa le.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Határidő: 2012. szeptember 30.
Döntés szükséges arról is, hogy településünk át kívánja-e ruházni jogait a hulladékkezeléssel
megbízandó társaságra.
II. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés hulladékkezelési jog átruházásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 9. § (3) bekezdése alapján, hogy a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskörét nem kívánja a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra átruházni. A közszolgáltatási feladatok
szervezését (szállítás, begyűjtés), saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében
kívánja megvalósítani.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslatokkal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
65/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés gazdasági társaságban való részvételről
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
területén lévő települési önkormányzatok többségi tulajdonában lévő, a települési szilárd
hulladék begyűjtésére, szállítására, és a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó
gazdasági társaságban tagként vegyen részt, egyúttal hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
létrehozni kívánt gazdasági társaságban való részesedés és egyéb – a működésre, és az
alapításra vonatkozó – kérdések tekintetében az érintett települési önkormányzatokkal és más
leendő tulajdonostársakkal a szükséges tárgyalásokat folytassa le.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
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66/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Döntés hulladékkezelési jog átruházásáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (3)
bekezdése alapján, hogy a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közbeszerzési
eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskörét ne ruházza át a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásra. A közszolgáltatási feladatok szervezését (szállítás,
begyűjtés), saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében valósítsa meg.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk az 1. határozati javaslattal
kapcsolatban!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
96/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés gazdasági társaságban való részvételről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévő települési önkormányzatok
többségi tulajdonában lévő, a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, és a
hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban tagként részt
kíván venni, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a létrehozni kívánt gazdasági
társaságban való részesedés és egyéb – a működésre, és az alapításra vonatkozó – kérdések
tekintetében az érintett települési önkormányzatokkal és más leendő tulajdonostársakkal a
szükséges tárgyalásokat folytassa le.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
Kérem, szavazzunk a 2. határozati javaslattal kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
97/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés hulladékkezelési jog átruházásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 9. § (3) bekezdése alapján, hogy a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskörét nem kívánja a DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra átruházni. A közszolgáltatási
feladatok szervezését (szállítás, begyűjtés), saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési
eljárás keretében kívánja megvalósítani.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
11. Napirendi pont: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási
megállapodás módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tagja a 2004. június 28-án határozatlan időre létrejött Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulásnak (a továbbiakban: VTKÖT). A VTKÖT a kistérség
lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a
magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források legcélszerűbb
és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása
érdekében jött létre.
Az elmúlt évek alatt a VTKÖT számos közszolgáltatási feladat ellátásában nyújtott segítséget a
társult tagoknak, azonban meg kell jegyeznünk azt is, hogy ezen kötelező önkormányzati
feladatok ellátását sok esetben nem is maga a VTKÖT, hanem a tagjaiból létrejött mikrotársulások biztosították a mikro-társulásban résztvevő önkormányzatoknak, ezekben is a
gesztor önkormányzat vállalta a közszolgáltatási feladat-ellátás megszervezését.
A társulási megállapodás szerint a VTKÖT által jelenleg ellátott feladatok:
1. logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás –
Bicskei Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat (BKPESZ)
2. köznevelési intézmények közvetlen fenntartása – József Nádor Általános Iskola
(Alcsútdoboz), Petőfi Sándor Tagiskola (Csabdi), Háromhárs Óvoda (Alcsútdoboz),
Napraforgó Tagóvoda (Csabdi)
3. személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti feladatok – mikro-társulások!
(Bicske, Csákvár, Etyek és Vál központtal)
4. központi orvosi ügyeleti feladatok – mikro-társulások! (Bicske és Csákvár központtal)
5. belső ellenőrzési feladatok ellátása
6. birtokvédelmi hatósági ügyek ellátása – 10 település tekintetében Bicske látja el
7. nappali szociális ellátás alapszolgáltatási feladatok (házi segítségnyújtás, családsegítés) –
mikro-társulások! (Bicske, Csákvár, Etyek és Vál központtal)
8. falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás – csak Bodmér és Újbarok településeken
9. üzemben tartja a közösségi autóbuszt – iskolabuszként üzemel Újbarok és Vértesboglár
településeken
10. biztosítja a mozgókönyvtári feladatellátását – Bicske Nagy Károly Városi Könyvtár
szolgáltató könyvtárral
11. gyepmesteri feladatok – Bicske és Alcsútdoboz települések kivételével
Fenti feladat áttekintésből is jól látható, hogy a kiemelt (vastagon szedett) feladatok
tekintetében a feladat-ellátó maga Bicske, úgy, hogy ezen ellátásokat más települések számára
is biztosítja.
A feladat-ellátási struktúra is mutatja, hogy a nagyobb, erősebb önkormányzatok látták el
eddig is ezen gesztori feladatokat, amelyre az új önkormányzati törvény a jövőben is
lehetőséget nyújt.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 156.§ (2) bekezdése
alapján 2013. január 1-jével hatályát veszti a helyi önkormányzatok társulásairól és
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együttműködéséről szóló 1997. évi CXXV. törvény, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi
XLI. törvény, továbbá a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.
évi CVII. törvény.
A jogszabály változásokból adódóan a többcélú kistérségi társulások megszűnnek, illetve
fenntartásuk esetére a jogalkotó 6 hónapot biztosít arra, hogy a meglévő társulások a társulási
megállapodásaikat felülvizsgálják, és azt az Mhötv. rendelkezései szerint módosítsák. Ebből az
is következik, hogy továbbra is biztosított az önkormányzatok társulási szabadsága, azonban
az eddigiekben a többcélú kistérségi társulásokhoz biztosított állami támogatás megszűnik.
A tagtelepülési önkormányzatoknak el kell tehát döntenie, hogy a jövőben kívánnak-e hasonló
tartalommal egy ún. „mega” társulást működtetni, amelyhez többlet állami támogatás nem lesz
biztosított, azt fenntartani külön munkaszervezettel, és a feladatokat ilyen formában ellátni!
Döntése meghozatala előtt a Társulás felkérte a Vértes Kistérségi Jegyzői Kollégiumot, hogy
javaslattevő, szakmai véleményező munkájával segítse a döntések előkészítését. A Jegyzői
Kollégium július 27-én megtartott ülésén megfogalmazta szakmai álláspontját az alábbiak
szerint:
1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a 2012. december 31-i
megszűnését követően ne alakuljon újjá, a települések a közösen is ellátható feladatokat
önkéntes alapon létrejövő mikro-társulások útján lássák el.
2. A Társulás megszűnésével összhangban a Társulás által létrehozott munkaszervezet
szeptember 30. napjával jogutód nélkül szűnjön meg. A Társulás adminisztrációs és
döntés-előkészítési, valamint végrehajtási feladatait október 1-jétől Bicske Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lássa el.
3. A Társulás támogassa a Jegyzői Kollégium szakmai állásfoglalását és augusztus 22-i
rendkívüli ülésén rendelje el, hogy a munkaszervezet készítse elő a munkaszervezet
megszüntető okiratát, a társulási megállapodás módosító okiratát, továbbá egy
együttműködési megállapodást a Társulás és Bicske Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala között a munkaszervezeti feladatok ellátására.
Mivel a Társulás 2004. június 28-án költségvetési szervet hozott létre a társulás
munkaszervezeti feladatai ellátására, a VTKÖT-nek még a megszűnése előtt célszerű dönteni
arról, hogy az általa alapított költségvetési szervet megszüntesse, hogy kellő idő álljon
rendelkezésre a Munkaszervezet alkalmazottai felmentési idejének letöltésére. Ezzel az
intézkedéssel a felmentési időszak, valamint a végkielégítések kifizetése nem terhelné a
következő költségvetési évet.
A Társulási Tanács – figyelembe véve a Jegyzői Kollégium álláspontját is – 2012. augusztus 22-i
tanács ülésén a társulás jövőjét érintő kérdések megvitatása során a 73/2012.(VIII.22.) társulási
tanácsi döntésében kifejezte azon szándékát, hogy a társulást 2012. december 31. napjával, a
Munkaszervezetet 2012. szeptember 30. nappal megszünteti. A 75/2012.(VIII.22.) számú
társulási tanácsi döntésben a társulás elrendelte, hogy a Munkaszervezet a költségvetési
intézmény megszüntető okiratát, valamint a társulás megszűnésével kapcsolatos feladat- és
ütemtervet szeptember 15-ig készítse el.
A dokumentációk előkészítésében a Jegyzői Kollégium folyamatos segítséget biztosított:
elkészítette a feladat- és ütemtervet a pontos határnapok megjelölésével, elkészítette a
Munkaszervezet megszüntető okiratát és leegyeztette a Magyar Államkincstárral, előkészítette
a költségvetési intézmény megszüntetéséhez szükséges döntés-tervezetet, továbbá a
Munkaszervezet rendelkezésére bocsátotta az adminisztrációs feladatok ellátására megkötni
szükséges szerződés-tervezetet is, egyúttal felhívta a Munkaszervezet figyelmét arra is, hogy
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milyen adatokat, információkat kell a Társulási Tanács rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy a
döntés megalapozott legyen.
A Munkaszervezet a hiányos, pontatlan és döntéshozatalra alkalmatlan dokumentációkat
készített a Társulási Tanács döntéshozatalához.
Mivel a Munkaszervezet által előkészített előterjesztések hiányosak voltak, a Társulási Tanács a
2012. szeptember 12-i ülésén a Munkaszervezet, valamint a Társulás megszűnéséhez szükséges
döntéseket nem tudta meghozni.
A megszűnési folyamatra és határidőkre tekintettel a döntéshozatal ilyen mértékű hátráltatása
ellehetetleníti a Társulási Tanács 73/2012.(VIII.22.) döntésében foglalt szándék-nyilatkozatának
éven belüli végrehajtását. A társult tagok szándéka egy: a költségvetési intézményt meg kell
szüntetni, át kell vizsgálni a hatályos szerződéseket, gondoskodni kell azok felmondásáról,
továbbá gondoskodni kell a jelenleg társulásban ellátott feladatok jövőbeni ellátásának
módjáról, végül a VTKÖT –t meg kell szüntetni.
A Társulás által alapított költségvetési intézmény (Munkaszervezet) megszüntetéséhez a
Társulási Megállapodás módosítása szükséges, mellyel a Társulás a Munkaszervezetet
létrehozta. A Társulási Tanács a 83/2012.(IX.12.) számú határozatával a Társulási Megállapodás
módosítását az előterjesztéshez csatolt formában támogatta.
A társult tagoknak szükséges dönteniük a Társulási Megállapodás módosításáról ahhoz, hogy
a Társulási Tanács a Munkaszervezet megszüntetéséről dönthessen.
A módosításban egyúttal rendelkezni kell arról is, hogy a Társulás adminisztrációs feladatait
milyen módon kívánja ellátni.
Amennyiben a Munkaszervezet megszűnik, úgy a Társulás adminisztrációs feladatait a
székhely szerinti önkormányzat Polgármesteri Hivatalával kívánja elláttatni erre vonatkozó,
külön együttműködési megállapodás keretében.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3.§
(2) bekezdése alapján: „(2) A társulási megállapodás tartalmazhatja:
a. azt, hogy a többcélú kistérségi társulás egyes feladatainak ellátását a többcélú kistérségi társulás
székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagja biztosítja saját intézménye
útján, ha az érintett önkormányzat képviselő-testülete a többcélú kistérségi társulással külön
megállapodást köt.”
Mivel az Mhötv. 2013. január 1-jétől hatályos 95.§ (4) bekezdése is úgy rendelkezik, hogy a
társulási tanács munkaszervezeti feladatit eltérő megállapodás hiányában a társulás
székhelyének polgármesteri hivatala látja el – a jogi lehetőség adott a megállapodás
megkötésére a feladat ilyen formában történő ellátását illetően.
Tekintettel arra, hogy a többcélú társulás a jövőben ebben a formában – szándéknyilatkozata
szerint – nem kíván együtt működni, logikus és költségcsökkentő döntés, hogy a jövőben nem
tart fenn munkaszervezetet sem az adminisztrációs feladatai elvégzésére, a megszüntetés
időszaka alatt pedig Bicske Város Polgármesteri Hivatalával köt megállapodást a
munkaszervezeti feladatok ellátására. A Társulási Tanács Bicske Polgármesteri Hivatalával
kötendő megállapodást a 84/2012.(IX.12.) számú határozatával, 12 igen szavazattal a 2012.
szeptember 12-én megtartott nyílt ülésén támogatta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
támogatásával a VTKÖT Társulási Megállapodása módosításának elfogadására!
Határozati javaslat
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosítása
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Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Egyetért és támogatja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 73/2012.(VIII.22.) számú döntését, mely szerint a társulást 2012. december
31. napjával, a Munkaszervezetet 2012. szeptember 30. nappal meg kívánja szüntetni.
2. Megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megszüntetésével
kapcsolatos tájékoztatást, a Társulás 2012. december 31. napjával történő
megszüntetésével egyetért, és a 2004. június 28. napján határozatlan időre létrejött Vértes
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás jelen határozat 1.
mellékletét képező módosítását a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§ (1) b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján támogatja.
3. A határozat 2. mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást elfogadja.
4. Elrendeli, hogy jelen döntés haladéktalanul továbbításra kerüljön a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás Munkaszervezetéhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslatokkal
kapcsolatban?
Szabó Zoltán alpolgármester:
Hányan dolgoznak ott?
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Ha jól számolom, 5-en.
Szabó Zoltán alpolgármester
Az azért vicces, hogy sokéves közös munka után két buszt tudnak csak felmutatni, mint közös
vagyont.
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Igen, és nem lehetett elérni, hogy a saját tulajdonunkkal önköltségi áron lehessen kirándulni
menni az iskolával.
Ha nincs, kérem, szavazzunk a javaslattal kapcsolatban!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
98/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
módosítása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1.

2.

3.
4.
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Egyetért és támogatja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának 73/2012.(VIII.22.) számú döntését, mely szerint a társulást 2012. december
31. napjával, a Munkaszervezetet 2012. szeptember 30. nappal meg kívánja szüntetni.
Megtárgyalta
a
Vértes
Többcélú
Kistérségi
Önkormányzati
Társulás
megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatást, a Társulás 2012. december 31. napjával
történő megszüntetésével egyetért, és a 2004. június 28. napján határozatlan időre
létrejött Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás
jelen határozat 1. mellékletét képező módosítását a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§ (1) b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján támogatja.
A határozat 2. mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást elfogadja.
Elrendeli, hogy jelen döntés haladéktalanul továbbításra kerüljön a Vértes Többcélú
Kistérségi Önkormányzati Társulás Munkaszervezetéhez.

Határidő: azonnal
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

12. Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjhoz
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeni szociális juttatás,
amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi
fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak
adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató
felsőoktatási intézményében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján megállapított
szociális ösztöndíjból áll.
Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük
szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített,
továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A
csatlakozás eljárási rendjét az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában
teszi közzé.
Az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást várhatóan 2012. október 15-ig kell a települési
önkormányzatnak bejelentenie a Támogatáskezelőhöz.
Az ösztöndíjrendszerhez ezt megelőzően már több éven keresztül csatlakozott
Önkormányzatunk, jelenleg 12 mányi diák részesül ösztöndíjban.
Javaslom, hogy a támogatás összegét a korábbiaknak megfelelően, 5000,- Ft/tanuló állapítsuk
meg.
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Határozati javaslat:
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
A támogatás összegét 5000,- Ft/ tanuló állapítja meg.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslatokkal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
67/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
A támogatás összegére 5000,- Ft/ tanuló összeget javasol.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslattal
kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
99/2012. (IX.26.) önkormányzati határozat
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
A támogatás összegét 5000,- Ft/ tanuló állapítja meg.
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
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12. Napirendi pont: Óvodai asszisztens álláshely létrehozása
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Kalmár Zsuzsanna, a Mesevár Óvoda vezetője az alábbi kérelemmel fordult a Tisztelt
Képviselő-testülethez:
„A 2012. szeptemberében hatályba lépő A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013.
szeptember 1-től előírja 3 óvodai csoportonként 1 pedagógia asszisztens alkalmazásának kötelezettségét.
Feladatköre a következő (86 4 3413 12 3 007):
A pedagógiai asszisztens intézményi szintű tevékenységet lát el.
A pedagógiai asszisztens felügyeletet lát el.
A pedagógiai asszisztens kíséri az egyes gyermekeket, vagy csoportokat.
A pedagógiai asszisztens gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt.
A pedagógiai asszisztens részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai munkában, illetve az
előkészítésében.
A pedagógiai asszisztens szabadidős tevékenységet végez.
A pedagógiai asszisztens a távollévő pedagógust helyettesíti.
A pedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztensi feladatai keretében tájékoztatja a szülőt a gyermekeket
érintő eseményekről.
A pedagógiai asszisztens részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családlátogatáson is részt vesz.
A pedagógiai asszisztens segít az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.
Felügyeli a gyermekeket, vigyáz a testi épségükre.
A pedagógiai asszisztens felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő helyzetet, valamint az orvosi
segítséget igénylő helyzeteket.
Szükség szerint kíséri a gyermekeket az intézményen belül.
A pedagógiai asszisztens intézményen kívül foglalkozásokra, programok helyszíneire, kirándulásokra,
kíséri a gyermekeket.
A pedagógiai asszisztens gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről.
A pedagógiai asszisztens részt vesz a gyermek környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában.
Óvodánk jelenleg 118 beírt gyermekkel kezdte a tanévet. A folyamatos hirdetés ellenére sem
sikerült a 8. beosztott óvodapedagógusi állást betölteni.
Kérem a Testületet, hogy a 2012/2013. tanévévtől engedélyezze a pedagógus asszisztensi
álláshely kialakítását.
•
•
•
•

•

Bérköltségvetésünk ezt lehetővé teszi, további terhet nem jelent.
Besorolás szerinti bére egy kezdő pedagógus bére körül mozog.
A munkakör 8 letöltött munkaórás feladat és alkalmamként a pedagógust is
helyettesítheti annak távolléte idejére.
A munkaköri feladatokból és a napi 8 órás foglalkoztatásból adódóan egyszerre tud
gondozási és fejlesztési feladatokat ellátni, így bizonyos dajkai munkaköri feladatokat is
ellát.
Alkalmazása esetén az egyik dajkai munkakör esetlegesen részmunkaidőben is ellátható.

•
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Így minden csoportban 2-2 szakképzett alkalmazott dolgozna folyamatosan, nem csak
helyettesítő jelleggel, melyet az átlagosan 29 fős csoportlétszámok szükségessé is
tesznek.

Engedélyezés esetén a belső humánerőforrás már kidolgozott átcsoportosítási koncepciója
zökkenőmentes átállást biztosít.”
A kérelmet támogathatónak tartom, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi
határozat meghozatalára.
Határozati javaslat:
Tárgy: Óvodai asszisztens álláshely létrehozása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvodában egy
óvodai asszisztens állás kerüljön létrehozásra. Az álláshely az óvodai dolgozói létszám
bővítésével nem járhat.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslatokkal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
68/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: Óvodai asszisztens álláshely létrehozása
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Mesevár Óvodában egy óvodai asszisztensi álláshely kerüljön
kialakításra. Az álláshely az óvodai dolgozói létszám bővítésével nem járhat.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Szabó Zoltán alpolgármester
Mi az, hogy asszisztens? Van óvónő és van dada. Ez a kettő között van?
Ugron Zoltán polgármester:
Igen.
Mint, ahogyan azt Önök is bizonyára tudják, Csapó Mónika egy hónappal a kinevezését
követően váratlanul felmondott, így megkezdődött a „sakkozás”, hogy hogyan lehetne
megtartani a nemzetiségi óvónői állást.
Tekintettel arra, hogy jövő szeptembertől kötelező lesz a pedagógiai asszisztens alkalmazása.
Arra gondoltunk, hogy a jelenleg dajka munkakörben dolgozó, de tanítói diplomával
rendelkező kolléganőt már most alkalmaznánk pedagógiai asszisztensként, így ő be tudna
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segíteni az óvónőknek is a foglalkozáson és így meg tudjuk őrizni a jelenleg üres álláshelyet,
amire nem veszünk fel új óvónőt idén, csak januártól, amikor mindenképpen bővíteni kell a
létszámot, mert kötelező lesz a pedagógiai asszisztens és a gazdasági munkatárs is.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslattal
kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
100/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: Óvodai asszisztens álláshely létrehozása
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvodában
egy óvodai asszisztens állás kerüljön létrehozásra. Az álláshely az óvodai dolgozói létszám
bővítésével nem járhat.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
13. Napirendi pont: Vételi kérelem
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tulajdonában van a 3537 hrsz.-ú, 820 m2 alapterületű, zártkerti ingatlan
4/12-ed része. A fennmaradó 8/12-ed rész magánszemélyek tulajdonában van. Az ingatlannyilvántartás adatai szerint
Hegedűs Béláné 2/12-ed,
Nyitrai Józsefné 2/12-ed,
Althöfner István 1/12-ed,
Járfás Péterné 1/12-ed,
Althöfner Ferenc 2/12-ed
tulajdoni hányadot bír.
Nyitrai Józsefné sz. Althöfner Anna, Mány, Zrínyi u. 13. szám alatti lakos azzal a kéréssel
keresett meg, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő részre irányuló vételi kérelmét
terjesszem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
A tulajdonostársak előzetes hozzájárulásukat adták az önkormányzati tulajdon – kérelmező
általi – megvásárlásához.
A nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény szerint:
„7. § (1) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A
nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az
állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a
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közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata,
hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának
ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.”
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló
7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelete szerint a fenti ingatlan üzleti vagyon, amelyre az
alábbi rendelkezek vonatkoznak:
„11. § (1) Forgalomképes ingatlanvagyon hasznosítására a polgármester, a képviselő-testület
tagja, az önkormányzati költségvetési szerv vezetője és állampolgár tehet javaslatot a
Képviselő-testületnek.
(2) Az önálló képviselő-testületi előterjesztési joggal nem rendelkező javaslattevő a Képviselőtestületnek címzett, írásbeli kérelemben kérheti a forgalomképes ingatlan hasznosítását.
12. § Az ingatlan hasznosítása az önkormányzat hivatalának feladata.
13. § Ingatlan vagyon esetén nyilvános versenyeztetési eljárást kell lefolytatni, ha az ingatlan
értéke meghaladja a 10 millió forintot.”
Üzleti vagyonunk számos olyan vagyonelemet tartalmaz, amely olyan kicsi, illetve olyan
közös tulajdonú ingatlan része, amelyek önálló hasznosítása lehetetlen. Ilyen a jelen
ingatlanhányad is, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a kérelemben
meghatározott ingatlanhányad elidegenítésre történő kijelölését, továbbá felhatalmazásomat
arra, hogy a ingatlanhányadra értékbecslést szerezzek be.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad
elidegenítésre történő kijelölése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 3537 hrsz.-ú
ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányadot elidegenítésre kijelöli,
egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elidegenítéshez ingatlan értékbecslést
szerezzen be, amelyhez – ha szükséges – a tartalékkeret terhére biztosít fedeztet.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslatokkal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
69/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat:
Tárgy: A 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad
elidegenítésre történő kijelölése

75
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, hogy elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat
tulajdonában lévő 4/12-ed hányadot elidegenítésre jelölje ki, egyben hatalmazza fel a
Polgármestert, hogy az elidegenítéshez ingatlan értékbecslést szerezzen be, amelyhez – ha
szükséges – a tartalékkeret terhére biztosítson fedeztet.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a határozati javaslattal
kapcsolatosan!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
101/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: A 3537 hrsz.-ú ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányad
elidegenítésre történő kijelölése
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 3537 hrsz.-ú
ingatlanból, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4/12-ed hányadot elidegenítésre kijelöli,
egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elidegenítéshez ingatlan értékbecslést
szerezzen be, amelyhez – ha szükséges – a tartalékkeret terhére biztosít fedeztet.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
14. Napirendi pont: Döntés a szocialista rendszer idején meghurcolt mányi gazdák
emlékhelyének létrehozásáról
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Felkérem Alpolgármester Urat, hogy ismertesse az előterjesztését!
Szabó Zoltán alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Még néhai Bokodi Sándor, volt képviselőtársunk kezdeményezte a szocialista rendszer idején
meghurcolt gazdák emlékhelyének létrehozását.
Bokodi Sándor ebből a célból egy nőt és férfit megszemélyesítő kopjafát készíttetett, amelyek
jelenleg az ő portáján vannak elhelyezve.
Bokodi Sándornak az volt az elképzelése, hogy a két kopjafa legméltóbb helye a Református
Templomnál található '56-os emlékmű mellett lenne. A Képviselő-testület az ötletet a
felmerültekor támogatta, az elképzelést helyesnek tartotta.
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Az emlékhelyet célszerű lenne nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmával, a megemlékezéssel
egybekötve felavatni. Ezért a mai ülésen szükséges a létrehozataláról szóló döntés meghozni.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint:
„10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek
meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló
beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, az
éven túli hitelfelvétel, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és
átadása;
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás;
f) megállapodás
külföldi
önkormányzattal
való
együttműködésről,
nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás;
g) intézmény alapítása;
h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat
álláspontjának a kikérését írja elő;
m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;
n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.”
A fentiek miatt tehát az emlékoszlop felállításához történő hozzájárulást a Tisztelt Képviselőtestületnek kell megadnia.
Mivel a kopjafák már elkészültek, azt Bokodi Sándor családja – az elhunyt akaratának
megfelelően – a település részére felajánlja, az önkormányzat költsége csak az emlékmű
alapjainak elkészítése lenne.
Én magam felajánlok egy kőtömböt, amelyre a megemlékező feliratot lehetne vésni. Ebben az
esetben is csak a felirat vésetésének költsége terhelné az Önkormányzatot.
A feliratnak az alábbit javaslom:
„A szocializmus által meghurcolt mányi gazdák emlékére állíttatta Mány Község
Önkormányzata.”
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
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Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a szocialista rendszer idején meghurcolt mányi gazdák emlékhelyének
létrehozásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mányi 56-os emlékmű
mellett, a szocialista rendszer idején meghurcolt mányi gazdák emlékére emlékművet állít,
amelyhez elfogadja néhai Bokodi Sándor kopjafa és Szabó Zoltán kőtömb felajánlását.
Az emlékmű feliratát az alábbiakban határozza meg:
„A szocializmus által meghurcolt mányi gazdák emlékére állíttatta Mány Község
Önkormányzata.”
Az emlékmű alapjainak elkészítéséhez és a kőtömbre történő felirat vésetésének költségéihez
200.000,- Ft-ot, azaz Kettőszázezer forintot különít el a költségvetési tartalékkeret terhére.
Határidő: 2012. október 23.
Felelős: Szabó Zoltán alpolgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslattal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
70/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat
Tárgy: Döntés a szocialista rendszer idején meghurcolt mányi gazdák emlékhelyének
létrehozásáról
Mány Község Önkormányzata Gazdálkodási Bizottsága úgy határoz, javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a mányi 56-os emlékmű mellett, a szocialista rendszer idején meghurcolt
mányi gazdák emlékére emlékművet állítson, amelyhez elfogadja néhai Bokodi Sándor kopjafa
és Szabó Zoltán kőtömb felajánlását.
Az emlékmű feliratát az alábbiakban határozza meg:
„A szocializmus által meghurcolt mányi gazdák emlékére állíttatta Mány Község
Önkormányzata.”
Az emlékmű alapjainak elkészítéséhez és a kőtömbre történő felirat vésetésének költségéihez
150.000,- Ft-ot, azaz Százötvenezer forintot különít el a költségvetési tartalékkeret terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
A nevekkel kapcsolatban annyit fűznék hozzá, hogy nem tudom, hogy sikerült-e mindenkit
összegyűjteni, nehogy sértődés legyen belőle! Nem jobb lenne, ha nem írnánk neveket, hanem
általánosságban írnánk, hogy a „meghurcolt mányi gazdák”.
Lehet, hogy olcsóbb is.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Az biztos.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kivel gyűjtötted a neveket?
Szabó Zoltán alpolgármester:
A Csizmadiával.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Azt is lehetne, hogy, a nevek listáját később vésettjük rá, amikor mindenkit sikerült összeszedni
a levéltárban. Az elő oldalán legyen rajta, hogy a kommunizmus áldozatainak emlékére és a
vésetés legyen júniusra halasztva.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Nagyon szorít az idő, bár az a tapasztalat, hogy ami egyszer át van adva, arról már le van a
gond.
Bálint Istvánné képviselő:
Azért szerintem, amit nem tudunk összegyűjteni október 23-ig azt júniusig sem fogjuk tudni
összegyűjteni.
Csizmadia Zsolt képviselő
Nem akarok részrehajló lenni, de az én nagyapám is kulák volt, és őt is meghurcolták, még
sincs rajta a listán. Úgy gondolom, hogy nem ő az egyetlen, aki lemaradt.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Azért javasoltam, hogy a nevek később kerüljenek fel az emlékműre, mert hosszú
kutatómunkát igényel, hogy ne legyen sértődés senki részéről!
Bálint Istvánné képviselő:
Az még egy megoldás, hogy megjelentetjük az újságban és lehet jelentkezni.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a talapzat burkolását is halasszuk jövő nyárra,
mert idén nagyon nincs pénzünk. Most készítsük el a betontalapzatot, írjuk rá a felíratot, de a
többit halasszuk későbbre.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Akkor inkább ne állítsunk most egyáltalán, mert a félkész átadásának semmi értelme.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Szerintem szedjük össze a neveket és állítsuk fel készre most.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mit írjunk rá?
Bálint Istvánné képviselő:
Szerintem azt, hogy az 50-es években meghurcolt mányi gazdák emlékére!
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Csizmadia Zsolt képviselő
Attól még az a szocializmus, hogy az 50-es években volt.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Itt most nem fogunk tudni erről dönteni.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Legyen akkor „a kommunista diktatúra által meghurcolt mányi gazdák emlékére állítatta” -ra
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ez mindenki számára elfogadható?
Bálint Istvánné képviselő:
Igen ez már jó.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Jó. Arra, hogy ki állította, mit írjunk? Önkormányzat?
Varga Mihály Balázs képviselő:
Szerintem azt, hogy a falu közössége állította.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
„Állították Mány Község polgárai” úgy jó?
Bálint Istvánné képviselő:
Igen, az így jó!
Varga Mihály Balázs képviselő:
Minek cifrázzuk? Legyen annyi, hogy „A kummunista diktatúra által meghurcolt mányi
gazdák emlékére. 2012”, a másik oldalra a névsor.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Nagyon jó, a másik oldalra, pedig „Kuláklistára kerültek: ………..!
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy elfogadjuk-e, hogy a felirat az alábbiak szerint
módosuljon?
„A kummunista diktatúra által meghurcolt mányi gazdák emlékére. 2012”
Hátoldalra:
„Kuláklistára kerültek: (névsor) !”

A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadta.
A Gazdálkodási Bizottság 150eFt keretösszeget határozott meg.
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Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy elfogadjuk-e a Gazdálkodási Bizottság által javasolt
keretösszeget?
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal a módosítást elfogadta.
A fentiek alapján az alábbi módosított határozati javaslatot teszem.
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a kommunista diktatúra által meghurcolt mányi gazdák emlékhelyének
létrehozásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mányi 56-os emlékmű
mellett, a kommunista diktatúra által meghurcolt mányi gazdák emlékére emlékművet állít,
amelyhez elfogadja néhai Bokodi Sándor kopjafa és Szabó Zoltán kőtömb felajánlását.
Az emlékmű feliratát az alábbiakban határozza meg:
„A kummunista diktatúra által meghurcolt mányi gazdák emlékére. 2012”
Hátoldalra:
„Kuláklistára kerültek: (névsor) !”
Az emlékmű alapjainak elkészítéséhez és a kőtömbre történő felirat vésetésének költségéihez
150.000,- Ft-ot, azaz Százötvenezer forintot különít el a költségvetési tartalékkeret terhére.
Határidő: 2012. október 23.
Felelős: Szabó Zoltán alpolgármester
Kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
102/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a kommunista diktatúra által meghurcolt mányi gazdák emlékhelyének
létrehozásáról
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mányi 56-os
emlékmű mellett, a kommunista diktatúra által meghurcolt mányi gazdák emlékére
emlékművet állít, amelyhez elfogadja néhai Bokodi Sándor kopjafa és Szabó Zoltán kőtömb
felajánlását.
Az emlékmű feliratát az alábbiakban határozza meg:
„A kummunista diktatúra által meghurcolt mányi gazdák emlékére. 2012”
Hátoldalra:
„Kuláklistára kerültek: (névsor) !”
Az emlékmű alapjainak elkészítéséhez és a kőtömbre történő felirat vésetésének
költségéihez 150.000,- Ft-ot, azaz Százötvenezer forintot különít el a költségvetési
tartalékkeret terhére.
Határidő: 2012. október 23.
Felelős: Szabó Zoltán alpolgármester
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15. Napirendi pont: Sándor Rudolf emlékoszlop állítási kérelme
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Sándor Rudolf, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat volt elnöke azzal kérelemmel fordult a
Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá az elhunyt mányi cigány zenészek emlékére
emlékoszlop állításhoz.
Az emlékoszlopot a Mátyás telepen, a „virágoskerttel” övezett közkútnál a közterületen
állítanák fel. Az emlékoszlop hasonló kivitelezésű lenne, mint a Szanyon felállított emlékmű,
melynek fotóját a kérelemhez csatolva találják.
Számos mányi lakos aláírásával is megerősítette támogatási szándékát, amelyet az
előterjesztéshez csatolok.
A kérelmező az emlékoszlop megvalósításához anyagi támogatást nem kér.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint:
„10. § (1) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:
a) a rendeletalkotás;
b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek
meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló
beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, az
éven túli hitelfelvétel, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és
átadása;
e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás;
f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati
szervezethez való csatlakozás;
g) intézmény alapítása;
h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;
k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat
álláspontjának a kikérését írja elő;
m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a
vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;
n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.”
A fentiek miatt tehát az emlékoszlop felállításához történő hozzájárulást a Tisztelt Képviselőtestületnek kell megadnia.
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Mivel a mányi cigány zenészek annak idején munkásságukkal Mány hírnevét is öregbítették,
megérdemlik, hogy méltó módon emlékezzünk rájuk. Ezért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, járjon hozzá az emlékoszlop – közterületen történő – felállításához.
Határozati javaslat:
Tárgy: Sándor Rudolf emlékoszlop állítási kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
Sándor Rudolf szervezésében emlékoszlop felállítására kerüljön sor Mány község Mátyástelep
településrészén, a „virágoskerttel” övezett közkútnál levő közterületen.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Az előterjesztéshez mellékelt kérelemben Sándor Rudolf tájékoztatott bennünket, hogy az
általuk állítani kívánt emlékoszlop költségeit a megrendezésre kerülő jótékonysági bál
bevételeiből kívánják finanszírozni, melyhez önkormányzati hozzájárulást nem kívánnak
igénybe venni.
Az ülés megkezdése előtt, Sándor Rudolf jelezte, hogy a rendelkezésükre álló összeg nem
elegendő az emlékoszlop, illetve a talapzat felállítására, ezért kérik, hogy a képviselő-testület
járuljon hozzá az emlékhely kialakításához.
Eddig egyszerűbb volt a kérdés, mert a kérelem tárgya csak annyi volt, hogy járuljunk hozzá a
közterületen történő oszlop állításához, de most anyagi hozzájárulást is kérnek a terv
megvalósításához.
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslattal
kapcsolatban?
Amennyiben nincs kérdés vagy hozzászólás, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
103/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: Sándor Rudolf emlékoszlop állítási kérelme
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy
Sándor Rudolf szervezésében emlékoszlop felállítására kerüljön sor Mány község
Mátyástelep településrészén, a „virágoskerttel” övezett közkútnál levő közterületen.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
dr. Majoros Ildikó körjegyző:
Itt szeretném még tájékoztatni a Testületet, arról, hogy felkeresett Lévai Józsefné, hogy az általa
gondozott, a kérdéses közterületen elhelyezkedő virágoskertben ő nem enged emlékoszlopot
állítani, mert neki az a kert élete.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester
Igen, én is hallottam az esetről, én csak azt kérem, hogy a virágoskert bolygatása nélkül a kert
mögé helyezzék el az oszlopot, így senkink az érdeke nem sérül.
Sándor Rudolf vendég:
Természetesen, nem szeretnénk bántani a virágoskertet.
Ezúton szeretném felkérni a polgármester urat, hogy mondjon beszédet az avatáson!
Ugron Zoltán Gábor polgármester
Természetesen elvállalom, ott leszek.
16. Napirendi pont: Döntés a pályázaton történő indulásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A KDRFÜ pályázati felhívást adott ki innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok
támogatására, amelynek kódszáma: TÁMOP- 1.4.3-12/1.
A pályázati kiírás célja
„Az innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozásával
vagy adaptálásával és megvalósításának támogatásával hatékonyabb beavatkozás történjen a
munkaerőpiacon, és ezekben a projektekben a szakmapolitika fősodrába beépíthető, vagy más
szervezetek által alkalmazható módszerek és modellek keletkezzenek.”
A pályázaton önkormányzatok és nonprofit szervezetek vehetnek részt. A pályázati támogatás
100%os intenzitású, és kedvezményezett részéről önrészt nem igényel. A futamidő 20-24
hónap. A finanszírozáshoz előleg igényelhető.
Ha a pályázaton nyerünk, Mány Község Önkormányzata a futamidő alatt területet biztosít,
projektiroda és oktatás, képzés céljára, a művelődési ház területén, melyet a feladatra
átalakítással tesz a pályázati keretből.
A kísérleti program tartalma Helyi Partnerségi Iroda- HEPI fenntartása, amelya vidéki életre
hangolt, közvetítő, szervező, tanácsadó és projektgeneráló munkaszervezet.
A vállalt feladat:
a) Helyi erők és szomszédos települések közötti tematikus szövetségek lehetőségének
feltárása, kialakítása, majd projektgenerálás, összehangolás, és fenntartás.
a) A feltárt feladatokra, igényekre, alapozott munkakörök és fejlesztések megnevezése,
kidolgozása. Folyamatos adatgyűjtés kapcsolatépítés és fejlesztés. Informatikai alapú
adatbázis építése, mely a fejlesztési döntéseket alapozza meg.
A végzendő tevékenység:
a. Egy projektiroda fenntartása,
b. A célcsoport szegmentálása céljából, a helyi vállalkozókat, intézményeket,
kismamákat, diákokat, pályakezdőket stb. személyére szólóan keressük meg Mányon és
a leendő közös hivatalba tömörült községekben.
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A pályázaton történő részvétel esetén a finanszírozás folyamatosan történik, ezért
Önkormányzatot nem terheli ezzel kapcsolatban kiadás.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a TÁMOP- 1.4.3-12/1pályázaton történő részvételről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a TÁMOP1.4.3-12/1pályázaton.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester
Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e kérdés vagy észrevétel a javaslattal
kapcsolatban?
Csizmadia Zsolt a Gazdálkodási Bizottság elnöke:
A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
71/2012. (IX.25.) Gazdálkodási Bizottsági határozat
Tárgy: Döntés a TÁMOP- 1.4.3-12/1pályázaton történő részvételről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a TÁMOP1.4.3-12/1pályázaton.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Szabó Zoltán alpolgármester:
Rendben van, hogy kiközvetítjük az embereket helyben és a környező települések között, de
milyen biztosítékaink vannak? Mi van a pályázatban?
Csizmadia Zsolt képviselő:
Mindenképpen tudnunk kellene, hogy mi áll a pályázatban, mert ha belebukik, akkor nem azt
fogják mondani, hogy xy cég belebukott, hanem azt, hogy az Önkormányzat.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én a hasznot abban látom, hogy, ha sikerül, akkor a Művelődési Ház fel lesz újítva, hiszen ott
lenne az irodájuk, illetve lehetnének olyan kismamák, akik esetleg munkához tudnának jutni.
Egyébként 20%-nál nagyobb esélyt nem látok arra, hogy nyernek a pályázaton.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én sem vagyok ellene, a pályázatnak, csak azt mondom, hogy okosan kell belevágni, ha esetleg
nyernek, és szerződést kötünk velük!
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Amennyiben több kérdés vagy hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!
A 7 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
szavazattal az alábbiak szerint dönt:
104/2012. (IX.26) önkormányzati határozat
Tárgy: Döntés a TÁMOP- 1.4.3-12/1pályázaton történő részvételről
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz a TÁMOP1.4.3-12/1pályázaton.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

17. Napirendi pont: Bejelentések
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Kérdezem, hogy van-e bárkinek bármilyen bejelenteni valója?
Bálint Istvánné képviselő:
Nekem csak annyi bejelenteni valóm lenne, hogy a mányi általános iskolások bejutottak a
„Nagy Vagy” című játékos vetélkedőre. Ennek kapcsán október 26-án vidéki helyszínen kell
részt venniük a gyerekeknek. Buszköltséget kell fizetnünk kb. 65eFt-ot. Szeretném kérni a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mányi Hársfadombi Általános Iskola tanulóit a „Nagy vagy”
című játékos vetélkedőn 65e Ft útiköltséggel támogassa.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Mivel ez a kérés a Hársfadombi Általános Iskola költségvetését érinti, javaslom, hogy az iskola
kérje a költségvetése ezen összeggel történő módosítását.
Van-e további bejelenteni való?
Amennyiben senkinek nincs akkor én, szeretném bejelenteni a focipályával kapcsolatos
vízszámla ügyet.
Most ott tartunk, hogy a jelenlegi tartozás 12 havi részletfizetési kedvezmény elbírálása alatt
van, de az biztos, hogy mindenképpen tennünk kell valamit. Filléres gondjaink vannak, és
benneteket támogattunk a civilek közül a legtöbb pénzzel és akkor erre jön még rá most 1millió
Ft, amit szintén az Önkormányzatnak kellene kifizetnie, de ez így nem fog menni. Ráadásul
olyan tájékoztatást kaptunk, hogy nyáron még esőben is ment az öntözőrendszer.
Varga Mihály Balázs képviselő:
Az ingatlant működtetni kell, költeni az épületre, sajnos évek óta szabadjára lett engedve az
épület sorsa, azóta parlagon hever, nincs fűtés, áram stb. Tudom, hogy nehéz ezt az
Önkormányzatnak is megoldania, de az épület fenntartása nagyon megviseli az egyesületet.
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Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Én azt számolom, hogy ebből a pénzből mekkora kutat lehetne ásni, amiből ki lehetne
szivattyúzni a vizet.
Szabó Zoltán alpolgármester:
Valóban szégyen, hogy ekkora település nem tud egy sportegyesületet fenntartani, de ezt az
összeget nektek kell kifizetni.
Csizmadia Zsolt képviselő:
Én ilyenkor vagyok nagyon mérges, mert 50-60e Ft-kal szenvedünk, itt meg úgy megy el 1
millió Ft, hogy észre sem vesszük.
Ugron Zoltán Gábor polgármester:
Ha több hozzászólás nincs, megköszönöm a Tisztelt Képviselők részvételét, a nyilvános
képviselő-testületi ülést 20 óra 45 perckor bezárom.
K. m. f.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
körjegyző

